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Anotace 
Tématem bakalářské práce je analýza vývoje Národní fronty/ Národního sdružení ve Francii 

v posledním desetiletí. První část práce se zaměřuje na prostředí francouzské krajní pravice a 

okolnosti, které předcházely vzniku této dnes již tradiční francouzské strany. Práce představuje 

zejména její vývoj až do roku 2011, kdy se do čela strany dostala předsedkyně Marine Le Pen. 

Druhá část práce tak rozebírá vývoj NF/NS po roce 2011. Soustředí se především na strategii 

„dediabolizace“ a „normalizace“ strany, tedy její vnímání v současném francouzském kontextu, 

a především pak na změny, které s sebou výměna na předsednickém postu po dlouhých třiceti 

osmi letech přináší. 

Cílem práce je důkladně rozebrat změny, kterými tato francouzská strana prošla, prostudováním 

české, ale hlavně cizojazyčné vědecké literatury a dalších dobových dokumentů zaměřujících 

se na problematiku NF/NS. Druhá část je pak determinována především studiem a analýzou 

změn ve volebních programech od roku 2011. 

 

Annotation 
The topic of the bachelor thesis is the analysis of the development of the National Front/ 

National Rally in France in the last decade. The first part of the thesis focuses on the ambience 

of the French extreme right and the circumstances that preceded the birth of this now traditional 

French party. The work mainly presents its development until 2011 when the  chairwoman 

Marine Le Pen took the lead. 

The second part of the thesis analyzes the developmant of the NF/NR after 2011. It focuses 

mainly on the strategy of „dediabolization“ and „normalization“ of the party, its perception in 

the current French context, and especially on the changes that the change in the presidency after 

thirty-eight years brings. 

The aim of the thesis is to thoroughly analyze the changes that this French party has gone 

through, by studying the Czech, but mainly foreign language scientific literature and other 

period documents focusing on the issue of NF/NR. The second part is determined by the study 

and analysis of changes in election programs since 2011.  
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Úvod  
Dnes se již téměř jednoznačně předpokládá, že Marine Le Pen se v příštích 

prezidentských volbách v roce 2022 dostane do druhého kola, z čehož lze vyvodit, že NF/NS 

asi nikdy nebyla tak blízko úspěchu. A právě tato situace je připisována změnám, kterými strana 

pod vedením Marine Le Pen za poslední dekádu prošla. Za předsednictví J.-M. Le Pena bylo 

něco takového zcela nemyslitelné. Zde lze poukázat na rok 2002, kdy druhé kolo 

prezidentských voleb, kdy čelil pozdějšímu vítězi Jacquesovi Chiracovi, skončilo pro kandidáta 

NF totálním fiaskem.  

 Na počátku je zcela klíčové ukázat, jak vypadala krajní pravice ještě před vznikem NF. 

Zde jde především o období meziválečné a Vichystický režim, který se vyznačuje tím, že je to 

vůbec jediné období v celém dvacátém století, kdy se ve Francii dostala k moci krajní pravice. 

Již na počátku 20. století se ve Francii objevují krajně pravicové až fašistické nálady. Fašismus 

však nemá v zemi jako je Francie šanci se uchytit. Zatímco v sousední Itálii či Německu krajně 

pravicová ideologie sílí, ve Francii mluvíme pouze o jakémsi pokusu, který nedostal šanci se 

uchytit. Na druhou stranu zde existovala další poměrně silná krajně pravicová hnutí (od Lig 

přes Cagoule apod.). Po válce je francouzská krajní pravice delegitimizována a na čas odchází 

do ústraní, objevují se ale okolnosti, které vytváří ideální prostředí pro to, aby znovu povstala. 

Jedná se především o nový populistický proud „poujadismu“ a problematiku francouzského 

Alžírska. A tak se na počátku 70. let etabluje vůbec největší politické hnutí francouzské krajní 

pravice. 

 Národní fronta/Národní sdružení vzniká v roce 1972. V 70. letech se Jean-Marie Le 

Penovi povedlo dosud nemyslitelné, a sice sjednotit představitele rozdrobené krajní pravice do 

jednoho politického subjektu a vytvořit tak volební zastřešení nacionalistickým skupinám 

v legislativních volbách v roce 1973. NF však zůstává až do průlomového roku 1984, kdy 

získává 11 % hlasů, voličsky irelevantní. Od této doby strana ukazuje volební stabilitu se 

ziskem mezi 11 % a 15 % hlasů. (Ivaldi a Lanzone, 2016) Po většinu své existence naplňovala 

Národní fronta definici antisystémové strany, která se staví proti základním hodnotám, 

institucím a elitám francouzské Páté republiky v čele s J.-M Le Penem. (Shields, 2014, 491) 

V roce 2012 však na pozici předsedy strany dochází k zásadní výměně, kdy se novým lídrem 

NF stává nejmladší ze tří dcer vysloužilého vůdce (narozený v r. 1928) Marine Le Pen 1.  

 Tato práce se bude zabývat obdobím NF/NS pod vedením Marine Le Pen, která se 

odklání od strategií svého otce Jean-Marie Le Pena a zahajuje strategii integrace NF do 

 
1 Narozená v r. 1968, pravým jménem Marion Anne Perrine, zvaná Marine. 
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francouzského politického systému. Je důležité podotknout, že Marine Le Pen začala 

prosazovat strategii „očištění“ strany dávno předtím, než stanula v jejím čele. Právě to byl jeden 

z faktorů, díky kterým se jí podařilo v roce 2011 porazit jejího vyzyvatele v boji o předsednické 

křeslo. Bruno Gollnish byl totiž jedním z těch, kdo stále zastávali staré pořádky ve straně. NF 

pod vedením Marine Le Pen se sice odklání od extremismu, ale i nadále se drží nacionalismu, 

euroskepticismu a suverenismu, které byly v dobách předchůdce Marine Le Pen neméně 

významnými.  

Jedním ze stěžejních bodů strategie Marine Le Pen je taktika tzv. „dediabolizace“ a 

uhlazení diskurzu strany, kdy si klade za cíl očistit svou stranu od skandálů jejích někdejších 

představitelů zejména v 90. letech a tím otevřít stranu širšímu elektorátu. Důležité jsou také 

změny v diskurzu týkající se postoje NF k problematice migrace, postoje k Evropské unii, 

zahraniční politice, ekonomice a dalším společensky nosným tématům. V souvislosti se 

strategií, kterou Marine Le Pen v NF nastavila, nelze opomenout důležitý mezník v roce 2018, 

kdy se z Národní fronty díky většinové podpoře jejích členů stává Národní sdružení. Tento krok 

je zcela symbolický, přičemž tento počin lze považovat za dovršení historického vývoje NF.  

 Práce se tedy zaměřuje především na srovnání a změny, které s sebou přinesla výměna 

lídra FN po dlouhých třiceti osmi letech. Postupně se zabývá hlavními programovými body a 

problematikami, které jsou pro stranu dlouhodobě charakteristické. Snaží se zmapovat 

stoupající popularitu strany, která se odrazila v posledních prezidentských volbách v roce 2017, 

kdy se její kandidátka Marine Le Pen v druhém kole postavila stávajícímu prezidentovi Francie 

Emanuelu Macronovi, či ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy se NF/NS 

podařilo zvítězit. Právě na evropské úrovni můžeme sledovat ideovou spjatost s dalšími 

evropskými krajně pravicovými lídry, mezi nimiž můžeme zmínit například Mattea Salviniho, 

Geerta Wilderse či českého zástupce Tomia Okamuru. V souvislosti s těmito úspěchy 

nemůžeme opomenout ani snahy NF upínající se k blížícím se prezidentským volbám v roce 

2022, ve kterých se Marine Le Pen opět chystá kandidovat na post prezidentky Francouzské 

republiky.  

 Hlavní výzkumnou otázkou, kterou si tato práce klade je: Jak se vyvíjela Národní fronta, 

později Národní sdružení, a zejména diskurz strany pod vedením Marine Le Pen až do 

současnosti? Základním cílem je dnes vyhrát volby, což znamená snahu o uhlazení diskursu a 

stání se akceptovatelnou pro širší elektorát. Práce se tedy snaží zachytit veškeré aspekty politiky 

a strategie Marine Le Pen v čele NF/NS, které by měly vést k úspěchu v nadcházejících volbách 

v roce 2022. V souvislosti s těmito volbami oznámila Marine Le Pen, že chce po létě opustit 

NF/NS jako předsedkyně, aby se pro příští volby mohla osvobodit od své strany a stát se tak 
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„kandidátkou všech Francouzů“. Odchod lídryně strany je naplánovaný až po létě z jednoho 

prostého důvodu, právě v létě bude probíhat kongres, který legitimizuje kandidáta strany pro 

příští prezidentské volby. (Le Monde a AFP, 2021) Podpora hnutí Marine Le Pen samozřejmě 

zůstane, ale už nebude stát v jeho čele. Tudíž se nám zde otevírá otázka nástupnictví. Kdo stane 

v čele NF/NS, a podaří se dotyčné osobě pokračovat ve strategii, kterou nastavila Marine Le 

Pen? 

 To, že Marine Le Pen dobrovolně opouští své místo v čele NF/NS předznamenává, že 

je připravena vsadit vše na jednu kartu, a sice vložit veškeré své úsilí do toho, aby uspěla 

v příštích prezidentských volbách. Marine Le Pen sice podstupuje velký risk, který ale může 

proměnit v obrovský zisk.  
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Metodologická východiska práce 
 Metodou této práce je případová studie. Jedná se tedy o kvalitativní výzkum. Vzniku 

této práce předcházelo intenzivní studium jednoho konkrétního případu, Národní fronty/ 

Národního sdružení, co by nejvýraznějšího politického krajně pravicového aktéra ve Francii. 

Skrze prostudování politologické literatury, oficiálních dokumentů NF/NS, dostupných projevů 

lídrů a dalších, má za cíl zmapovat vývoj této tradiční francouzské strany. Práce se zaměřuje 

především na prameny pocházející z období po roce 2011, kdy se do čela NF/NS dostala Marine 

Le Pen. Klíčová je pro tuto práci analýza programů NF/NS, a to od programů k prezidentským 

a parlamentním volbám v roce 2012 až do současnosti. Vzhledem ke změnám, které s sebou 

přináší výměna lídra NF/NS, se v práci mnohdy objevují také prvky komparace s obdobím pod 

vedením někdejšího lídra strany Jean-Marie Le Pena.  

 Pro zmapování historie krajní pravice a vývoje NF/NS až po výměnu lídra, kdy se do 

čela NF/NS dostává Marine Le Pen, byla stěžejními díla M. Winocka. Od roku 2011 práce 

vychází zejména z díla J. Shieldse, D. Stockemera, G. Ivaldiho a C. Alduy, a dále z podrobné 

analýzy jednotlivých programů NF/NS, především pak těch vztahujících se k prezidentským a 

parlamentním volbám v letech 2012 a 2017 a volbám do EP v roce 2019.
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1 Vymezení francouzské krajní pravice  
 Francouzská krajní pravice rozhodně nepatří k těm nejjednodušším politickým tradicím. 

Ve své linii je komplexní, ale ve svém diskurzu se může jevit jako protichůdná. (Winock, 1994, 

142) Winock říká, že extrémní pravice je „tvrdá politická tendence, ale měkký koncept.“ 

(Winock, 1994, 7) Hainsworth zase zmiňuje, že „Francie zažila různé cykly extrémně pravicové 

činnosti … což vyvolalo mnoho debat o povaze a podstatě této politické rodiny.“ (Hainsworth, 

1994, 30) 

Eatwell a O’Sullivan definují celkem pět typů „pravice“ a sice reakční, radikální, 

umírněnou, extrémní a novou. (Eatwell & O’Sullivan, 1992, 3) Eatwell podává k tomuto 

rozdělení pravice vysvětlení, kdy říká, že „je obtížné najít společný spojovací prvek 

v pravicovém myšlení, protože v celém spektru existují významné rozdíly a rozpory.“ (Eatwell 

& O’Sullivan, 1992, 3) 

Ve své klasické studii pak Rémond určuje tři „rodiny“ v rámci francouzské tradice, 

přičemž se jedná o orléánství, nacionalismus/bonapartismus a ultracismus3. (Rémond, 1966, 

30) Sám autor však málokdy mluví o „extremismu“ a velkou důvěru nepřikládá ani francouzské 

fašistické tradici. Sternhell naopak v tomto bodě s Rémondem nesouhlasí, když říká, že Francie 

nabídla „obzvláště příznivé podmínky“ pro rozvoj fašismu, přičemž má na mysli zejména 

rozvoj fašistického hnutí a jeho ideologie. (Sternhell, 1987, 29) Arnold dále zdůrazňuje 

rozmanitost francouzské radikální pravice, kterou zobrazuje jako domov antisemitských, 

fašistických, kolaborantských, neonacistických, novopravicových a extrémně pravicových 

proudů. (Arnold, 2000) 

Dalším z autorů zabývajících se problematikou francouzské pravice je Sirinelli, který 

označuje ultracismus a později legitimismus4 jako „pravé právo“. Hovoří o tom, že na sklonku 

19. století se zrodilo „nové právo“ a v tomto kontextu mluví o „úsvitu politické modernity“. 

(Sirinelli, 1992) Během té doby zkoumá parlamentní i anti-parlamentní právo. Od roku 1945 

poukazuje především na pravice, v množném čísle, („les droites“) a po roce 1965 označuje 

„extrémní pravici“ a „novou pravici“. (Sirinelli, 1992) Anderson lokalizuje konzervativní, 

kontrarevoluční a nacionalistické prvky široké tradice, kdy se snaží shrnout podstatu pravice. 

(Anderson, 1974, 17-18) 

 
2 V použité literatuře jako Winock (1998), jedná se o český překlad z francouzského originálu z roku 1994. 
3 Ultracismus byla extremistická ideologie, která byla označována jako integrální součást roajalismu.  
4 Legitimismus představuje věrnost panovníkovi. 
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 V roce 1994 Winock ve své studii uvádí dvě hlavní sub-tradice, a sice kontrarevoluci a 

populismus/národní populismus. (Winock, 1994, 9) Ve své studii přijímá jak fašistickou tradici, 

tak nezávislou a autonomní antisemitskou tradici. (Winock, 1994, 10) Austin při svém zaměření 

na meziválečné období uznává moc konzervativní i krajní pravice a poukazuje na to, že 

ideologické rozdíly mezi těmito dvěma frakcemi „byly často pohřbeny“.  

Mluví zejména o období mezi lety 1934-1938, kdy konzervativci i extremisté sdíleli společný 

cíl, kterým bylo znovunabytí politické moci. (Blinkhorn, 1990, 176) Tento příklad pomáhá 

uchopit fakt, že se pravicové tradice mohou spojit za dosažením společného cíle. Petitfils 

označuje extrémně pravicovou tradici za kombinaci „le nationalisme française“ a „le tentation 

fasciste“. Stále se ale opírá o starý tradicionalistický a kontrarevoluční proud. (Petitfils, 1983) 

 S ohledem na to, že se názory historiků na rozdělení a klasifikaci pravice liší, měli 

bychom o pravicových tradicích mluvit spíše v množném čísle. Mezi pravicovými tradicemi 

budou vždy ty, které jsou obzvláště důležité pro extrémní pravici, zatímco jiné budou méně. 

(Hazareesingh, 1994) 

 

1.1 Francouzský fašismus 

 Současná Francie již dlouho diagnostikuje národní alergii země na fašismus. 

„Importovaný produkt“ si sice získal několik následovníků, ale neuchytil se. Ve skutečnosti 

Francie nikdy nepoznala více než latentní fašismus či různé skupinové napodobeniny. Avšak 

země již nějakou dobu pociťuje opačný dojem v tom, že Francie nabídla fašismu plodnou půdu 

pro jeho rozvoj, ideologie se pak následně přesunula do sousedních států a zbytku Evropy. 

(Winock, 1983, 1)  

 Vedle klasické studie Rémonda, který rozlišuje tři odlišné tradice, (Rémond, 1966, 30), 

se v posledním desetiletí 19. stol. objevuje „nové právo“, jehož prvními projevy jsou populární 

antisemitismus a hnutí plebiscitu. Nové podmínky tak přispěly k vzniku nové „stylové“ pravice, 

jíž můžeme sledovat zejména po první světové válce. Vítězství republikánů nad monarchisty a 

kleriky, režim veřejných svobod, počátky dělnického hnutí, ekonomické potíže a existenční 

starosti maloburžoazie – všechny tyto aspekty stojí na počátku „věku mas“. Politika se 

neomezuje pouze na společnost významných osobností, ale fascinuje a „vchází do ulic“.  

 Pro dalšího z autorů Sternhella tu nejsou oproti Rémondovi více než dvě tradice. Na 

jedné straně konzervativní právo, víceméně liberální, shromážděné proti institucím, založené 

na tradiční solidaritě a na straně druhé nový typ pravice s revolučními aspiracemi, 

antiburžoazní, dokonce až proletářská, která sní ve jménu vlasteneckých a plebiánských cností 
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o svržení parlamentní republiky. Druhá zmíněná, nová pravice má i své vlastní bojové a 

odborové organizace. (Sternhell, 1987) 

 Témata krve a rasy začínají pronikat do politického diskurzu, který odmítá 

kosmopolitismus minulého režimu. A právě v tomto místě se tato nová pravice snaží o sblížení 

a neočekávané spojení s levicí. Pojila je společná antidemokratická a antikapitalistická 

myšlenka. K prvnímu setkání představitelů obou pólů došlo v roce 1911, o rok později editovali 

své myšlenky v deníku Cahiers, přičemž je tento počin označován za první fašistický pokus ve 

Francii. V roce 1914 v Les Méfaits des intellectuels Berth píše: „Dvě synchronní a konvergující 

hnutí se spojila a zahájila útok na demokracii, jedno extrémně pravicové, druhé extrémně 

levicové, za záchranu moderního světa a velikosti naší latinské populace.“ (Berth, 1914, 325) 

 V textech Sorela a Bertha můžeme identifikovat něco, co lze nazvat „předfašismem“. 

V textech těchto dvou autorů si lze povšimnout především oslovení válečných a 

nacionalistických cností, odsouzení filozofie lidských práv, opovržení parlamentarismem, 

antikapitalismu, antisemitismu a etického povstání proti dekadenci a apelu na heroismus. Tyto 

pokusy, jejichž reakci můžeme sledovat v sousední Itálii, kde měl Sorel několik obdivovatelů, 

ve Francii, jak sám Sternhell uznává, zůstávají jen ve fázi laboratorních experimentů. (Winock 

1983, 3)  

 Na přelomu dvacátých a třicátých let vznikají vedle národně populistických, tradičně 

francouzských a kontrarevolučně ultraradikalistických hnutí formace, které mohou být mnohdy 

považovány za fašistické. Ideologií, činností, sociologickým složením členské základny a 

udržováním vztahů s totalitními diktaturami (například se sousední Itálií) se velice podobají 

hnutím, která se dostala k moci v sousedních státech. Z tohoto pohledu nemůže být pochyb o 

tom, že francouzský fašismus existoval. V tomto období nebyly organizace fašistického rázu 

okrajové, jak by se mnohdy mohlo zdát. Nejen že se rojily v hojném počtu, ale jedné z nich se 

povedl mohutný průlom. Jednalo se PPF Jacquese Doriota. Vůbec prvním pokusem o 

francouzskou „fašistickou syntézu“ bylo hnutí „Faisceau“ Georgese Valoise, původně z Action 

francaise5. Jeho hnutí však nepřežilo stabilizační období Poincarého6 a rozpadlo se.  

 Třicátá léta byla ve znamení obnovení fašismu a mluvíme zde například o hnutí 

Solidarité francaise Francoise Cotyho. Další významnou postavou je „francista“ Marcel 

Bucard, který se skrze „Faisceau“ a L’Ami du peuple“ dostává k zavedení vlastního politického 

podniku s názvem Francismus. Ihned dává jasně najevo, kam se jeho hnutí ideologicky přiklání: 

 
5 Česky Francouzská akce bylo francouzská nacionalistické a royalistické hnutí založené v roce 1898 během 
Dreyfusovy aféry 
6 Raymond Poincaré byl prezidentem Francie v letech 1913-1920. 
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„Náš francismus je pro Francii tím, čím je fašismus pro Itálii. Rádi se k této orientaci hlásíme.“ 

(Winock, 1998, 112) Z počátku se hnutí jedná o tradiční hodnoty, jakými jsou rodina, práce, 

spořivost a úcta k hierarchii a autoritě. Postupem času však Francismus jen bezmyšlenkovitě 

přebírá fašistické ideály. „Dovezený“ fašismus, jak bývá označován právě Bucardův proud, 

zůstává až do války v nejrůznějších formách jen skupinkou ve službách diktatur, jelikož místo 

aby Bucard hledal stoupence ve Francii, přikláněl se až příliš otevřeně k cizím vzorům. 

 Nelze opomenout tajný výbor revoluční akce (CSAR), který se utváří v době Lidové 

fronty za účelem převzetí moci a zmaření pomyslného „komunistického převratu.“ Spiknutí 

teroristické povahy se však rozpadá se zatčením hlavních vůdců roku 1937. 

 V roce 1936 se objevuje ještě jeden významný aktér – PPF7 utvářející se kolem 

bývalého komunistického lídra Jacquese Doriota. Vzhledem k minulosti Doriota existují na 

počátku dva proudy PPF, a sice krajní revoluční levice a protiparlamentní nacionalismus, 

jejichž splynutím se začíná zvýrazňovat fašistická povaha hnutí. Doriotova PPF je strana 

masová a nepochybně fašistická, ačkoliv se jedná o fašismus druhé generace. Hlavním cílem 

však není nastolení totalitního řádu, lídr strany se spokojí s republikánskou reformou státu. I 

PPF se však ještě před válkou rozpadá, jelikož hrozící komunistické nebezpečí je pryč, což 

značně omezuje společníky fondů hnutí, které již dlouho poté nevydrží. (Winock, 1998, 112-

120)  

 

1.2 Vichystický režim 

 Francouzská krajní pravice se ve dvacátém století dostala k moci pouze jednou. Jedná 

se o zkušenost krátkou, ale neméně významnou, jelikož k ní došlo za okupace v souvislosti 

s vládou Vichystického režimu.  

 S ohledem na vše, co nástupu režimu Vichy předcházelo, je zcela zřejmé, že se 

nejednalo o fašistický režim v žádném rigorózním slova smyslu. Pokud jde o infrastrukturu 

režimu, ta sama o sobě neodpovídala fašistickému ideálu jedné vládnoucí strany, jelikož se 

Vichy drželo pluralistického modelu. V ekonomice, politických snahách a dalších aspektech 

zůstalo Vichy až do roku 1944 pluralistickou diktaturou. (Hoffmann, 1974, 3-25) Režim 

neuspěl v mobilizování masové podpory ze strany obyvatelstva, když koncipoval svůj projekt 

s odkazem na nostalgickou pomstu za generála Philippe Pétaina a obecnou antipatii vůči Třetí 

francouzské republice.  

 
7 Parti populaire française byla francouzská fašistická a antisemitská strana působící v letech 1936-1945. 
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 Z prefektského reportu z roku 1942 vyplývá, že většina populace uctívá Marshala ne 

jako vůdce, nýbrž jako legendu a grandiózního starého muže neskutečných kapacit a cností. 

(Laborie, 1990, 256-57) Ani sami představitelé vládnoucího režimu ve Vichy nebyli zcela 

sjednocení v podporování národní revoluce, což determinovalo postupný úpadek až do úplného 

vymizení v posledních fázích vlády režimu. Skutečná naděje v národní revoluci vydržela asi 

dva měsíce, po nichž se proměnila v „obrovskou frašku“. (Verdés-Leroux, 1996, 155, 160) 

Vichystický režim se rozpadl ještě předtím, než stihl konsolidovat a proměnit se ve fašistické 

vítězství. (Hoffmann, 1974, 21) 

 Režim založený ve francouzském lázeňském městě Vichy byl již ve svých počátcích 

odsouzen k porážce. Vichy nabízelo narychlo sestavené improvizované řešení pro Francii. 

Vichystičtí vládci, byli vládci, kteří neměli čemu vládnout. S armádou ne větší než 100 000 

mužů režim popíral militarismus, který představoval jeden z hlavních pilířů fašistické 

ideologie. Režim nezahrnoval ani dlouhodobé cíle fašismu, jakými byly transformace státu a 

společnosti. Navzdory falešnému uznání „nových evropských pořádků“ a pár nefalšovaným 

progresivním modernizátorům uvnitř vichystického režimu, Vichy postrádalo dynamický, 

transformativní a revolucionářský aspekt, které byly fašismu vlastní. Namísto toho káže ve 

jménu zastaralých hodnot a anachronického sociálního modelu. Oproti tomu italský fašismus 

či německý národní socialismus dokázaly odkazy na minulost využít k ovládnutí budoucnosti. 

Vichy se pouze snažilo o zotavení se z minulosti pro vlastní dobro bez ohledu na budoucnost. 

(Shields, 2014, 42-43) 

 

1.3 Francouzská krajní pravice po roce 1945 

 Období po roce 1945 se pro francouzské extrémně pravicové hnutí nese ve znamení 

zatrpklosti, podzemního tápání, zoufalství a nulové perspektivy. Extremismus byl s pádem 

Vichystického režimu, osvobozením a koncem války poražen. Extrémní pravice byla národem 

zostuzena, jelikož vyvolala revoluci ve Vichy a ve velkém podporovala kolaborantství 

s nepřítelem. 

 V padesátých letech stále zbývá několik tisíc věrných přívrženců této politické rodiny. 

Klademe si zde otázky, zda mají tito „přeživší“ dostatečnou sílu k tomu, aby mohla extrémní 

pravice znovu povstat jako politicky energické hnutí, které má co nabídnout. Sny o národní 

obrodě a tajném operativním zapojení se však nenaplnily. (Winock, 1998, 136-138) Nové 

nápady schopné přilákat pozornost přicházejí z jiné sféry. Jedná se především o násilné akce, 

kdy jedno takové uskupení vzniká v roce 1949 – Mladý národ (Jeune Nation), které bojuje za 
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nacionalistický, autoritářský, lidový a hierarchizovaný stát a poukazuje na „invazi cizích 

přivandrovalců“. Hnutí však v pohnutých událostech v roce 1958 zaniká. Extrémní pravice tak 

zůstává stále nostalgicky zahleděná do minulosti a přetrvává v ilegalitě. I nadále postrádá 

bojové skupiny a politický prostor. Právě v tuto chvíli se však na scéně objevují dvě 

„překvapení“ v podobě poujadismu a dramatu kolem francouzského Alžírska. Extrémně 

pravicové hnutí tak nabývá přesvědčení, že může znovu ovlivňovat osudy a destabilizovat 

politický systém, který ji do této doby přehlíží. 

 Poujadismus se rodí mimo extrémní pravici. Z počátku se jednalo o zcela spontánní 

revoltu několika obchodníků a řemeslníků proti kontrolorům daní. Zakládají tak hnutí 

s několika výbory, které podporuje odboráře a komunisty, kteří milují bojový klid. A tak v roce 

1953 vzniká Svaz na obranu obchodníků a řemeslníků (UDCA) v čele s Pierrem Poujadem, 

který zanedlouho získává národní pozice. Pierre Poujade nevykazoval rysy muže extrémní 

pravice, byl jednoduše lidový, nedal se přesně zařadit. Právě tato skutečnost mu umožnila dobýt 

zasaženou a poraněnou Francii.  

 V poujadistických projevech se postupem času objevuje čím dál více nenávist k 

„cizincům“ a Židům, antiparlamentarismus a odmítání „francouzských trustů“. Velkým 

tématem je pak i obrana francouzského Alžírska. Mezi třemi zvolenými poujadisty a zároveň 

notoricky extremistickými buřiči se v roce 1956 objevuje i J.-M. Le Pen. Extremističtí 

ideologové zalezlí v koutě však stále odmítají uznat význam novátorského populismu, který 

s sebou poujadistické hnutí přináší. Ještě než se extrémní pravice, která se díky poujadistickému 

hnutí poprvé od roku 1945 setkala s rozpoutanými masami, stačila vůči poujadismu vymezit, 

autoritativně se proti zmatku, který zasel, postavili Charles de Gaulle a další.  A tak se hnutí 

v letech 1956 až 1958 hroutí.  

 U vzniku NF, o třicet let později, se zde objevují opakované pokusy o to dát do paralely 

„poujadimus“ Pierra Poujada a „lepenismus“ J.-M. Le Pena. Spojovat tyto dva směry však 

nemusí být nutně proti přírodě, jelikož mají mnoho společného. Pojí je jejich slovní agresivita, 

schopnost posloužit při fyzické potyčce, zuřivé „stačí jen málo“ a jejich přirozený sklon vznášet 

příliš jednoduchá řešení u složitých problematik. Právě tyto znaky těmto dvěma aktérům 

vtiskují pečeť banálního krátkodobého populismu. Zároveň se oba vynořili a prosadili v době 

krize politické reprezentace. (Winock, 1998, 138-145) 

 Zatímco se poujadismus s uvolněním daňového systému hroutí, J.-M. Le Pen nachází 

své stoupence právě v době všeobecné hospodářské krize, nezaměstnanosti, nejistoty a přání 

zastavit migraci. Je pravým opakem poujadismu, jelikož Pierre Poujade nikdy nedokázal 

obnovit svou volební oblast a rozšířit sociální základnu voličů. Právě za J.-M. Le Penem jdou 
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nejprve lidé zklamaní s přáním svrhnout levici a nastolit vládu moudré pravice. (Winock, 1998, 

145) 

 Po letech mlčení vyvstává před extrémní pravicí francouzské Alžírsko. Její aktéři si 

uvědomují, že právě přes problematiku Alžírska se hnutí konečně dotýká podstaty dění a toho, 

co považovalo za smysl dějin. Kauza francouzského Alžírska nepopiratelně otevřela pole pro 

fašizaci extrémní pravice, na což již dlouho vyčkávalo několik skupin. Jiným aktérům přinesla 

uspokojení z toho, že bude uznáno alespoň několik málo nových idejí, které krajní pravici 

umožnili přežít. Všechny jakkoli rozdělené pravicové skupiny našly načas v alžírské 

problematice ideologické pole, odvážné bojové skupiny a nosný elán.  

 V červnu 1960 se rozrůstá Fronta francouzského Alžírska (FAF). Toto embryo 

registruje okamžitou odezvu v metropoli, kde vzniká Národní fronta pro francouzské Alžírsko 

(FNAF), jejíž manifest mezi signatáři podepsali například sám J.-M. Le Pen nebo Jean-Louis 

Tixier-Vignancour. S ohledem na pučistické snahy je extrémní pravice znovu obviňována 

z toho, že podporuje válku, která ohrožuje republikánské instituce a národní soudržnost stejně, 

jako tomu bylo v roce 1944. Při referendu z 8. dubna 1962 končí stoupenci francouzského 

Alžírska (zejména extrémní pravice a ultra) tou nejpotupnější porážkou se ziskem 9,3 % hlasů. 

V souvislosti s koncem francouzského Alžírská ztrácí J.-M. Le Pen i svůj poslanecký mandát. 

Dekolonizace tak končí novou trvalou marginalizací extrémní pravice. Nejenže 

v prezidentských volbách v roce 1965 utrpěl její kandidát Tixier-Vignancour8 drtivou porážku9, 

ale navíc musela čelit generálu de Gaullovi, který spojoval všechny pravice a zakazoval 

extrémy. Francouzské krajně pravicové hnutí tak začne hrát opět viditelnou roli až po roce 

1969. (Winock, 1998, 148-153) 

 Zlom nastává v květnu 1968, kdy ve Francii v souvislosti se studentským hnutím 

propuká krize, která vede až ke generální stávce. Krize poukazuje na relativní nestabilitu 

francouzské společnosti, kdy francouzští studenti a dělníci vyjadřují svou nespokojenost 

s gaullistickou vládou. (DeClair, 1999, 34) Jejím důsledkem jsou kulturní, politické i 

ekonomické reformy ve Francii. Právě studentské hnutí mělo velký vliv i na vznik NF, jelikož 

prostředí krvavého násilí, které v roce 1968 s tímto hnutím spojujeme, ovlivnilo všechny 

politické subjekty vzniknuvší v 70. letech, včetně NF. 

 
8 Volební kampaň tohoto extrémně pravicového kandidáta organizuje právě J.-M. Le Pen. 
9 I přesto, že Tixier-Vignancour získal pouhých 5 % hlasů, mohl tento zisk posloužit jako základ pro rozvoj nové 
politické strany. 
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 Příznivci krajní pravice vycítili, že nastal jejich čas, výsledná iniciativa však přichází od 

naprosto neočekávaného zdroje. Nejednalo se ani o zbylé poujadisty, ani o veterány OAS10 

nebo skupiny angažující se v dřívější kampani Tixier-Vignancoura. Jednalo se o studenty 

z Order Nouveau11, kteří iniciovali volební vzkříšení konkurenceschopnosti krajní pravice. 

Trochu ironicky se zatvrzelí političtí veteráni obracejí na mladé studentské aktivisty s prosbou 

o pomoc při vedení konvenční politické akce. (DeClair, 1999, 35-36) 

 Zde zmínění velká ideologická a personální různorodost francouzské krajní pravice 

znamenala neschopnost se organizačně a následně volebně stmelit. Ačkoliv volby v roce 1965 

ukázaly určitý potenciál, akceschopnost některých částí krajní pravice v letech 1968-1969, 

zejména v boji proti krajně levicovým studentským skupinám, prokázala nutnost jít jinou 

cestou, než jakou volila krajní pravice doposud.  

2 Vznik a vývoj Národní fronty 
 Order Nouveau se poprvé zapojilo do voleb v roce 1970. Pod vedením studentů a 

mladých ozbrojenců si začíná klást otázku své mise ve francouzské politice, a zda by se nemělo 

angažovat v konvenčnějších politických aktivitách. Posilněno úspěchem v doplňovacích 

volbách ve dvanáctém pařížském obvodě, začalo hnutí upevňovat svou volební sílu napříč celou 

zemí. V této době čítá členská základna Order Nouveau kolem 3000 členů. Toto „testování 

volebních vod“ trvá až do roku 1972 (DeClair, 1999, 36-37), kdy se někteří funkcionáři, mezi 

nimiž byli Francois Duprat nebo Francois Brigneau, rozhodli organizaci rozšířit a založit 

spojeneckou frontu. Tato spojenecká fronta měla být vytvořena po vzoru italské neofašistické 

strany MSI. (Winock, 1998, 154)  

 Národní fronta (Le Front national), přesněji Národní fronta za francouzskou jednotu 

(Front national pour l’Unité francaise) byla založena 5. října 1972 a Ordre Nouveau zůstává 

v počáteční fázi její hlavní osou. Z toho vyplývá, že „národovci“ v čele s výraznou postavou 

Jean-Marie Le Pena, zůstávají pod drobnohledem nacionalistů z Ordre nouveau. J.-M. Le Pen 

je jmenován předsedou NF a již dříve jmenovaný Francois Brigneau získává post 

místopředsedy. Alain Robert, vysoký činitel Ordre nouveau, se stává generálním tajemníkem 

a Roger Holeindre, starý přítel J.-M. Le Pena, získává post jeho náměstka. 

 Jednota krajně pravicových hnutí je velmi křehká. Většina z nich, ať už se jedná o 

roajalisty, solidaristy, nacionalisty či národovce, zůstává stranou nebo hnutím jen krátce 

 
10 Organizace tajné armády (Organisation armée sécrete) byla francouzská ultrapravicová nacionalistická 
militantní organizace působící během alžírské války o nezávislost v letech 1954-1962. 
11 Order Nouveau bylo francouzské krajně pravicové neofašistické hnutí působící mezi lety 1969-1973. 
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prochází. Někteří čelní představitelé Ordre Nouveau princip fronty odmítají, v roce 1973 se 

odštěpují a zakládají vlastní hnutí – Akční skupinu mládeže (Groupe action jeunesse). 

 Volby v roce 1973 silně nenaplnily očekávání, jelikož krajní pravice v těchto volbách 

získává pouhých 0,52 % hlasů. Na prvním kongresu NF panují odstředivé síly a po obzvláště 

vyhroceném mítinku v Paříží na téma konce divoké migrace je rozpuštěn. Francois Brigneau 

poté konstatuje: „Spojení mezi parlamentární pravicí J.-M. Le Pena, revolučními 

proevropskými aktivitami Alaina Roberta a Pascala Gauchona a mými kontrarevolučními a 

maurrasovskými postoji se realizovalo špatně.“ (Kolektivní práce, 1981) 

 Ordre Nouveau již nehraje hlavní roli v určování osy směřování NF, která se postupně 

dostává pod vliv J.-M. Le Pena a jeho lidí, čímž začíná proces „lepenizace“ strany. Řada čelních 

představitelů Ordre Nouveau kolem Alaina Roberta se staví proti tomu a zakládá nové hnutí 

Faire front (Čelně). Koncem roku 1973 tedy existují dvě NF, z nichž té první předsedá J.-M. 

Le Pen a druhou řídí Alain Robert. Vzniklou situací se zabývají soudy, které dají nakonec za 

pravdu J.-M. Le Penovi, který spor vyhrává. Na podzim roku 1974 zakládají Alain Robert a 

Francois Brigneau Stranu nových sil (Parti des forces nouvelles, dále jen PFN), která se stává 

mezi roky 1974 a 1981 v malém prostoru extrémní pravice konkurencí NF. 

 V květnu roku 1974 se J.-M. Le Pen pouští do prezidentského klání, ale ke zklamání 

krajní pravice získává pouhých 0,62 % hlasů, čímž jsou NF i její lídr načas značně oslabeni. 

Předseda NF rozvíjí vztahy s nejkrajnějšími stranami francouzské pravice od francouzských 

epigonů národního socialismu, přes neofašisty až po integristické katolíky.  

 Navzdory snaze o seskupení roztříštěné extrémní pravice, zůstává NF nadále spíše 

stranou marginální. Roku 1978 získává v legislativních volbách pouhých 0,29 % hlasů. 

V evropských volbách o rok později je NF předstižena rivalskou PFN, ačkoliv i ta získává 

ubohých 1,31 % hlasů. Je zřejmé, že extrémní pravice voliče netáhne, ať už je její tvář jakákoliv.  

 Nelítostný boj a rivalita pokračují mezi NF a PFN prezidentskými volbami v roce 1981. 

Ani jednomu kandidátovi se však nepodaří získat podpisy 500 místních kandidátů, aby mohli 

podat kandidátku vlastní. Rozzlobený šéf NF vyzývá Francouze k volbě Jany z Arku. I přesto, 

že velká část voličů vnímá tradiční pravici jako roztříštěnou a poraženou a z vítězné sjednocené 

levice má strach, výsledek extrémní pravice v legislativních volbách roku 1981 je jedním 

z vůbec nejslabších v dějinách Páté republiky. (Winock, 1998, 154-156) I přesto přelom 

sedmdesátých a osmdesátých let naznačuje, že tomuto starému proudu ještě nemusí být konec. 

Ideologicky dala totiž „nová pravice“ zastaralé extrémní pravici novou podobu, jelikož klade 

důraz na nerovnost, rasismus, elitářství a odvolává se na evropskou kulturu. 
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 Od počátku roku 1982 se projevuje zklamání voličů z levice, z čehož ale těží spíše 

tradiční pravice. V kantonálních volbách téhož roku získává krajní pravice sice pouhých 0,20 

% hlasů, za kterými se ale skrývá několik slušných volebních úspěchů. O rok později 

v obecních volbách, kdy ještě vzrůstá nedůvěra voličů k levici, soustředí J.-M. Le Pen svou 

kampaň zejména na slogan „Francouzi na prvém místě!“ Zaměřil se především na kritiku 

záporných stránek přistěhovalectví a ztráty bezpečí.  

 Od roku 1982 pravice radikalizuje svou kritiku vládnoucí levice, a tak není divu, že se 

část voličů tradiční pravice bez váhání přiklání k pravici extrémní. A tak v Neuilly-sur-Seine 

získává NF 17,62 % hlasů a v Pařížském šestnáctém obvodě stranu podpoří 16,61 % tamních 

voličů.  

 Po evropských volbách je úspěch NF převážně interpretován coby úspěch logiky 

„rychlého vzplanutí“. Výbuch nespokojenosti, netrpělivosti, výstraha, taková je převládající 

diagnóza vzestupu NF. Parlamentní opozice se však domnívá, že výbuch hněvu v podobě 

hlasování pro extrémní pravici, je pouze chvilková záležitost, a že se voliči vrátí k poklidnější 

klasické pravici. Její očekávání se však v tomto případě nenaplní. (Winock, 1998, 162) 

 V kantonálních volbách roku 1985 slaví extremistické pravicové hnutí i přes ztíženou 

pozici dvě vítězství. Nejenže získává 1521 kandidátů, což je oproti roku 1982 velký posun, ale 

navíc pro ni hlasuje i rekordních 8,8 % voličů. NF těmito úspěchy dává jasně najevo, že je třeba 

s ní počítat. Ukazuje se však, že její síla spočívá spíše v tom zabránit zvolení pravicových 

kandidátů, nikoliv však v tom prosadit kandidáty vlastní. Ve dvoukolovém většinovém 

hlasování je tak pouze náhradníkem. Způsob hlasování je však v dubnu pozměněn a nahrazen 

proporcionálním, jak tomu bylo za Čtvrté francouzské republiky. 

 V březnu roku 1986, kdy se konají legislativní i regionální volby má NF výborné 

institucionální i politické postavení. Změna volebního systému z většinového na proporcionální 

totiž znamená, že už se NF nemusí zabývat problémem s kým se spojit. Aby J.-M. Le Pen 

zabránil odlivu části svých voličů zpět k tradiční pravici, rozhodne se klást větší důraz na 

kandidátky v legislativních volbách. Tato strategie způsobila reakci části militantního aparátu 

a zapříčinila tak vznik Fronty národní opozice (FON). Po volbách vstupuje NF s více než 2,5 

miliony voličů a ziskem téměř 10 % hlasů do Národního shromáždění, kam se dostalo 35 jejích 

poslanců, a také do regionálních rad, kde ji zastupuje 137 regionálních poradců. Klasická 

pravice však těsně získala absolutní většinu, a tak se extrémní pravice opět ocitá v jakési izolaci. 

V některých regionech však klasická pravice potřebuje podporu NF, aby si vydobyla regionální 

výkonnou moc, a tak dochází k výraznému slučování. NF tak vstupuje do několika regionálních 
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správ, a dokonce získává místopředsednické posty. Největší úspěchy však slaví v městských 

aglomeracích. Po těchto volbách NF zaujímá své pevné místo ve francouzské společnosti. 

 Je důležité podotknout, že společenská základna NF se výrazně liší od základny klasické 

pravice. Spíše než extremistické pravice, které bývají jakousi karikaturou klasické pravice, tvoří 

NF „přechod“ mezi pravicí a levicí. Jejími voliči jsou lidé mladí, aktivní, třídně nezařazení a 

obecně platí, že je zde mnohem více můžu než v klasické pravici. Jen málo sociálních skupin 

zůstává proti NF uzavřeno. Výjimkou zůstávají starší osoby, vyšší kádry, lidé 

s vysokoškolským vzděláním či praktikující katolíci. Ve všech dalších vrstvách však NF drží 

skóre blízké národnímu průměru. Mezi mládeží, obchodníky a podnikateli, a dělníky ho 

dokonce silně překračuje. 

 Voliči radikální pravice, kteří jsou znechucení volebním úspěchem levice, jsou v roce 

1984 nahrazeni voliči z převážně lidového a depolitizovaného prostředí. Takové sociální 

posuny způsobily, že se mění obsah protestních nálad voličů NF. Ultrapolitické a silně 

nepřátelské hnutí vůči levici z roku 1984 tak nahrazuje protestní hnutí s výrazně sociálním 

obsahem, který je politicky orientovaný všemi směry. Hněv voličů NF jde směrem k levici ale 

i klasické pravici. Obecně jsou její voliči vysoce pesimističtí, což dokazuje i fakt, že 58 % 

voličů NF souhlasí s Le Penovou kritikou Jacquese Chiraca (průzkum SOFRES, Le Monde, 

říjen 1987, cit. z Winock, 1998). Dalších 76 % voličů se domnívá, že se situace stále zhoršuje 

a 58 % voličů se shoduje na tom, že postavení Francie na mezinárodní scéně oslabuje. Není 

pochyb o tom, že voličskou základnou NF jsou lidé plní odmítání a beznaděje. Tito voliči 

dokola vystupují proti etatismu, parlamentarismu a intelektuálství. Když byli při parlamentních 

volbách dotazování na svou motivaci, 64 % z nich odpovědělo, že největším problémem země 

jsou přistěhovalectví a kriminalita. Těmito dvěma problémy jsou voliči NF tak posedlí, že na 

poslední kolej odsouvají větší problémy Francie, kterými jsou zaměstnanost, kupní síla nebo 

sociální vymoženosti.  

 Tato posedlost je rozšířena hlavně na území kosmopolitních měst, nejvíce pak na 

východ od linie Le Havre-Valence-Toulouse, kde žije až 85 % imigrantů usazených ve Francii. 

Zášť vůči přistěhovalcům, strach z kriminality či nezaměstnanosti vzešly právě z této oblasti. 

Místní se obávají obrovské hospodářské krize a silně pochybují o jakémkoliv politickém řešení 

problémů. Pro tyto obyvatele se NF se svou doktrínou jeví jako jediná volitelná politická síla, 

která uprostřed beznaděje, zášti, strachu a nenávisti, reaguje na hospodářskou krizi. (Winock 

1998, 165-166) 

 V polovině 80. let se potýká mnoho významných politických a společenských institucí 

s krizí. Dochází k bortění dvou klíčových pilířů francouzské politické kultury, které byly 
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napojeny buďto na komunistickou stranu nebo na katolickou církev. Obě ztrácejí své politické 

postavení a uvolňují prostor ambiciózní krajní pravici. Mezi extrémní pravicí nemá NF žádnou 

skutečnou konkurenci. PFN se stále nevzpamatovala z volební porážky na počátku 80. let a její 

členská základna se rozpadá. Za to NF, která měla počátkem 80. let pouze několik tisíc členů 

nyní disponuje členskou základnou o velikosti 65 000 členů.  

Jelikož strana posiluje, vzniká tím příležitost pro její vnitřní strukturalizaci a vznik 

ústředních orgánů, jakými jsou politické byro, ústřední výbor či sjezd. Zároveň dochází 

k budování techniky šíření informací a propagandy, rozvoji dokumentace a argumentace, 

organizaci nejrůznějších školení a stáží. Na periferiích vznikají organizace, které vytváří 

jakousi stínovou společnost NF. Jedná se o organizaci mládeže (FNJ), Národní středisko 

bojovníků, Národní kruh evropských žen, Národní středisko francouzských zemědělců, spolek 

Moderního podnikání a svobody, Generální aliance proti rasismu a za respektování francouzské 

a křesťanské identity a další. NF si postupně spřátelila i tisk, konkrétněji deník Présent, 

týdeníky National-Hebdo, Minute a Rivarol či měsíčník Le Choc du mois. 

V tuto chvíli má NF již silně upevněnou pozici ve francouzské společnosti. Disponuje 

10 poslanci v Evropském shromáždění ve Štrasburku, 35 poslanci v Národním shromáždění a 

více než stovkou regionálních poradců. (Winock, 1998, 172-174) 

V dubnu 1988 kandiduje předseda NF J.-M. Le Pen v prezidentských volbách. 

V prvním kole získává 14,4 % na jihu Francie a ziskem více než 20 % hlasů se může pyšnit na 

severovýchodě země. Co se týká následných legislativních voleb, kdy se pravice zavázala 

k tomu, že nebude spolupracovat, i přesto k nějaké formě spolupráce dochází, a právě to 

dopomohlo parlamentní pravici k zisku většiny. Do Národního shromáždění se pak jako jediná 

zástupkyně FN dostala Yan Piatová. 

O rok později volí Francouzi hned dvakrát, a to na komunální a evropské úrovni, které 

poznamenává jistá stagnace strany. I tak si ale NF drží přibližně stejný zisk jako v předchozích 

volbách. V témže roce se předseda strany J.-M. Le Pen vrací k protižidovské tématice 

poukazováním na židovsko-zednářské nebezpečí a tím tak navazuje na klasický přístup 

extrémní pravice. Podle všeho se zdá, že zájem voličů o krajní pravici začíná klesat, ale na 

scéně se objevuje aféra „muslimského šátku“12 po níž následuje skandál ohledně devastace 

židovského hřbitova v Carpentrasu. Obě tyto události vedou k poklesu popularity extrémně 

 
12 Na konci osmdesátých let 20. stol. vznikají v několika školách problémy, mladé muslimky chtěly dát najevo 
svou náboženskou víru tím, že do školy nosily tzv. muslimský šátek. Problémy vznikají nejen odmítáním 
sundání si šátku při výuce, ale i v souvislosti s odmítáním tělovýchovy či lékařského vyšetření. (Perottino, 2005, 
255) 
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pravicového hnutí a NF je označena za, do jisté míry, odpovědnou, ačkoliv žádná spojitost 

reálně prokázána nebyla. NF v tom vidí příležitost, jak obnovit svoji tzv. „diabolizaci“13. V létě 

1990 se pak zdá být pokles popularity potvrzený, a to když J.-M. Le Pen veřejně vyjadřuje svou 

podporu Saddámu Husajnovi. Propad však nemá dlouhého trvání, jelikož levici i pravici 

poznamenává krize, kdy se řeší problémy s přistěhovalci na předměstích. Jacques Chirac použil 

běžné předsudky, když v souvislosti s přistěhovaleckými rodinami mluvil o „rámusu a 

zápachu“ a o tom, že „žijí ze sociálních dávek“. Více a více se začíná mluvit o tom, že předseda 

NF sice klade dobré otázky, ale nenachází ta správná řešení. (Perottino, 2005, 254-255) 

V březnu 1992 získala NF v regionálních volbách 13,5 % hlasů a o rok později 

v parlamentních volbách dokonce o 1,1 % méně bez zisku, byť jediného mandátu. Ve volbách 

do Evropského parlamentu pak získává necelých 11 % hlasů. 

V roce 1995 předseda NF J.-M. Le Pen opět kandiduje v prezidentských volbách, kde 

získává 15,3 % hlasů. V komunálních volbách pak NF získává 4 radnice na jihu Francie. O dva 

roky později se konají předčasné parlamentní volby, kdy NF obdrží 15,1 % hlasů a s tím i jeden 

mandát. V regionálních volbách v roce 1998 získává NF téměř 15,5 % a v některých regionech 

se stává nepostradatelnou pro udržení pravice ve vedení.  

Otázka hlasování pro NF je velkým a často řešeným problémem. Mezi hlavní motivace 

voličů NF pro to, aby straně dali svůj hlas, se řadí otázka přistěhovalectví a bezpečnosti, lépe 

řečeno jejího nedostatku. V květnu roku 1997 67 % voličů FN uvedlo, že právě přistěhovalectví 

je problémem, kvůli kterému NF volí. 65 % voličů se poté vyjádřilo, že je to právě bezpečnostní 

otázka, na kterou při volbě strany myslí. Nejedná se však pouze o voliče, kterým hrozí přímý 

střet s problémem přistěhovalectví, mnohdy jim totiž stačí pouhá představa přistěhovalce jako 

hrozícího nebezpečí.  

 Problémem NF zůstává, mimo programu, také radikálnost či dvojsmyslnost politických 

projevů. Jelikož ve Francii platí hrozba trestního stíhání za rasistické či antisemitské projevy, 

musí představitelé NF pečlivě vážit svá slova, když například vyjadřují svou nespokojenost 

s určitými etnickými skupinami. A právě to vede mezi představiteli NF ke vniku nového 

politického slovníku. Zvláště pak můžeme zmínit samotného J.-M. Le Pena, jehož výroky se 

nemusíme bát označit za skandální. Již několikrát šokoval nejen Francii svými prohlášeními o 

Židech nebo homosexuálech. K nejznámějším vůbec ale patří jeho výrok o plynových 

komorách, kdy prohlásil, že se jedná pouze o „detail druhé světové války“. (Perottino, 2005, 

255-258) 

 
13 Označení FN za „ďábelskou stranu“. 
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 Volební průzkum uplynulých 15 let ukázal, že do konce osmdesátých let získával 

předseda strany více hlasů, než dávali voliči straně samotné v legislativních volbách. Z toho 

vyplývá, že J.-M. Le Pen plnil roli jakéhosi volebního předáka radikální pravice. Tento jev se 

dá vysvětlit tak, že voliči mnohdy volili „proti“ systému, se kterým byli nespokojení, a právě 

to představoval předseda NF, který symbolizoval kritiku systému. Zároveň tím zviditelňoval 

stranu a její koncepci.  

 Ke změně dochází, když začíná J.-M. Le Pen dostávat méně hlasů než jeho strana 

v legislativních volbách. Tento jev předesílá, že by se mohl stát pro NF postradatelným nebo 

dokonce přítěží. Francouzská politoložka Nonna Mayerová v této souvislosti mluví o přechodu 

od prezidentského „lepenismu“ k legislativnímu „frontismu“14. (Perottino, 2005, 258-259) To 

symbolizuje jakési zakořenění strany ve stranickém systému a v politické kultuře. Zároveň 

tento jev naznačuje, že by strana změnu lídra přežila. 

 Právě tento vývoj zapříčil vnitřní krizi uvnitř strany, která úzce souvisí také s kritikou 

J.-M. Le Pena. Po dlouhodobém volebním vzestupu NF ve volbách stagnuje. Otec strany už 

totiž není vnímán jako opora NF, ale spíše jako článek brzdící vzestup volebních preferencí. Je 

očividné, že strana není schopná překročit magickou hranici 20 % hlasů, a z toho lze usoudit, 

že za předpokladu že FN nenavýší svůj zisk ne volbách, může jen těžko pomýšlet na spolupráci 

s klasickou pravicí, kterou by si tak moc přál Bruno Mégret15. S tím, jak se mění politická 

strategie uvnitř strany, mění se i mocenské postavení jejích směrů. J.-M. Le Penovi se bohužel 

nedaří tyto směry stmelit, stává se terčem kritiky a dále ztrácí svoji legitimitu.  

 V roce 1997 se ve francouzském Štrasburku koná sjezd strany. Ve volbách do 

ústředního výboru strany získávají Mégret a Le Gallou nejvíce hlasů, čímž poráží zástupce Le 

Penovy frakce Bruna Gollnische. Do výboru kandidují i dvě Le Penovy dcery, z nichž úspěch 

slaví pouze starší Marie-Caroline. Nejmladší Marine zvolena nebyla. Nezvolenou dceru však 

otec do výboru přeci jen jmenoval, jelikož měl jako předseda strany do stočlenného orgánu 

dvacet členů jmenovat sám.  

 Vzhledem k situaci bylo nezbytně nutné, aby strana prošla „očistou“. J.-M. Le Pen však 

nemohl vést přímý útok na Mégreta, a tak se začal zbavovat jeho spolupracovníků. V březnu 

1998 však Le Pen pod tlakem Mégreta odsouhlasil regionální spolupráci s klasickou pravicí 

tam, kde měla levice relativní většinu. Koaliční programy tak zahrnovaly zmínku o tzv. národní 

 
14 Frontismus zde chápeme jako depersonalozaci zájmu občanů. Ti volí stranu, tedy program, přičemž sama 
strana již není závislá na svém vedoucím.  
15 Bruno Mégret je bývalý francouzský nacionalistický politik, někdejší lídr MNR. 
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preferenci, což v praxi znamenalo, že „praví“ Francouzi měli dostat přednost před ostatními, 

zejména pokud se jednalo o práci. (Perottino, 2005, 260-261) 

 V první polovině roku 1998 bylo proti J.-M. Le Penovi vedeno soudní řízení, jelikož o 

rok dříve dal ránu pěstí kandidátce za Socialistickou stranu, která byla soupeřkou jeho dcery. 

K situaci se vyjádřil následovně, za předpokladu, že by byl odsouzen k nevolitelnosti, bude jeho 

jméno v kandidátce pro příští volby napsáno ještě většími písmeny. Předseda NF se nakonec 

proti rozsudku odvolal a do voleb mohl kandidovat bez větších problémů.16 

 Koncem roku pokračuje v eliminaci blízkých pracovníků svého soka Mégreta, mezi 

nimiž se zbavuje třeba Huberta Fayarda nebo Nathalie Debailleové.17 Na prosincovém zasedání 

NF, kde se měla strana připravovat na nadcházející volby v roce 1999, jsou však oba jmenovaní 

zvoleni aklamací. J.-M. Le Pen následně celý sled událostí označuje za vnitrostranické spiknutí 

„aktivistické a rasistické menšiny“. 

 Následně začíná otevřený vnitrostranický boj mezi zastánci předsedy NF J.-M. Le Pena 

a přívrženci Mégreta. Cílem bylo svolat mimořádný sjezd NF na základě souhlasu nadpoloviční 

většiny všech členů strany. Chtěli mobilizovat stranickou základnu, avšak zjistit skutečný počet 

členů NF bylo nadmírně obtížným úkolem. Před vznikem sporu se členská základna odhadovala 

na 60 000 a sjezdy v departmentech roku 1999 ukazují, že podporovatelé Mégreta začínají mít 

navrch. Zatímco on přichází s plánem, jak se dostat do vlády, popřípadě do vládní koalice, J.-

M. Le Pen nechce o ničem takovém ani slyšet. 

 Sjezd se konal začátkem roku 1999 v Marignane, kam se ale předseda NF, a zároveň 

protivník Mégreta, nedostavil. Symbolicky mu ale bylo ponecháno bílé křeslo, které zůstalo 

prázdné. Sjezd oficiálně vyhlašuje přeměnu strany, a to na několika úrovních. Nově vzniklé 

těleso nese i nový název, a sice Národní Fronta-Národní Hnutí (Front National-Mouvement 

national, FN-MN), předsedou se stává Mégret a je zavedena nová vnitrostranická demokracie. 

Kritika bývalého vedení se týká především osoby samotného J.-M. Le Pena, přičemž jeho kritici 

zdůrazňují zejména jmenování členů rodiny do funkcí, slovní hříčky či zvýhodňování přátel. 

 Nové hnutí se opírá především o postavení a funkci Mégreta jako ideologa strany a jeho 

popularitu.  Zároveň jde i o program opírající se o tzv. národní preferenci a možnost jejího 

prosazování v praxi. S vedením strany se ale táhnou finanční i právní problémy.  

 
16 J.-M. Le Pen byl v listopadu 1998 odsouzen k jednomu roku nevolitelnosti a třem měsícům odnětí svobody 
podmínečně. 
17 Mezi odcházejícími kritiky byla tehdy i prvorozená dcera J.-M. Le Pena, Marie-Caroline. 
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 Program FN-MN se zaměřuje převážně na klasické voliče NF. Jako problém se však 

jeví fakt, že Mégret je výrazným stoupencem spolupráce s klasickou pravicí, a tak se také 

předpokládalo, že nové hnutí bude usilovat o její přízeň.  

Očekávalo se, že rozštěpení strany NF nasměruje k jejímu definitivnímu konci, avšak 

trpělivost bývalého lídra NF se vyplatila. Prezidentské volby totiž ukázaly, jak důležitou a 

výraznou osobou stále je. Také ale vyšlo na povrch, že již ze začátku měl J.-M. Le Pen problém 

získat potřebných 500 podpisů ke své kandidatuře. Nejednalo se však o stejnou situaci jako 

v roce 1981, problém zapříčinil fakt, že většina zvolených reprezentantů NF přešla k FN-MN. 

Nakonec ale mezi politiky převládl názor, že mezi kandidáty v prezidentských volbách by 

neměla chybět taková persona, jakou J.-M. Le Pen nepochybně je.  

 Zatímco Mégret se ziskem bez mála 2,5 % hlasů úplně propadl, J.-M. Le Pen se mohl 

pyšnit vůbec největším ziskem ve své dosavadní volební kariéře (16,86 %) a postupem do 

druhého kola. (Perottino, 2005, 261-265) Právě v roce 2002 zaznamenal J.-M. Le Pen vůbec 

největší úspěch a zároveň způsobil největší šok v celé historii Páté francouzské republiky. 

V prezidentských volbách získal 17 % hlasů, což znamenalo podporu 4,8 milionů Francouzů. 

Velký povyk vyvolal rovněž fakt, že se J.-M. Le Penovi podařilo porazit tehdejšího 

francouzského premiéra Lionela Jospina oslabeného strategií tzv. plurální levice. V druhém 

kole se předseda NF postavil pozdějšímu vítězi Jacquesovi Chiracovi, což mnozí označili jako 

souboj mezi republikou a krajní pravicí. Ačkoliv se J.-M. Le Penovi nepodařilo vyhrát, i tak 

zaznamenal markantní úspěch, jelikož nikdo z kandidátů krajní pravice se tak daleko ještě 

nedostal. (Shields, 2007, 1)  

 Na sjezdu strany v Nice v roce 2003 předseda NF opět odmítá, že by měl vedení strany 

opustit. Zároveň výrazně podporuje svou nejmladší dceru Marine, která na předchozím sjezdu 

obsadila desátou příčku. Nyní se však Marine Le Pen ve stranické volbě propadá. I přes ostrou 

kritiku vedení strany ji však otec jmenuje místopředsedkyní. (Perottino, 2005, 265) 

 Nutno podotknout, že NF splňuje několik kritérií „charismatické strany“ italského 

politologa Angela Panebianca. Vůdce strany má extrémně silný vliv na jmenování do 

ústředních pozic organizace, je hlavním tlumočníkem politické doktríny strany, strana 

disponuje dominantní skupinou, která je propojena s loajalitou k vůdci, kariéra ve straně je 

uzavřena pro ty, které vůdce nijak nezvýhodňuje, částečně prostřednictvím elitního náboru a 

částečně skrze zavedení vysokého stupně centralizace, strana se prezentuje jako alternativa vůči 

všem ostatním stranám ve Francii. Charismatické strany jsou však vysoce závislé na vůdčích 

osobnostech jednotlivců a bývají dlouhodobě zranitelné, proto zůstává otázkou, jak bude NF 

vypadat bez svého milovaného vůdce J.-M. Le Pena. (Panebianco, 1988, 145) Také Max Weber 
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poznamenal, „že právě „rutinizace charismatu“ je nesmírně obtížný proces, což v případě NF 

může vést k vážným rozkolům uvnitř stranické organizace“. (Weber, 1978)  

 

2.1 Změna ve vedení Národní Fronty 

Příchod roku 2011 znamená pro NF začátek nové éry, tu totiž poznamenávají hned dvě 

zásadní události. Po více než třiceti osmi letech opouští předsednické křeslo otec strany J.-M. 

Le Pen. Vzhledem k evropským standardům je takto dlouhé setrvání v čele strany naprosto 

mimořádné. J.-M. Le Pen se za dobu svého působení zúčastnil nejméně deseti parlamentních 

voleb a sám v pěti prezidentských volbách kandidoval. Koneckonců J.-M. Le Pen zahájil svou 

politickou kariéru ve volbách v roce 1956, tudíž není divu, že se postupem času stala jeho 

dlouhověkost pro stranu jasnou přítěží. Zejména bereme-li v potaz fakt, že se navzdory svým 

nepopiratelným úspěchům, stal pro další vývoj NF, respektive její volební posílení, překážkou. 

Druhým významným prvkem se stává otázka jeho nástupnictví, která proti sobě staví 

předsedovu nejmladší dceru Marine Le Pen a Bruna Gollnische.  

Bruno Gollnisch, bývalý profesor zabývající se právem a japonskou civilizací na 

univerzitě v Lyonu, se k NF přidal v roce 1983 a velmi rychle se také etabloval. Věrný J.-M. 

Le Penovi nastoupil v roce 1998 jako generální delegát strany na místo Bruna Mégreta. V této 

funkci figuroval i jako možný nástupce J.-M. Le Pena a tudíž potenciální budoucí předseda NF. 

(Delwit, 2012, 32-33) 

Jeho protivnice Marine Le Pen se narodila v roce 1968. Již od svého mládí žila ve 

znamení politické dráhy svého otce, vůdce NF. Členkou strany je od roku 1986. O šest let 

později se stává advokátkou a v roce 1993 poprvé kandiduje v místních volbách, a to v jednom 

z pařížských obvodů. Svůj první mandát však získává až v roce 1998 v Pas-de-Calais. V tomto 

roce se také stala členkou právního oddělení NF, které vedla až do roku 2003. Mezi lety 1998-

1999 v období další stranické krize se spolu s Brunem Gollnischem jasně vymezila proti 

Mégretovi v rámci proudu „Vše, jen ne Mégret“. V tomto období se také dostává do vedení 

organizace „Générations Le Pen“, kde se snaží očišťovat či dediabolizovat NF. Toto sdružení 

je stěžejní nejen proto, že legitimizovalo Marine Le Pen jako politickou osobnost, ale navíc jí 

ještě dopomohlo k vytvoření nových kontaktů a sítě stoupenců. (Perottino, 2011, 89)  

V NF se začíná Marine Le Pen aktivně angažovat až v roce 2002, a to během 

prezidentských voleb. I přes nízký zisk při volbách do ústředního výboru FN v roce 2003 

získává díky podpoře svého otce post místopředsedkyně NF. A tak se postupně začíná více a 

více rýsovat jako nástupkyně J.-M. Le Pena na postu předsedy strany. Za tímto účelem také 
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mobilizuje organizaci „Générations Le Pen“. Od roku 2004 je Marine Le Pen evropskou 

poslankyní, kde působila ve Výboru pro kulturu a vzdělávání. Mimo jiné hraje roli také 

v přijímaní Euroústavy, kdy výrazně vystupuje právě proti jejímu přijetí. (Perottino, 2011, 89) 

Ačkoliv vykazuje značné rysy zděděné po otci, je zároveň moderní političkou, která dobře 

vychází s médii. (Delwit, 2012, 33) Právě její další kroky po otcově boku zvýraznily její 

politický potenciál.  

Na sjezdu NF v roce 2011 tedy dochází k dlouho očekávané výměně lídra strany, kdy 

vysloužilý předseda NF J.-M. Le Pen přenechává předsednické křeslo své nejmladší dceři 

Marine Le Pen. O výměně ve vedení se vedly debaty již delší dobu, ať už kvůli věku stárnoucího 

předsedy nebo kvůli nezbytnosti dosadit do čela méně kontroverzní novou tvář.  

Vnitrostranický boj z poloviny 90. let zapříčil odštěpení republikánského křídla strany 

v čele s Brunem Mégretem. Toto odštěpení dalo za vznik novému hnutí MNR. Právě neochota 

tehdejšího předsedy J.-M. Le Pena uvolnit předsednické křeslo modernizaci, nové strategii a 

celkovému modernizovaní image strany, krizi zavinila. Neopomenutelným důsledkem událostí 

z konce tisíciletí je i fakt, že nejstarší ze tří dcer J.-M. Le Pena Marie-Coline, která byla do té 

doby považována za jeho nástupkyni, přestoupila i s manželem do MNR. Až v tuto chvíli se do 

popředí dostává nejmladší z dcer Marine. Druhá Yann je sice rovněž aktivní v politice, ale 

figuruje spíše v pozadí. I přesto se však uvažuje také o mužských nástupcích, mezi kterými 

můžeme jmenovat Carla Langa nebo právě Bruna Gollnische. Změna přicházela postupně, kdy 

J.-M. Le Pen nejdříve oznámil, že se již znovu nebude ucházet o místo předsedy NF. Později 

ještě dodal, že nehodlá kandidovat ani v příštích prezidentských volbách v roce 2012. 

Na sjezdu strany v Tours v roce 2011 se tak volí nový předseda NF. Delegáti 

jednoznačně podpořili Marine Le Pen, která vítězí se ziskem 67,65 % hlasů a tím poráží svého 

protikandidáta Bruna Gollnische. Oproti svému protivníkovi, držela Marine Le Pen všechny 

trumfy ve svých rukách, jelikož ji podporoval nejen její otec, co by výrazná persona NF, ale 

také většina stranického aparátu. Zároveň se o ni mnohem více zajímala média. (Perottino, 

2011, 88) 

Nelze však říct, že by byl nástup Marine Le Pen do vedení NF zcela bezproblémový. 

Někteří členové strany ji totiž nezakrytě kritizovali, což je nakonec také připravilo o jejich 

postavení v čele NF. Dočasné vyloučení postihlo například Marii-France Stirboisovou.  

Výměna lídra NF znamená pro stranu především jakousi reorganizaci a rekompozici její 

struktury. Neopomenutelným důsledkem bez pochyby je, že se nové předsedkyni nepodařilo 

udržet status quo strany, jelikož po jejím nástupu dochází k výraznému odlivu části stranické 

elity. (Perottino, 2011, 89) 
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Pokud se díváme na program a postoje, které nám nová předsedkyně Marine Le Pen 

nabízí, mohla by se zdát umírněnější než její otec. Jedná se však především o posun generační. 

Nová předsedkyně totiž stále čerpá především z vnitrostranického postavení otce a jeho image. 

Je velice dobré si uvědomit, že Marine Le Pen nebyla podpořena všemi krajně pravicovými 

novinami, které ovšem doposud podporovaly jejího předchůdce.  

V čem se ale zřetelně liší strategie dcery J.-M. Le Pena od něj samotného je fakt, že 

Marine Le Pen je nakloněna spolupráci NF s klasickou pravicí. Nástup nové předsedkyně bývá 

často vnímán jako počátek „normalizace“ NF, která bude moci konečně legitimně prosazovat 

svůj dlouhodobý program. Marine Le Pen se doposud lišila jakýmsi „solidarismem“, čímž je 

myšlen výraznější sociální přístup, přístup méně liberální a bojující proti buržoazii, a zároveň 

posun od boje proti imigraci ke snaze o zastavení islamizace Francie. Uvnitř NF také sílí 

představa toho, že má nejen dobrý program, ale také schopné lidi a specialisty, kteří by si 

zasloužili dostat se do vlády, i tím se Marine Le Pen zdánlivě liší od svého otce. (Perottino, 

2011, 90-91) 

 

3 Marine Le Pen jako předsedkyně NF 
 NF bývá často vnímána jako archetypální příklad populistické radikální pravice. 

Členové této stranické rodiny sdílejí základní ideologické rysy jako jsou autoritářství, 

nativismus či populismus a zároveň zastávají radikální postoje v souvisejících politických 

otázkách, což je odlišuje od hlavního proudu. (Mudde, 2007) Dá se očekávat, že se působení 

těchto radikálních stran bude umírňovat v důsledku přizpůsobení se demokratické účasti.  

 Podle downsonovské logiky se strany mohou vzdát svých radikálnějších cílů za účelem 

získání většího množství voličů a maximalizace hlasování. (Downs 1957, Downs a kol. 2009) 

Také rozvoj volební kampaně a politiky stran vyžaduje personalizaci jejich organizace, což 

může vést k upřednostnění pragmatiků nad radikály. (Michels a kol., 1968) Pokud dojde na 

vytvoření koalice s „mainstreamovou“ stranou, je více než pravděpodobné, že budou 

vyžadovány jisté úpravy radikálních postojů. (Dunphy a Bale, 2011) V neposlední řadě se jedná 

o požadavky na správu, které vedou strany od ideologického radikalismu k praktickému 

uskutečňování politiky. (Berman, 2008, 6) I přes to všechno se však mnohým populistickým 

stranám podařilo udržet si svůj radikální postoj a ve funkci dosáhnout značných politických 

vítězství. (Albertazzi a McDonell, 2015) 

 Od roku 2011, kdy se Marine Le Pen dostala do čela NF, již není pochyb o tom, že se 

snaží vyprofilovat NF jako stranu hlavního proudu a překonat její reputaci spojenou především 
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s rasismem a extremismem. (Crépon, 2012) Od nástupu Marine Le Pen můžeme sledovat 

působivý nárůst volební podpory, která ukazuje významnou míru „mainstreamingu“ ve 

vnímání voličů. (Mayer, 2018) Navzdory tomu, že ve druhém kole prezidentských voleb v roce 

2017 byla kandidátka NF poražena, se Marine Le Pen i tak podařilo získat podporu více než 

deseti milionů voličů, což představuje asi jednu třetinu hlasujících Francouzů. Navíc se zdá, že 

NF je poslední dobou více přijímána i co se týká komunální politiky. Nevídaný průlom zažívá 

NF v komunálních volbách v roce 2014, kdy bylo zvoleno nevídaných 11 starostů. Dlouhodobý 

problém NF/NS spočívá v rozdílnosti výsledků jednotlivých lídrů a strany jako takové, zejména 

pokud se jedná o větší podporu kandidátovi na úkor strany. To lze chápat nejen jako výraz 

personalizace strany, ale zároveň jako populistický rozměr lídra NF/NS, kdy voliči dávají svůj 

hlas osobnosti v čele strany spíše než programu. 

 Stále NF brání několik překážek k tomu, aby byla voliči vnímána jako „normální 

strana“. První překážka je ideologická, jelikož je NF stále ještě vnímána jako extrémní strana, 

a to především s ohledem na její xenofobii, která představuje nebezpečí pro demokracii. 

(Mayer, 2018, 15) Aby NF tuto pověst překonala, zavedla přísnější a veřejnější trestání svých 

stranických funkcionářů v případě, že se přiklání ke zjevnému rasismu. V tomto duchu byl 

potrestán a vyloučen z NF někdejší předseda a zakladatel strany J.-M. Le Pen v roce 2015. NF 

se snaží stále víc oprostit od radikálního islamismu a komunitarismu ve jménu demokracie, 

sekularismu a ochrany práv menšin, na rozdíl od 90. let, kdy se NF pokoušela zavést 

nativistické myšlenky národní preference. (Davies, 1999 a Shields, 2007)  

 S vnímáním radikalismu NF rovněž úzce souvisí fakt, že se zaměřuje zejména na otázky 

imigrace a bezpečnosti a mnohem menší důraz klade na klíčové otázky v oblastech jako je 

ekonomika. V tomto ohledu si však můžeme všimnout dediabolizační strategie NF, kdy 

se strana nově zaměřuje na sociální problémy a oblasti negativně ovlivněné globalizací. (Ivaldi 

2015 a Shields 2014, 502-503) Očekává se tedy, že NF začne klást větší důraz na 

socioekonomické otázky v politice i v jejím diskurzu.  

 Již delší dobu můžeme pozorovat, že se NF umírňuje ve své extrémní pozici nejen vůči 

„mainstreamovým“ stranám, ale vůči celému politickému systému. (Ivaldi, 2016) Sama 

předsedkyně Marine Le Pen pak trvá na zásadě republikánství, a právě loajalitě k systému. 

(Shields, 2014, 503) Zde je nutné si uvědomit, že strana fungující již od roku 1972, jejíž vývoj 

je zejména pod vedením nové předsedkyně zcela jednoznačný, je stále slepencem různých 

tendencí. 
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3.1 „Dediabolizace“ a normalizace NF 

V roce 2002 v souvislosti s prvním kolem prezidentských voleb Marine Le Pen otřásá 

míra mobilizace vůči NF, se kterou se tehdejší předseda J.-M. Le Pen setkal. Proto od té doby 

obhajuje strategii „dediabolizace“, která má za cíl očistit stranu od reputace antisemitského, 

rasistického a xenofobního subjektu. (Alduy, 2016, 18) Právě v roce 2002 se Marine Le Pen 

poprvé objevuje jako hlas ve straně. Prostřednictvím několika gest se pokusila změnit orientaci 

NF v souvislosti s jejím ústředním tématem migrace, když vyvinula novou strategii spolupráce 

s komunitami arabského původu ve Francii. (Shields, 2007, 315) Zároveň vynaložila značné 

úsilí na očištění NF od rasistické a antisemitské image, a to oslovením francouzské židovské 

komunity. (Shields, 2013, 191)  

Po několika neúspěšných pokusech, především v souvislosti s další prezidentskou 

kampaní v roce 2007, se Marine Le Pen rozhodla, že jakmile se stane předsedkyní, bude razit 

nulovou toleranci vůči „slovním sklouznutím“, kterými byl její otec proslulý, a zároveň 

jakékoliv známce nevkusu, která by mohla „poskvrnit vytoužený obraz normalizované 

republikánské strany schopné vládnout.“ (Alduy, 2016, 18-19) 

Termín „dediabolizace“ se stal stěžejním pro strategii Marine Le Pen co by nové 

předsedkyně NF. Tento termín sice použila již v roce 2007, ale na důležitosti nabyl až v roce 

2011 u příležitosti kampaně pro volbu nového předsedy NF. Marine Le Pen tento termín použila 

především k odlišení se od svého vnitrostranického protivníka Bruna Gollnische, kterého 

označila za „příslušníka staré generace aktivistů s extrémními návyky“. (Almeida, 2013) Sama 

sebe pak prezentovala jako novou tvář extrémní pravice, která je ženštější, republikánská a 

záměrně se snaží zdržet zjevných rasistických komentářů. (Stockemer, 2017) 

Již na kongresu v Tours, kdy se Marine Le Pen dostává oficiálně do čela NF, ukazuje 

nová předsedkyně svou touhu po přeměně strany na „volební válečný stroj.“ Vyjadřuje se slovy: 

„Drazí přátelé, toto je okamžik, kdy započne neodolatelný vzestup našeho hnutí k moci.“ 

(Alduy, 2016, 18) Při svém zvolení v roce 2011 se Marine Le Pen zavázala nastolit ve NF nový 

diskurz „velké republikánské politické strany“ s povoláním vládnout. (Le Pen, 2011) Ve svém 

projevu se mnohdy odkazuje na republiku a francouzské dědictví, čímž se snaží NF přemístit 

do politického „mainstreamu“. V neposlední řadě zmiňuje také Deklaraci práv člověka a 

občana z roku 1789, ke které se dříve krajní pravice stavěla spíše negativně. (Shields, 2013, 

191) 
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Ve svém inauguračním projevu nová předsedkyně dále poukazuje na hrdinství 

francouzského představitele levice Jeana Jaurého.18 Zdůrazňuje, že by se NF měla stát stranou, 

které lidé budou věřit, která bude hájit „tradiční hodnoty Francouzské republiky“, a která bude 

„skutečným obráncem republiky“. S ohledem na to si můžeme všimnout posunu od obrany 

etnické identity k obraně identity kulturní. Velký důraz je pak kladen na „laïcité“ (česky 

náboženská sekularizace) jako na součást „jedné nedělitelné republiky“, která neodsuzuje 

muslimské imigranty jako takové, nýbrž samotnou „islamizaci“ Francie. (Shields, 2013, 191) 

Právě to nám může naznačit snahu NF o to uspět ve volbách v roce 2012 jako „republikánská 

pravice“, ačkoliv byla nakonec vedoucí UMP19 odmítnuta. Tento posun je pro NF zcela zásadní 

a znamená odklon od „sebezachovávajícího izolacionismu“, kterého byl minulý předseda NF 

J.-M. Le Pen velkým zastáncem. (Shields, 2013, 192) 

S útlumem opozičního postoje NF vůči dalším pravicovým republikánským stranám 

(zejména UMP, resp. dnes republikány) se začínají tenčit rozdíly mezi krajní a umírněnou 

pravicí. (Shields, 2010) Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dokonce v roce 2012 označil 

Marine Le Pen jako „slučitelnou s republikou“, přičemž integraci cizinců ve Francii považoval 

za „zlomenou“, odsuzující „anti-francouzský rasismus“ a začíná se přiklánět k myšlence 

„národní preference“. I další členové UMP se přidali, Chantal Brunel volala po tom, aby byli 

přistěhovalci z Maghrebu „vráceni do svých lodí“, Claude Gueant zase hodnotí rostoucí počet 

muslimů ve Francii jako „problém“ a Nadine Morano apeluje na „sdílené hodnoty“, které mají 

voliči vládnoucí UMP a podporovatelé NF. I další členové vyzývají ke vzájemné spolupráci 

UMP a NF, jelikož vzájemný stranický antagonismus může hrát ve prospěch Socialistické 

strany (Parti socialiste) a oslabení vládnoucí pravice. Celá řada volebních průzkumů kolem 

parlamentních voleb v roce 2012 ukázala, že voliči UMP i NF jsou nakloněni vzájemné 

spolupráci a uzavření dohody mezi stranami. Jeden z průzkumů veřejného mínění pak dokonce 

ukázal, že 51 % respondentů by NF hodnotilo jako „stranu jako každou jinou“, což naznačuje 

její přiblížení se k hlavnímu republikánskému proudu. (Shields, 2013, 192) 

Na počátku se zdá, že strategie „normalizace“ přináší straně ovoce. Zatímco J.-M. Le 

Pen klesl v roce 2007 při prezidentských volbách z historického maxima, kdy získal 16,8 % 

hlasu, na pouhých 10,4 %, jeho nástupkyně se v roce 2012 se ziskem 18 % „vyšvihla“ na třetí 

příčku a v roce 2017 se dokonce dostala do druhého kola, kde se postavila pozdějšímu vítězi 

 
18 Celým jménem Jean Louis Jaurés byl francouzský filozof, historik, politik, reformní socialista a odpůrce 
války. 
19 Union pour un mouvement populaire, česky Unie pro lidové hnutí byla francouzská politická strana, která 
existovala v letech 2002 až 2015. V roce 2015 se jejím přímým nástupcem stala strana Les Républicains. 
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Emanuelu Macronovi. Od „zlomového roku“ 2012 pak dosahovala pro stranu nebývalých 

výsledků, kdy NF získala 2 poslance, 2 senátory, 24 europoslanců, 12 starostů, kolem 1500 

obecních radních, 358 krajních radních a 62 resortních radních. (Alduy, 2016, 19) 

V rámci procesu „dediabolizace“ se nová předsedkyně Marine Le Pen snaží o 

strategický posun strany, kterému by mělo dominovat částečné přeorientování diskurzu strany. 

Mluvíme pak především o programu, který je zaměřený na zisk nové volební podpory, který by 

měl NF zajistit přímý přístup k moci. Vše začíná s eliminací antisemitského slovníku, který byl 

pro J.-M. Le Pena tak typický a pro NF dokonce zásadnější než její migrační politika. „NF se 

rovněž vzdává svého neoliberálního programu, který byl klíčem k úspěchu v 80. letech, ve 

znamení návratu k centrálně řízenému hospodářství (Kitschelt a McGann, 1997 a McGann a 

Kitschelt, 2005), které mnohem více koresponduje s francouzskou tradicí silného státu.“ (Surel, 

2019, 1242-1243) 

Jedním z hlavních iniciátorů těchto změn se stal Florian Philippot,20 který jako 

strategický ředitel NF přinesl straně novou legitimitu. Právě on ze své pozice posunul stranu 

směrem k centrálně řízenému hospodářství. Příkladem mu byl po dobu jeho politické kariéry 

Charles de Gaulle. Právě jeho vztah k zakladateli páté republiky určoval posun v ideologické 

linii strany, kdy dochází k poklesu neoliberalismu, a naopak se na stát nahlíží jako na „ochránce 

lidu“. V roce 2017 Marine Le Pen, co by prezidentská kandidátka, ve výčtu svých 144 závazků 

deklaruje, „že by chtěla vrátit Francouzům jejich peníze, protože po mnoho let francouzská 

sociální a fiskální politika ochuzovala střední a pracující třídu a obohatila „multinacionály“, 

když promrhala veřejné peníze na zcela nekontrolovatelnou migraci.“ (Surel, 2019, 1243) 

Tento ideologický posun měl za cíl především rozšíření voličské základny. Hlavním 

cílem pak bylo oslovit lidové voliče, kteří byli zklamaní levicí. Zároveň se snažila zaujmout 

farmáře a „okrajovou“ Francii, když se vyjádřila, „že by přijala opatření, která by obnovila 

veřejné služby a pracovní místa revitalizací těchto „zapomenutých“ území“. 

Takovýto vývoj není pro NF vůbec typický, ačkoliv nedávné studie ukazují, že 

přeorientování takového charakteru se stává širší charakteristikou pro mnoho stran radikální 

pravice. Současně se strany rozhodly změnit „vítěznou formuli“ identifikovanou Kitscheltem 

v 80. letech. (Surel, 2019, 1244) 

Ve své srovnávací studii o Francii, Flandrech a Nizozemsku Sarah de Lange ukazuje, 

že zavedené strany změnily své ideologické postoje a přešly na, i když stále velmi pravicovou, 

centrističtější ekonomickou pozici. Celá tato změna je zapříčiněna současným poklesem voličů 

 
20 Vysoký úředník vstoupil do NF v r. 2011. Následně byl zvolen do EP, jeho sociálně-suverenistický postoj ho 
však postupně oslabil, a tak založil novou stranu (Les Patriotes) v r. 2017. 
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s kapitalisticko-autoritářskými preferencemi, přičemž narůstá počet voličů dělnické třídy se 

socialisticko-autoritářskými postoji. Aby se strany držely narůstajícího trendu, přesunuly se do 

centrističtější pozice v socialisticko-kapitalistické dimenzi, přičemž si ale zachovaly 

autoritářské postoje. (Sarah de Lange, 2007, 416) Právě strategie dediabolizace pro NF hezky 

koresponduje s touhou po částečné „normalizaci“ strany. (Surel, 2019, 1244) 

 

3.2 Uhlazení diskurzu NF pod vedením Marine Le Pen 
 Pokud se zdá, že nastupující volební vzestup NF potvrzuje úspěšnost strategie 

„dediabolizace“, kterou zahájilo nové předsednictví strany, je potřeba pečlivě zanalyzovat 

povahu a rozsah změn, které byly provedeny v souvislosti s původním diskurzem strany. 

 Prvním významným rozdílem mezi projevem starého vůdce a nové vůdkyně je přímá 

eliminace dvou krajně pravicových znaků, a sice antisemitismu a biologického rasismu. 

Zatímco J.-M. Le Pen opakovaně deklaroval svou víru v rasovou nerovnost, jeho nástupkyně 

používá slovo „rasa“ pouze je-li k tomu vyzvána. Se svým otcem je ale Marine Le Pen za jedno, 

pokud jde o kritiku „racisme anti-blanc“21. Pozoruhodné může být taky úmyslné mlčení nové 

vůdkyně, pokud jde o druhou světovou válku, Vichistický režim, francouzské Alžírsko či úplná 

absence antisemitských narážek v jejím projevu. Zatímco bývalý předseda se vyjadřuje o 

plynových komorách jako o „detailu druhé světové války“, jeho dcera sama sebe prezentuje 

jako zastánkyni židovské komunity vystupující proti islámskému fundamentalismu a 

antisemitismu z předměstí. (Alduy, Wahnich, 2015, 61-65) Rovněž bránila Židovskou 

obrannou ligu během propalestinských protestů v srpnu 2014.  

 Další výrazná tematická diverzifikace od předchozího předsedy se týká ekonomismu a 

etatismu. Marine Le Pen se mnohem více vyjadřuje k ekonomické oblasti, zatímco její otec 

upřednostňoval politický život v širším slova smyslu či imigraci jako ústřední témata. Tímto se 

nová předsedkyně snaží u potenciálních voličů minimalizovat deficit důvěryhodnosti, který 

dlouhodobě tíží ekonomický program NF. Marine Le Pen často cituje odborníky a velmi 

ochotně také vstupuje do technických diskusí o makroekonomii či měnové politice.  

 Marine Le Pen se ve svých projevech adaptuje na republikánský, až levicový slovník. 

Velmi frekventovaně pak využívá především výrazy „svoboda“, „zákon“ a „republika“. 

Neopomenutelný je i vývoj výrazu „sekularismus“, o kterém nová předsedkyně mezi lety 2011 

a 2013 hovoří zhruba ve 25 % svých projevů. Pojem „sekularismus“ pak rozšiřuje na veškerý 

 
21 Výraz označuje nepřátelské akty rasistické povahy zaměřené na bělochy. 
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veřejný prostor a na všechny občany, ačkoliv podle zákona z roku 1905 je toto označení 

výlučně vyhrazeno pro přítomnost islámu ve francouzském prostředí.  

 Vůdkyně NF si ve svém přístupu „vypůjčuje“ strategii „selektivního a urážlivého 

kulturního liberalismu“, kterou se prezentuje představitel nizozemské Strany za svobodu (Partij 

voor de Vrijheid) Geert Wilders. Ten svou stranu představuje jako „baštu individuálních svobod 

a západních hodnot proti islámu“, které ale byly odsouzeny za misogynní a homofobní. Marine 

Le Pen tuto svou provázanost s nizozemským protějškem potvrdila již v roce 2010 v Lyonu: 

„V určitých okresech není dobré být ženou, ani homosexuálkou, ani Židovkou, ani Francouzkou 

či bílou.“ (Déclaration á l’AFP, 11 décembre 2010, cit. z Alduy, 2016) Výrazem „okresy“ pak 

naráží na francouzské „banlieues“ (česky předměstí), které jsou charakteristické tím, že většina 

jejich populace jsou přistěhovalci muslimské víry či kultury.  

 Pokud mluvíme o feminismu, ten nepřebírá Marine Le Pen od svých předchůdců. 

Zlomovým bodem se pro ni stává série silvestrovských sexuálních útoků v německém Kolíně 

nad Rýnem, kdy se práv žen zastává „jako žena“, a co víc „jako svobodná Francouzka.“ Na 

fóru v lednu 2016 pak kritizuje Simone de Beauvoir22 a Élisabeth Badinter23, které označuje za 

loutky feminismu a hlasitě nesouhlasí s nepřípustným němým přihlížením francouzské levice 

vůči takovému zneužívání žen. (Alduy, 2016, 20-23)  

 

3.3 Analýza programu NF pro volby v roce 2012 
 Od roku 2011, kdy Marine Le Pen stanula v čele NF, publikovala strana pouze jeden 

jediný program, a sice prezidentskou platformu pro rok 2012. Aby strana zachovala tuto 

platformu jasnou a jednoduchou, nepublikuje po roce 2010 žádné další „policy briefs“. 

Obsahově se program zase o tolik ve srovnání s rokem 2007 nemění, jelikož NF pro ústřední 

témata, jakými jsou imigrace, antieuropeismus, sociální šovinismus, veřejná bezpečnost a 

národní identita nabízí stejná řešení. Liší se však forma a nastavení zprávy směrem k voličům. 

Někdejší pseudointelekt v tomto bodě nahrazuje silný populismus. (Stockemer, 2017, 32)  

 NF v samém středu svého programu představuje svou novou předsedkyni Marine Le 

Pen nejen jako vůdkyni, ale zároveň jako „zosobnění obecné vůle lidí“. Naznačuje to již titulní 

strana celého programu, v jejímž středu je předsedkyně vyobrazena. NF je pak vykreslena jako 

 
22 Simone de Beauvoir byla významná francouzská spisovatelka, myslitelka a feministka, která přispěla 
k emancipačním snahám žen, feministickou a sociální teorií a svobodomyslným způsobem života. Byla také 
ženou francouzského spisovatele J.-P. Sartra. 
23 Élisabeth Badinter je francouzská filozofka, historička a spisovatelka známá pro své pojednání o feminismu a 
roli žen ve společnosti. Je také ženou R. Badintera mj. známého jako ministra, který zrušil trest smrti. 
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strana, jež má za hlavní cíl obranu francouzského národa a jeho obyvatel. Program byl nazván 

„Můj projekt, pro Francii a pro francouzský lid, a Marine Le Pen, hlas lidu, duch Francie.“ 

Již od první stránky si nelze nevšimnout, že NF a Marine Le Pen se rovnají to samé, 

přičemž program obsahuje 10 odkazů na vůdkyni, zatímco ani jeden z nich na NF jako takovou. 

Marine Le Pen přímo čelí zkorumpovaným francouzským elitám a je vykreslena jako ztělesnění 

změny a nová kapitola francouzských dějin.  

 Strana svou předsedkyni rovněž používá k tomu, aby se distingovala od ostatních stran. 

Na tuto skutečnost můžeme narazit na straně 3 programu, kde stojí: „Existují pouze dvě 

možnosti, jak zajistit, aby Francie byla znovu konkurenceschopná: buďto snížit mzdy a zrušit 

systém sociální ochrany, to je volba „UMPS“24; nebo jednat podle našich peněz a odmítnout 

drastické úsporné plány, to je volba Marine Le Pen.“ (Stockemer, 2017, 33) 

 Kromě toho, že program Marine Le Pen vyobrazuje jako zachránkyni Francie, tak také 

míří na občany z nižší a pracující třídy, tedy tu část populace, u které lze předpokládat, že je 

nejvíce odcizena politickému vývoji doma i v zahraničí. Jelikož má program NF oslovovat 

především tyto masy, je strukturován jasně a jednoduše. Mimo jiné má pouhých 16 stran.  

Především pak apeluje na zdravý rozum občanů a snaží se prosazovat přímá politická 

řešení. Ve svém jádru zmiňuje platy, kupní sílu, sociální a veřejnou bezpečnost, tedy hlavní 

problémy, kterými se zmíněné masy nižších a pracujících tříd zabývají. NF se přiklání k až 

populistickým opatřením, kdy podporuje nárůst minimálních mezd a důchodů, ochranu státní 

ekonomiky před cizími vlivy a trest pro všechny ty, kteří zneužijí sociální zabezpečení Francie. 

 Ústředním tématem celého programu NF se pak stává imigrace, i přes to že jí není 

věnováno tolik prostoru, kolik by se možná u strany takového jména očekávalo. Kromě samotné 

kapitoly týkající se této problematiky, která Francii zužuje již dlouhá léta, vybízí program 

Francouze v celé svém obsahu ke vzájemné solidaritě mezi nimi. Problémem stále zůstává, že 

cizinci jako „ničitelé“ ekonomiky a sociálního systému, nejsou přijati a zahrnuti do národního 

společenství a není jim vyjadřována solidarita, kterou si NF klade za cíl vytvořit mezi všemi 

Francouzi. Navržená sociální opatření, která NF ve svém programu navrhuje, zmiňují 

odstranění všech důchodů pro cizince, kteří nepracovali ve Francii alespoň 10 let, a potlačení 

rodinných dávek za předpokladu, že rodiče nemají francouzské občanství.  

 Řešení, která NF v tomto případě navrhuje, očividně nejsou žádným způsobem méně 

radikální, nežli řešení navrhovaná před 5 lety za předsednictví J.-M. Le Pena. Program se 

pochopitelně pyšní již tradičními návrhy NF jako jsou vyhoštění všech nelegálních 

 
24 Jedná se o francouzský politický neologismus, který uvádí stranu Union pour un mouvement populaire (UMP) 
a stranu Parti socialiste (PS) jako jeden celek. 
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přistěhovalců ze země, změna občanského práva, kdy by francouzské občanství bylo 

automaticky udělováno jen těm novorozencům, jejichž rodiče francouzské občanství mají, nebo 

přísnější opatření, která povedou ke změně v předpisech týkajících se nově příchozích 

migrantů. Mimo to přidává strana do programu nové návrhy jako uplatňování národních 

preferencí ve veřejném i soukromém sektoru či tvrdší tresty za rasistické trestné činy, které byly 

spáchány na občanech bílé rasy. Další témata jako jsou organizace státu, role ozbrojených sil 

ve francouzské společnosti, posílení soudního systému či role francouzské kultury ve 

společnosti pak napodobují návrhy z roku 2007.  

 Daleko více pozornosti se dostává pojmu „laïcité“ (česky sekularizace). V souvislosti 

s tímto pojmem NF vystupuje proti kladným akčním programům a komunitarismu. Také 

odsuzuje šíření islámu, které je podle politiky NF „nebezpečným“ náboženstvím, které 

nerespektuje oddělení státu od církve.25 (Stockemer, 2017, 32-34) Pro to, aby se NF postavila 

proti všem formám komunity, které jsou jiné než národ, používá republikánský pojem 

„laïcité“.26 (Almeida, 2013, 172)  

 V celém programu NF chytře využívá sociálního a kulturního zmatku a pocitu 

„dislokace“ u francouzského osazenstva. V souvislosti s tím prezentuje tři viníky, které 

obviňuje z hospodářského a sociálního úpadku země. Prvním je Evropská unie a euro, co by 

společná evropská měna. Podle NF euro za dobu své existence nenaplnilo očekávání, ba právě 

naopak přineslo jen navýšení cen, nezaměstnanost a veřejný státní dluh. Za druhého viníka NF 

označuje mezinárodní bankovní systém. S cílem odtržení Francie od nadvlády mezinárodních 

bank chce NF obnovit frank a tím získat kontrolu nad vlastní měnovou politikou. Třetím 

viníkem jsou pak francouzské politické, sociální a kulturní elity.  

NF naproti sobě staví obyčejné lidi a zkorumpované elity. Nejvíce toto srovnání 

zdůraznila předsedkyně Marine Le Pen v roce 2012, kdy propojuje luxusní životní styl 

francouzských politických elit a francouzskou dluhovou krizi.27 Za účelem nápravy veřejných 

financí Francouzům slibuje, že přibrzdí přepychové výdaje a nadměrné náhrady, ze kterých těží 

právě francouzské politické elity. Korupční praktiky výrazně spojuje také s „UMPS“, čímž tak 

poukazuje na to, že členové obou hlavních politických stran „dojí“ systém ve vlastní prospěch. 

(Stockemer, 2017, 34)  

 
25 Během Velké francouzské revoluce došlo k odluce státu od církve, revoluční status byl později potvrzen 
zákonem z roku 1905.  
26 V klasickém republikánském významu se jedná o regulaci vztahu mezi státem a církví a záruku nezávislosti 
prvního z nich. 
27 Francouzské banky investovaly desítky miliard do periferních zemí eurozóny, které jsou dnes předmětem 
dluhové krize. 
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 Program má ve svém podtextu vtisknutou také krizi, jelikož namísto uspořádané politiky 

Francii „sžírá“ ekonomický, sociální a politický chaos a úpadek. Několikrát zmíněné výrazy 

„roztržka“ či „rozchod“ naznačují, že by NF ráda prolomila současnou liberální politiku země. 

Namísto toho by ráda zavedla „populistickou formu demokracie založenou na obecné vůli lidí“ 

(Stockemer, 2017, 34). Válečný jazyk, který v programu rovněž najdeme, nám pak naznačuje, 

že je strana „ve válce“ se systémem a jeho aktéry. 

 Kdybychom měli celý program shrnout, NF a její předsedkyně Marine Le Pen se zde 

prezentují jako „outsideři“ francouzského politického systému a považují se spíše za alternativu 

k politice hlavního proudu. Strana výrazně prosazuje populistickou demokracii, která 

shromažďuje Francouze, co by nacionalisty. Soustředí se na posílení státní moci a identifikuje 

viníky sociálního, politického a kulturního úpadku. Dále navrhuje poměrně radikální opatření 

v oblasti imigrace, zajištění veřejné bezpečnosti a organizace státu. Tímto NF nejen rozbíjí 

„republikánské tabu páté republiky“ (Stockemer, 2017, 35), ale zároveň se formuje jako 

politická síla, jejímž cílem je zastupovat obyčejný lid. Marine Le Pen, co by nová předsedkyně, 

je pak středem toho všeho.  

 

3.4 Postoj NF k problematice migrace 

 Již od sedmdesátých let je imigrace „leitmotivem“ rétoriky, ideologie a veškerých 

kampaní NF. Slogany jako „Dva miliony nezaměstnaných jsou dva miliony přistěhovalců příliš 

mnoho!“ nebo „Přistěhovalci tíží ekonomický život naší země“ (Nossiter, 2015) se opakovaně 

objevovaly v projevech i tiskových zprávách strany. Přestože migrace jako hlavní téma a 

nejdůležitější problematika, kterou se NF zabývá, zůstala stejná, antiimigrační diskurz strany 

se změnil. Zatímco ústředními tématy programu J.-M. Le Pena k prezidentské kampani v roce 

2007 byla anti-imigrace a xenofobie a všechna další témata byla s těmito dogmaty provázaná, 

v prezidentském programu aktuální předsedkyně z roku 2012 je imigrace jen sotva ústředním 

tématem.  

Protiimigrační teze uvedené v programu jsou daleko více provázány s hlavními 

obavami francouzské společnosti, kterými jsou mzdy, kupní síla a sociální a veřejná 

bezpečnost. Anti-imigrace NF již není prezentována jako cíl sám o sobě, ale jako součást řešení, 

které klade důraz na nezaměstnanost, sociální zabezpečení a kulturní a intelektuální dějiny 

Francie, které lze uchovat pouze za předpokladu, že bude účinně omezeno přistěhovalectví. 

Téma imigrace je záměrně vloženo mezi ekonomickou kapitolu, které je ústředním bodem 

celého programu, a sociální a kulturní záležitosti.  
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NF velmi často zmiňované téma migrace rámcuje hlavně jako otázku bezpečnosti. Je 

možné, že tento rámec se stane úspěšným za předpokladu, že bude hlavním zájmem národního 

veřejného mínění kriminalita a nejistota. Následně mohou „nové elity“ prezentovat masivní 

migraci „jako výsledek nezodpovědné a laxní evropské politiky.“ Průzkumy v návaznosti na to 

zjišťují, že nové elity trvale spojují téma imigrace s „neúspěchem Schengenského prostoru“. 

(Stockemer, Barisione, 2017, 8-9) 

Také můžeme říct, že toto nové pojetí imigračního tématu, které se osvojila Marine Le 

Pen, se děje s jakýmsi populistickým podtónem. Nové elity často používají výraz „submersion 

migratoire“ (česky migrantská povodeň) k potlačení velkého přílivu migrantů. V projevech J.-

M. Le Pena a starších elit je tato rétorika mnohem méně výrazná. (Stockemer, Barisione, 2017, 

9) 

 

3.5 Postoj NF k Evropské unii a euroskepticismus strany 

Francouzská NF je typickým příkladem vztahu mezi krajně pravicovou politikou a 

euroskepticismem. U krajně pravicových populistických stran, jakou NF bez pochyby je, 

můžeme často pozorovat, že jsou tyto strany, co by „ochránci národních zájmů, hnací silou 

soutěže EU“. (Dolezal a Hellstrom, 2016; Mudde, 2007) Tito aktéři se snaží politizovat 

evropskou integraci za účelem maximalizace volebních zisků. (Gómez-Reino a Llamazares, 

2013; Werts a kol., 2013) Vůči EU však populistické radikálně pravicové strany zaujímají různé 

postoje, které se mohou v čase měnit. (Mudde, 2007; Pirro a van Kessel, 2017) V případě NF 

je strana již více než dvě desetiletí „významným představitelem pravicového populistického 

extremismu ve francouzské politice“. (Goodliffe, 2015) Opozice vůči EU však není podmíněná 

a nemusí být vždy jednoznačná. NF se například v průběhu 80. let kladně vyjádřila ke společné 

evropské obraně nebo přijetí společné měny. Často se zapomíná, že NF od voleb do EP v roce 

1984 prosazovala proevropský postoj založený na obraně nacionalismu a silném odporu vůči 

sovětskému komunismu. Teprve od konce 80. let zaujímá kritický postoj vůči EHS založený 

na obraně národního státu. (Perrineau, 2014) K výraznému posunu směrem k euroskepticismu 

NF dochází v roce 1992 po podpisu Maastrichtské smlouvy, kdy se strana dostává do opozice 

proti prohlubování evropské integrace. (Fieschi a kol., 1996) Od té doby volá Francie po 

obnovení francouzské suverenity a návratu pořádků z doby volné koalice spolupracujících 

členských států v rámci „Evropy národů“. (Hainsworth a kol., 2004, 47) V ideologickém rámci 

NF je její euroskepticismus zakotven jako strukturovaný boj „vlastenců“ proti „globalistům“. 

(Ivaldi a kol., 2017) 
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Od poloviny 90. let používá NF euroskepticismus jako strategický prostředek k 

„antagonizaci tolerantního proevropského konsenzu elit“. Právě tento prostředek pomáhá NF 

odlišit se od ostatních aktérů francouzského stranického systému. (Goodliffe, 2015) To NF 

umožňuje výrazně vylepšit volební zisky, jejichž maximalizace je odvozena od přetrvávajícího 

rozporu mezi proevropskými a euroskeptickými voliči ve Francii. (Belot a kol., 2013; Evans, 

2018) Se začátkem nového tisíciletí je NF schopná přizpůsobit program novým politickým 

příležitostem, které přicházejí s jednotlivými krizemi EU. (Ivaldi, 2018, 281) Největší vliv má 

na NF propagace konceptu národa, která je v tradicionalistické opozici vůči jakékoliv formě 

„nadnárodnosti“ a zastává rázné odmítání jakéhokoliv druhu migrace. (Morini, 2018, 11)  

Po počáteční „eurofilii“, která skončila na sklonku 80. let, se NF postavila do silně 

protievropské pozice. V březnu 2013 došla Marine Le Pen s NF tak daleko, že slavnostně 

požádala tehdejšího francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o uspořádaní referenda o 

odchodu Francie z EU. V roce 2014 u příležitosti voleb do EP rázně odmítla společnou politiku 

v oblasti cestovního ruchu a vyzvala k odchodu z eurozóny, aby „znovu získala francouzskou 

suverenitu“. (Crépon, 2012) V kampani pro volby v roce 2014 se NF soustředí především na 

socioekonomické problémy Francouzů. Viní hlavně evropský jednotný trh a společnou měnu 

z toho, že „malé a střední firmy nejsou schopné konkurovat levnějšímu zboží vyráběnému 

nadnárodními firmami, což je odsuzuje k bankrotu a jejich zaměstnance k nezaměstnanosti.“ 

(Morini, 2018, 12) Díky svým snahám skončila NF ve volbách do EP v roce 2014 první se 

ziskem 24,86 % hlasů, což jí poskytlo celých 24 křesel v EP (proti 3 křeslům z roku 2009 se 

jedná o obrovský rozdíl). Tento výsledek neznamená pro NF pouze její nejlepší výsledek všech 

dob, ale zároveň se jedná o nejvyšší „skóre“, kterého kdy extrémní pravice za páté republiky 

dosáhla. (Morini, 2018, 14)  

Krize, kterými si EU v posledních letech prochází, vytvořily příznivý prostor pro 

euroskeptické nálady. Nedávný výzkum potvrdil rostoucí radikalizaci NF vůči evropské 

integraci počínající rokem roku 2012. (Reungoat, 2015) NF v zásadě dokázala využít 

předešlých evropských krizí k otevření široké škály kulturních, ekonomických a politických 

otázek a stížností týkajících se EU. Euroskepticismus strany má však i své nevýhody, jelikož 

brání NF ve schopnosti „dosáhnout vládního profilu“. Tato skutečnost naznačuje, že strategie 

euroskepticismu nemusí být pro strany vždy životaschopná a dlouhodobá, a to zejména pro 

radikální populistická hnutí působící v širokém proevropském prostředí. Nelze si však 

nevšimnout, že nárůst podpory NF, který nepochybně souvisí s radikalizací euroskepticismu, 

pobízí další nevládní radikální aktéry k tomu, aby podnikly stejný odpor vůči evropské 

integraci. (Ivaldi, 2018, 281) 
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3.5.1 Suverenistické hnutí 

V posledních letech se strana Marine Le Pen přiklání k tzv. suverenismu, jelikož od roku 

2011, kdy se nová předsedkyně ujala moci, je NF hlavním představitelem tohoto proudu ve 

Francii. Jako nový lídr k sobě dokázala přilákat osobnosti ze všech sfér suverenistického 

proudu, mezi nimi třeba F. Philippota nebo P. M. Coûteauxe. Již při prezidentských volbách 

v roce 2012 zaměřila Marine Le Pen celou svoji kampaň na boj proti EU, přičemž ale odsunula 

do pozadí tradiční témata, jakým je třeba boj proti migraci. (Balent, 2013) NF jako představitel 

„realpolitiky“ odsuzuje EU proto, že je založena na čistě ideologickém základě a z toho důvodu 

„je stejně jako ve své době Sovětský svaz nereformovatelná“. A proto zůstává jedinou 

důstojnou zahraniční politikou politika hájící národní zájmy. „Formou kritiky a odsuzování 

největších nepřátel, tedy EU, USA a přistěhovalectví z neevropských zemí, nabádá k hledání 

spojenců v zemích odmítajících „nový mezinárodní řád“, přičemž se dnes jedná především o 

Rusko“. (Brouland, Volfová, 2014, 121) Idea toho, že by mohlo existovat právo nastolující 

mírové vztahy mezi státy, je pro NF naprosto nemyslitelnou. Mluvíme o neměnném postoji NF 

už od jejího vzniku v roce 1972, kdy strana „uznává za svrchované politické činitele pouze 

státy, přičemž nadnárodní organizace mohou nanejvýš poskytovat prostor ke spolupráci mezi 

státy.“ 

Vůbec největším nepřítelem je pro suverenitu států USA. Podle suverenistů trpí Francie 

i celá Evropa politickým a kulturním vlivem působení USA a Evropa se tak stává jen slabou 

kopií USA, které se snaží napodobit z hlediska přijetí společné měny či zřízení centrální banky. 

USA jako jediná supervelmoc již od roku 1991 „chce dle slov suverenistů zotročit evropské 

národy prostřednictvím EU“ a snaží se „zneškodnit“ Francii tím, že se jí snaží přimět k tomu, 

aby se v rámci evropské integrace zřekla svých mocenských nástrojů: své zahraniční politiky a 

armády“. USA zároveň s tím představují pro suverenisty nepřijatelnou liberální společnost. 

„Dle jejich mínění USA již od počátku podporují evropskou integraci, aby oslabily evropské 

státy-národy a nastolily zásady liberální globalizace“. (Brouland, Volfová, 2014, 121) 

Právě odmítání liberalismu je druhým pilířem doktríny suverenistů. Odvolávají se na 

období „třiceti slavných let“, pro které je charakteristické státem řízené hospodářství, rozsáhlý 

veřejný sektor a sociální politika, přičemž mají za cíl spojení kapitálu a práce. Marine Le Pen 

se nijak nezdráhá a veřejně volá po znárodnění PSA28 či oceláren ve Florange, čímž by zabránila 

uzavření továren ve Francii. Suverenisté by rádi prosadili „zavedení „inteligentního“ 

protekcionismu s cílem ochránit francouzský průmysl před nekalou konkurencí rozvíjejících se 

 
28 Skupina PSA byla francouzských výrobcem osobních a nákladních aut a motocyklů. 
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zemí“. Od počátku Maastrichtské smlouvy je suverenismus nedílnou součástí francouzské 

politické scény. Se začátkem krize eurozóny v roce 2008 navíc suverenisté nabírají na podpoře 

ze strany voličů. Suverenistické hnutí v čele s NF však stále trpí dvěma hlavními nedostatky. I 

přes veškerou snahu Marine Le Pen vyvolává NF u voličů stále odmítavý postoj. Druhým 

problémem je neschopnost NF spojit se s ostatními politickými formacemi. Z tohoto důvodu 

nemohou mít suverenisté na francouzské politické půdě nijak zvlášť silné zastoupení. 

(Brouland, Volfová, 2014, 121-122) 

 

3.6 Kandidatura Marine Le Pen v prezidentských volbách v roce 2017 

V roce 2017 kandiduje Marine Le Pen co by předsedkyně NF podruhé ve své politické 

kariéře na prezidentku Francouzské republiky. Po pěti letech nastal opět čas na to, aby si 

Francouzi zvolili novou hlavu státu na volební období 2017-2022. První kolo voleb se konalo 

23. dubna 2017. Druhé kolo proběhlo o 14 dní později 7. května 2017. Do druhého kola 

postoupili Emanuel Macron a kandidátka NF Marine Le Pen. Vítězem voleb se poté stal 

Emanuel Macron se ziskem 66,10 % hlasu a stal se tak dvacátým pátým prezidentem 

francouzské republiky.   

 U příležitosti vstupu do volební kampaně v roce 2017 mohla Marine Le Pen těžit 

především z popularity, kterou NF za uplynulé volební období nabyla. Nejenže ukázala volební 

upevnění a neustálé zlepšování se z hlediska celkového hlasování, rovněž ukázala svou sílu 

z hlediska zastoupení ve všech úrovních francouzské správy. 

 Od roku 2011, kdy Marine Le Pen převzala od svého předchůdce pomyslné „žezlo“, 

můžeme sledovat s každými dalšími volbami zlepšení, kdy NF vylepšuje všechny dvé 

dosavadní výsledky ve srovnání s předchozími volbami, a to na všech úrovních. Marine Le Pen 

trpělivě budovala svou místní mocenskou základnu stranických přívrženců, což se nepochybně 

stalo jedním z klíčů k doposud nevídanému úspěchu v prezidentských volbách v roce 2017. Její 

úspěch vzešel z kombinace několika vnějších i vnitřních faktorů. Jedním ze stěžejních faktorů 

se stala strategie „dediabolizace“, čímž Marine Le Pen nejen očistila extrémní pověst strany, 

ale zároveň zvedla atraktivitu NF pro voliče, kteří by dříve tuto stranu nevolili. Nejdůrazněji 

dala nová vůdkyně svou strategii najevo, když v roce 2015 vyloučila ze strany zakladatele NF, 

tedy vlastního otce, Jean-Marie Le Pena za jeho opakované výroky o tom, že plynové komory 

byly „detailem druhé světové války“. (Evans, 2018, 86-87) Neméně významnou je také podpora 

ze strany Rassemblement Bleu Marine v těchto volbách, v čemž lze pozorovat snahu Marine 

Le Pen o to odtrhnout se od negativní stopy NF. Zvenku pak podporu radikální pravice pozvedl 
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sociální pesimismus spojený s politickou nespokojeností s Hollandovým vedením země a 

ekonomickou nestabilitou Francie. (Jaffré, 2016) V průběhu roku 2015 tomu rovněž přispěla 

narůstající evropská migrační krize spojená s vlnou islámských teroristických útoků, což 

dramaticky zvýšilo důležitost migrační otázky a pomohlo NF v získání dalších hlasů. 

 I přes všechnu snahu Marine Le Pen volby v letech 2014-2015 potvrdily pokračující 

izolaci NF a její nedostatek koaličního potenciálu. V očích většiny voličů představovala 

„dediabolizovaná“ NF stále hrozbu, a proto strana nedokázala nárůstem své podpory dosáhnout 

zisku konkrétní většiny. Nenaplněným cílem NF tedy stále zůstává dosažení celostátní 

mocenské základny. (Evans, 2018, 87)  

 V tomto kontextu nelze opomenut cestu generálního sekretáře NF Nicolase Baye do 

Izraele za účelem vyjasnění nedorozumění, které se týká obvinění NF z antisemitismu. Baye 

připomněl, že sama Marine Le Pen počátkem roku 2011 jako čerstvá předsedkyně NF 

přirovnala koncentrační tábory k vrcholu barbarství. Účelem cesty zároveň bylo utužit vztahy 

se spřátelenou zemí a připomenout, že právě NF je „tím nejlepším obránce francouzských Židů 

v boji proti antisemitismu.“ Tím se Marine Le Pen snaží ukázat, že NF není mezinárodně 

izolovaná, jak mnoho jejích oponentů hlásá. (Le Point a AFP, 2017) Právě tuto cestu můžeme 

vnímat ve dvou různých rovinách. Zaprvé se Marine Le Pen snaží před volbami ukázat, že má 

prezidentský rozměr a zahraniční politika jí není cizí. V druhé rovině pak můžeme sledovat její 

snahu o distancování se od všeho, čím NF dříve byla. 

 Marine Le Pen vstupuje do volební kampaně s programem, který obsahuje 144 

prezidentských závazků, které by předsedkyně NF chtěla jako prezidentka naplnit a tím „v 

dalších pěti letech navrátit Francii pořádek.“ Tímto projektem by ráda voličům umožnila 

kontrolu hlavy státu a plnění slíbených závazků, jelikož dle slov samotné předsedkyně „bez 

takové kontroly neexistuje zdravé demokracie.“ (Le Pen, 2017) Cílem projektu by mělo být 

v první řadě navrácení svobody Francii a hlasu lidem, jelikož národní politika musí být 

prováděna jménem lidu a ku jeho prospěchu. Chce také vrátit Francouzům jejich peníze, jelikož 

již příliš dlouhou dobu francouzská sociální a fiskální politika ochuzuje střední a dělnickou 

třídu. Na vině je pak obohacovaná nadnárodní společnost, která promrhala veřejné peníze na 

zcela nekontrolovatelnou migraci. 

 Prezidentský projekt Marine Le Pen spočívá v demokratické blízkosti, chce, aby 

rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům a aby je mohli občané přímo ovládat. Neopomíjí 

zde ani ekonomickou blízkost. Zdůrazňuje, že by nemělo být zapomenuto ani na zámořská 

území Francie, na která je její projekt taktéž zaměřen.  
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 V závěru svého projektu dodává, že tyto prezidentské volby přináší dvě naprosto odlišné 

vize, které si čelí tváří v tvář. Na jedné straně globalistickou, kterou ztělesňují všichni 

protikandidáti Marine Le Pen. Tato vize se podle ní snaží zničit velkou sociální a ekonomickou 

rovnováhu tím, že požaduje zrušení všech ekonomických i fyzických hranic, a které prosazuje 

větší migraci a menší soudržnost mezi Francouzi. Na druhé straně si Marine Le Pen volí 

vlasteneckou vizi, která staví obranu svého národa a lidu do středu veškerého veřejného 

rozhodování a požaduje především ochranu francouzské národní identity, nezávislosti, jednotu 

francouzské sociální spravedlnosti a prosperitu pro všechny. Marine Le Pen apeluje na voliče 

s tím, že se jedná o volbu civilizace a že právě jejich volba ovlivní budoucnost jejich i jejich 

potomků. (Le Pen, 2017)  

 Kandidátka NF Marine Le Pen získala v prvním kole prezidentských voleb 21,30 % a 

skončila těsně v závěsu za pozdějším vítězem Emanuelem Macronem, který první kolo vyhrál 

se ziskem 24,01 % hlasu. (France Politique, 2017) Situace je to samozřejmě zcela výjimečná, 

protože se poprvé v historii páté francouzské republiky nedostal do druhého kola kandidát 

tradiční francouzské strany. (Fajtová, 2017) 

 Podle některých zdrojů měla Marine Le Pen ve volbách v roce 2017 mnohem větší šance 

než její otec v roce 2002, kdy v druhém kole sám čelil Jacquesovi Chiracovi. Zatímco postoj 

jejího otce byl pro většinu Francouzů zcela nepřijatelný, nová vůdkyně se především díky své 

strategii „dediabolizace“ stala přijatelnější pro širší elektorát. Voličům se snaží ukázat pravou 

tvář strany, která není tak krajně pravicová, v umírněnější podobě, jádro, lidé, myšlenky a 

program však zůstali vesměs stejné. Výrazná je i změna rétoriky, která není tak provokativní a 

konfrontační. Voličská základna NF sice zůstává spíše homogenní, ale k tradičním voličům 

krajní pravice se postupem času přidávají lidé, kteří v Marine Le Pen vidí političku jdoucí proti 

systému. (Fajtová, 2017) 

 Stěžejním se pro vývoj druhého kola stala již tradiční prezidentská debata dvou 

postupujících kandidátů, kdy se Marina Le Pen postavila Emanuelu Macronovi. Oba kandidáti 

se již před prvním kolem v debatě na TF129 snažili prezentovat jako politici nové éry, kteří 

skoncují s dosavadním politickým systémem. (Česká televize, 2017) Debatu před druhým 

kolem voleb vyhrál jasně kandidát En Marche!30, kterého za přesvědčivějšího označily dvě 

třetiny Francouzů, zatímco kandidátka NF oslovila pouze třetinu obyvatel. Debata byla 

 
29 Télévision francaise 1, francouzský televizní kanál, dnes se jedná o soukromou televizi.  
30 En Marche!, oficiálním názvem Association pour le renouvellement de la vie politique, je sociálně-liberální 
francouzské politické hnutí založené v roce 2016 Emmanuelem Macronem tehdejším ministrem hospodářství a 
průmyslu. 
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přehlídkou vyhrocených momentů i osobních útoků kandidátů. Marine Le Pen hned od samého 

začátku slovně útočila na svého protivníka a snažila se ho zdiskreditovat podílem ve vládě 

nepopulárního Francoise Hollanda. O to méně času však Marine Le Pen věnovala svému 

vlastnímu programu. Naproti tomu působil její rival vyrovnaně, sebevědomě odrážel její útoky 

a soustředil se především na prezentování vlastního programu. Občas působil až příliš sebejistě 

a arogantně, a dokonce si dovolil svoji protivnici obvinit ze lži, když se vyjádřil k jejím 

předvolebním slibům, které si podle něj Francie nemůže dovolit. (Radačičová, 2017)  

Debata je ve Francii ostře sledovanou událostí, jelikož řada voličů ještě není rozhodnutá. 

Mnoho francouzských médií ji dokonce popisuje jako stěžejní moment celé prezidentské 

kampaně. Tuto tradici můžeme ve Francii vidět již od roku 1974. (Radačičová, 2017)   

 Marine Le Pen byla mezi vůbec prvními, kdo novému prezidentovi francouzské 

republiky gratuloval, čímž zároveň uznala vlastní porážku. „Francouzi si vybrali nového 

prezidenta republiky a volili kontinuitu. Blahopřeji mu ke zvolení, a protože mám na srdci 

vyšší zájmy země, přeji mu úspěch," vyjádřila se poražená kandidátka po vyhlášení výsledků 

druhého kola prezidentských voleb. (Nerad, 2017) I přes svou porážku ve druhém kole, 

dosáhla Marine Le Pen pro NF nebývalého úspěchu, když jí ve druhém kole vyjádřilo podporu 

33,90 % hlasujících Francouzů.  

 V následujících volbách do Národního shromáždění, které se konaly měsíc po těch 

prezidentských, pak NF získala 8 mandátů. Drtivé vítězství slavilo hnutí nového prezidenta 

Macrona En Marche!, které získalo 308 z celkových 577 křesel. 

 

3.7 Změna názvu Národní fronty na Národní sdružení (Rassemblement national) 

v roce 2018 
 V průběhu roku 2018 se z Národní fronty stává Národní sdružení. V květnu přijímají 

členové NF nový název většinově, kdy se téměř 81 % vyslovilo pro přijetí. Při oznámení velké 

změny 1. června v Lyonu se Marine Le Pen vyjádřila, že změna názvu souvisí s „velkou 

strategickou, technickou a politickou změnou, která by měla trvat až do prosince roku 2018.“ 

(Le Monde, 2018a) Právě změna názvu na Národní sdružení by měla symbolizovat „uzavření 

jedné kapitoly historie NF, která započala před více než 45 lety, a nastal čas započít kapitolu 

novou, která bude neméně slavná.“ Zároveň v projevu naráží na sympatie, které NF chová 

směrem k dalším spojeneckým pravicovým stranám v Evropě, kdy se jedná zejména o Itálii a 

„probouzí je k moci“.  
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 Předsedkyně NF doufá, že právě změna názvu by mohla směrem k příštím volbám vést 

k vytvoření nových aliancí a oslovení voličů. Svůj krok ospravedlnila na březnovém sjezdu NF 

ve francouzském Lille. (Le Monde, 2018a) Přejmenováním strany chtěla Marine Le Pen oslovit 

širší voličskou základnu a odvrátit nedůvěru, kterou strana vzbuzuje u jiných stran a jejich 

voličů, politická linie NF však zůstává stejná. Podle sociologa a specialisty na extrémní pravici 

Erwana Lecœura je hlavním poselstvím celého procesu vyvolat v okolí pocit, že NF renovuje a 

otevírá ji novým aliancím. Změna názvu má zároveň symbolický a rodinný rozměr, zatímco 

NF symbolizuje Jean-Marie Le Pena, NS by měla symbolizovat jeho dceru a novou 

předsedkyni. Nový název by měl tedy naznačovat, že se doba a poměry ve straně změnily. 

Prostřednictvím toho Marine Le Pen dává najevo, že hodlá pokračovat v dediabolizaci strany, 

kterou započala již v roce 2011 a zároveň se snaží dostat ze „vzduchové díry“, do které se 

dostala po neúspěšné debatě s Emanuelem Macronem před druhým kolem prezidentských 

voleb v roce 2017. Nový název představuje jakousi fúzi „Front national“ a „Rassemblement 

Bleu Marine“, tedy asociace, která byla vytvořena pro legislativní volby v roce 2012. (Le 

Monde, 2018b) 

 Původní název „Front national“ je zcela symbolický a představuje slavnou historii, 

kterou nelze popřít. „Pro mnoho Francouzů je však psychologickou brzdou“, jak sama Marine 

Le Pen vysvětluje. Nové jméno má vyjadřovat touhu Francouzů sjednotit se. V době, kdy 

mnoho Francouzů touží po „znovusjednocení se“, představuje změna názvu strany jakousi 

výzvu směrem k Francouzům, aby se k hnutí připojili. (Le Monde, 2018a) Přejmenování strany 

může rovněž symbolizovat jakési dovršení historického vývoje a transformace NF pod vedením 

Marine Le Pen. 

 Naproti tomu označil otec strany Jean-Marie Le Pen celý proces změny názvu strany za 

„politický atentát.“ To, že se NF vzdává svého názvu, který nesla celých 46 let své existence 

považuje za zcela katastrofální. Podle jeho slov se je tento počin nenapodobitelným a 

nevyhnutelným mezníkem. Vyjádřil se, že „Front national“ je více než jméno, více než 

skupina, je to duše. Je to příběh, je to minulost. Ignorance toho všeho se zdá bývalému 

předsedovi naprosto nepřípustná. Jean-Marie Le Pen se k NS nepřipojuje, naopak se dokonce 

přiklání k myšlence opětovného použití dřívějšího názvu pro budoucí projekty. (Le Monde, 

2018b) 
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3.8 NS ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 

 NS uspělo v roce 2019 u příležitosti voleb do Evropského parlamentu, kdy se ziskem 

23,3 % skončilo hnutí na prvním místě před La République en Marche prezidenta Emmanuela 

Macrona. (Les Décodeurs, 2019) U příležitosti těchto voleb se NS na několik měsíců vzdalo 

volání po vystoupení z EU a upustilo od svého euroskepticismu, které u něj vídáme celá léta. 

Ještě v roce 2014 byly dvěma hlavními body kampaně odchod z EU tzv. „Frexit“, a upuštění 

od společné evropské měny euro. Zatímco vystoupení z EU bylo opuštěno zcela, vystoupení 

z eurozóny pouze ztrácí původní prioritu, ale z programu nemizí. Ve svém novém projektu 

Marine Le Pen upřednostňuje reformu politiky Evropské centrální banky (ECB) a žádá „sladění 

měnové tvorby se skutečnou ekonomikou“ a „začlenění boje proti nezaměstnanosti do mandátu 

ECB“. (Sapin, 2019) Do kampaně dále vstupuje s cílem reformovat evropské instituce zevnitř 

a „do hloubky“. Za tímto účelem se chce spolehnout na nově definovaný EP, který by měl 

jednat „ve službě národům“. NS tak stále hájí rozsáhlou revizi smluv, která by měla EU nahradit 

„Evropou národů“ založenou na spolupráci mezi státy prostřednictvím multilaterálních dohod. 

Mimo jiné si také klade za cíl zrušení Evropské komise a převedení její legislativní iniciativy 

na Evropskou radu či přepracování misí EP, který už by nebyl složen z národních parlamentů 

delegovaných členskými státy. Mnoho dalších návrhů již bylo zahrnuto v programu z roku 

2014, kdy se jedná například o znovuzřízení státních hranic pro přepracování práva na azyl, 

zastavení legálního přistěhovalectví, národní prioritu, zrušení směrnice o vyslaných 

pracovnících či odpor vůči smlouvám o volném obchodu jako v případě rozšíření EU. (Sapin, 

2019) 

Postoje NS v EP byly však za posledních pět let zcela jednoznačné. Na půdě EP 

nepřátelsky vystupují proti téměř všem iniciativám EU. Negativně se staví i k otázkám, které 

ve Francii za normálních okolností hájí. Je tomu tak třeba v případě ochrany ženských práv, 

ekologických otázek, boje proti daňovým únikům, sociálnímu „dumpingu“ či posilování vnější 

hranice Evropy. (Les Décodeurs, 2019) 

 Kromě Francie zvítězila krajně pravicová strana také v Itálii. Po těchto volbách má tak 

EP 115 zástupců této politické rodiny, což je třikrát více oproti předchozímu volebnímu období. 

(Les Décodeurs, 2019) Někteří vědci se domnívají, že k takovému vzestupu krajní pravice na 

úrovni EU došlo především kvůli současné krizi evropské stranické rodiny, což souvisí 

především s ekonomickou krizí a migrací. (např. Arzheimer, 2009) Řada vědců si dokonce 

všimla, jak velkou antipatii k přistěhovalectví může v lidech vyvolat ekonomická krize. (např. 

Rydgren, 2008) Tento jev může vést až k tomu, že lidé ztrácí důvěru ve vládu a politické elity. 

(Norris, 2005) Mobilizace boje proti migraci je zároveň jediným společným pojítkem všech 
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radikálně pravicových stran v Evropě. (Ivarsflaten, 2008) Další z autorů se zaměřují spíše na 

dynamiku stranické soutěže (např. Meguid, 2005; Stockemer, 2014) a poukazují na to, že oproti 

úspěchu ostatních stran je úspěch radikální pravice relativní. (Geva, 2020, 3) 

Posun krajní pravice však nelze zobecnit na všechny členské státy. V zemích jako je 

Francie, Itálie, Belgie či Španělsko byl pokrok extrémně pravicových stran pozoruhodný. 

Konkrétněji se jedná o Legu italského ministra Mattea Salviniho, belgickou Vlaams Belang 

nebo španělskou formaci Vox, která téměř zčtyřnásobila svůj zisk z předchozího volebního 

období. V dalších zemích, jako je třeba Německo, výsledky krajně pravicových hnutí stagnují 

nebo se nemění tak dramaticky. (Les Décodeurs, 2019) 

V kontextu voleb do EP nelze opomenout blízký vztah Marine Le Pen a předsedy české 

strany Svoboda a přímá demokracie (dále jen SPD) Tomia Okamury. Již v roce 2017 se v Praze 

sešly špičky evropské krajní pravice ještě společně s nizozemským lídrem Geertem Wildersem. 

(ČTK, 2017) V dubnu 2019 se pak tato trojice spolu s dalšími evropskými nacionalistickými 

lídry schází v Praze znovu za účelem podpořit lídra SPD v blížících se volbách do EP. Na sraz 

evropských nacionalistů dorazily davy lidí, kteří nadšeně skandovali u slov nizozemského lídra 

„No more EU!“ nebo když došlo na vyjádření Marine Le Pen o statečných Češích, kteří 

inspirovali celý svět Pražským jarem a teď se budou podílet na „evropském jaru“. Již před 

volbami přisuzovaly průzkumy těmto stranám velký úspěch, k čemuž také později došlo. 

(Šafaříková, 2019) 

 

3.9 Národní sdružení po roce 2019 

 Po úspěchu ve volbách do EP v roce 2019, kdy NS získává 22 křesel ve své frakci 

Identita a demokracie, pokračuje lídryně NS ve své strategii dediabolizace a normalizace strany 

směrem k dalším volbám. Svůj zrak pak upírá především ke své kandidatuře v prezidentských 

volbách v roce 2022.  

Zatím poslední volby ve Francii proběhly v roce 2020, a sice volby komunální. Cílem 

v těchto volbách bylo pro NS především posílení uzemní sítě, což v praxi znamenalo dosažení 

znovuzvolení všech odcházejících starostů za lepších podmínek, než tomu bylo v roce 2014 u 

příležitosti posledních voleb. U některých obcí může být obtížné post starosty udržet, ale u 

ostatních se zdá být zcela jasné, že NS starostu udrží a ambicí je tentokrát vyhrát absolutní 

většinou. (de Boissieu, 2020) Navzdory svým snahám dosáhla NS v těchto volbách poměrně 

skromných výsledků. Strana ztratila dvě z deseti měst, které v roce 2014 dobyla, čímž 

nenaplnila svůj původní cíl. Na druhou stranu ale ve dvou dalších obcích vyhrála. NS v čele se 
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svou předsedkyní Marine Le Pen oslavovala především vítězství ve městě Perpignan. Sama 

předsedkyně označila toto vítězství za „skutečný spouštěč, protože NS bude moci ukázat, že je 

schopna řídit velké komunity.“ (Johannés, 2020) 

Nyní vše směřuje k blížícím se prezidentským a parlamentním volbám v roce 2022, kdy 

bude Marine Le Pen znovu aspirovat na zisk prezidentského křesla. Důležitým mezníkem je 

však letní kongres NS, na kterém jeho zástupci nejdříve zvolí svého kandidáta pro příští volby. 

Podle posledních průzkumů čeká příští rok Francii stejný duel v druhém kole jako před čtyřmi 

lety, z nichž některé z nich přisuzují Marine Le Pen zisk až kolem 48 % hlasů. Nelze 

přehlédnout ani fakt, že obliba dosavadního prezidenta Emmanuela Macrona klesá, a to 

především v souvislosti s pandemií COVID-19, pomalou vakcinací a opakujícími se 

„lockdowny“. Prezidentu Macronovi a jeho dalšímu potenciálnímu úspěchu nepomáhá ani 

přerod extrémně pravicové kandidátky, která za poslední roky ubrala na tempu i agresivitě a 

mění některé ze svých dlouhodobých cílů. Ustoupila třeba od odchodu Francie z EU a 

eurozóny, a nechce už ani zavírat hranice, pouze by nad nimi ráda měla větší kontrolu. Ačkoliv 

i nadále brojí proti islámu a migraci, která s sebou náboženské problémy přináší, nejenže už 

nechce bourat mešity, ale dokonce kritizuje policejní násilí na menšinách. (Šafaříková, 2021)  
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Závěr 
Cílem této práce bylo zmapovat na základě dostupných materiálů a dobových 

dokumentů prostřední tradiční francouzské strany – Národní fronty/ Národního sdružení. Práce 

se soustředí především na změny, které s sebou přinesla výměna lídra strany v roce 2011 a na 

porovnání s diskurzem, kterým byla NF definována v období předsednictví J.-M. Le Pena.  

 V roce 2011 zažívá NF vůbec největší zlom ve své dosavadní historii a to, když volí 

nového předsedu na stranickém sjezdu v Tours, kde se postaví pozdější vítězka a dcera 

vysloužilého vůdce Marine Le Pen svému stranickému konkurentovi Brunovi Gollnischovi. 

Dcera J.-M. Le Pena vítězí nejen díky jeho podpoře, ale primárně díky tomu, že se chystá očistit 

stranu od excesů někdejších vůdců, zatímco Gollnisch je pravým opakem a zastáncem starých 

pořádků ve straně.  

Nová vůdkyně je někdy až zděšená z toho, v jakém stavu jí otec stranu zanechal, a proto 

nastoluje novou strategie tzv. „dediabolizace“ nebo také „dedémonizace“ strany. Snaží se tak 

své hnutí očistit ode všech skandálů, které bývalí straničtí vůdci napáchali. Vůbec první 

změnou, ke které v tomto kontextu dochází, je eliminace antisemitského a biologicky 

rasistického slovníku, který byl bývalému předsedovi J.-M. Le Penovi tak vlastní.  

 Za dobu svého přes deset let trvajícího působení v čele jedné z největších francouzských 

stran zaznamenala Marine Le Pen pro NF/NS řadu menších i větších vítězství. Mezi těmi vůbec 

největšími lze zmínit otevření strany širšímu elektorátu, jelikož se právě díky uhlazení diskurzu 

stává volitelnější pro více Francouzů. Zde hovoříme především o zaměření se na lidové voliče 

a ty voliče, kteří jsou zklamaní z levice. Zároveň v tomto období dochází k až čtyřnásobnému 

rozšíření členské základny NF/NS.  

Ačkoliv zde mluvíme o uhlazení diskurzu, Marine Le Pen stále zůstává věrná nosným 

tématům, která identifikují NF/NS již od jejích úplných počátků. Ve srovnání s rokem 2007, 

tedy s posledními volbami, do kterých vedl J.-M. Le Pen NF jako předseda strany, tu mluvíme 

o imigraci, postoji k EU, sociálním šovinismu, veřejné bezpečnosti a národní identitě. Na tomto 

místě však pozorujeme hlavní rozdíl v tom, jakou zprávu předává hnutí voličům. Někdejší 

pseudointelekt J.-M. Le Pena zde Marine Le Pen nahrazuje silným populismem. Právě 

populismus je NF/NS Marine Le Pen více než vlastní. 

Problematika přistěhovalectví je pro NF/NS stále velkým tématem, ačkoliv mu možná 

není věnováno, tolik prostoru, kolik bychom u takové strany očekávali. Spíše, než boj proti 

migraci, se NF/NS snaží pojmout omezení přistěhovalectví jako řešení dalekosáhlejších 

sociálních a kulturních (včetně náboženských) problémů, jakými jsou třeba nezaměstnanost a 
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sociální zabezpečení. Otázka bezpečnosti se pak stává v této problematice zcela klíčovou, 

přičemž i zde můžeme sledovat výrazný populistický podtón. Tady sice rezonuje spojení 

určitých skupin s terorismem, ale i v tomto případě je diskurz NF/NS Marine Le Pen poměrně 

ostražitý, jelikož si je sama vůdkyně vědoma toho, že i francouzští muslimové jsou voliči, kteří 

potenciálně mohou dát NF/NS svůj hlas 

Důležitý a nezanedbatelný je i specifický postoj NF/NS k EU, jelikož se po počáteční 

„eurofilii“ na konci 80. let postavilo do silně protievropské pozice. V roce 2014, kdy vede 

Marine Le Pen NF jako předsedkyně do prvních evropských voleb odmítá společnou politiku 

v oblasti cestovního ruchu a vyzývá k odchodu z eurozóny za účelem znovuzískání francouzské 

suverenity. Za problémy, ve kterých se Francie utápí, pak viní především evropský jednotný 

trh a společnou evropskou měnu. Nelze si nevšimnout, že krize EU v posledních letech více a 

více podporuje a živí půdu pro euroskeptické nálady, na druhou stranu je to právě radikální 

euroskepticismus, který brání NF v tom dosáhnout vládního profilu. I tak ale NF ve volbách 

vítězí.  

V roce 2017 zaznamenává Marine Le Pen nevídaný úspěch a to, když se 

v prezidentských volbách dostává do druhého kola, kde čelí pozdějšímu vítězi Emmanuelu 

Macronovi. Ačkoliv se Marine Le Pen nepodařilo jejího protivníka porazit a stát se tak novou 

francouzskou prezidentkou, získala i přesto podporu asi třetiny Francouzů. Dosáhnout takového 

výsledku se nepodařilo nejen bývalému předsedovi J.-M. Le Penovi, ale žádnému krajně 

pravicovému kandidátovi v dějinách Francouzské páté republiky. 

Rok 2018 je pro NF/NS rokem, kdy mění svůj název na Národní sdružení. Změna názvu 

je v tomto případě zcela symbolická a měla by předznamenat uzavření jedné kapitoly dějin 

strany a otevření kapitoly nové. Právě tato změna by měla vést směrem k příštím volbám 

k vytvoření nových aliancí a k oslovení nových voličů. V souvislosti s tím by NS chtělo 

minimalizovat nedůvěru, kterou vzbuzuje u jiných stran či voličů. Tato změna jde po vzoru 

strategie „dediabolizace“, kterou Marine Le Pen prosazuje po celé své dosavadní působení 

v čele strany. V roce 2019 pak NS vítězí ve volbách do EP, kdy se vzdává volání po vystoupení 

z EU (Frexit) a ustupuje od svého radikálního euroskepticismu.  Ve svém novém projektu 

Marine Le Pen sází na reformu politiky ECB a evropských institucí. Tyto volby znamenají 

velký úspěch nejen pro NS, ale pro evropskou krajní pravici, jelikož i další evropští extrémně 

pravicoví lídři slaví velký úspěch. Mezi nimi mluvíme třeba o Matteovi Salvinim, Geertovi 

Wildersovi či českém zátupci Tomiu Okamurovi. 

V současnosti směřuje NF/NS a jeho předsedkyně Marine Le Pen veškerou svou 

pozornost k blížícím se prezidentským a parlamentním volbám v roce 2022. Za rok se uvidí, 



  54 
 

jak dopadnou její snahy. Není však pochyb o tom, že právě výsledky následujících voleb určí 

její další politický osud. 

Summary 
 The aim of this bachelor thesis was to analyse the background of the traditional French 

party – the National Front/ National Rally on the basis of available materials and period 

documents. The thesis focuses mainly on the changes that were made by the replacement of the 

party leader in 2011 and on a comparison with the discourse by which the NF was defined 

during the presidency of J.-M. Le Pen. 

 In 2011, the NF experinenced the biggest turning point in its history, when it elects a 

new chairman at the party congress in Tours, where the later winner and daughter of the retired 

leader Marine Le Pen faces her party competitor Bruno Gollnisch. Daughter of J.-M. Le Pen 

wins not only because of his support, but primarily because she is about to cleanse the party of 

the excesses of former leaders, while Gollnisch represents the old ordre in the party. 

 The new leader is sometimes horrified by the condition of her father’s party and 

therefore sets up a new strategy of so-called „dediabolization“ or „dedemonization“ of the 

party. She is thus trying to cleanse the mouvement of all scandals perpetrated by former party 

leaders. The first-ever change that has taken place in this context excludes the anti-Semitic and 

biologically racist vocabulary that was formerly used by J.-M. Le Pen. 

 During its ten-year tenure at the head of one of the largest French parties, Marine Le 

Pen has celebrated a number of smaller or larger victories for NF/NR. Among the biggest 

changes possible is the opening of the party to a wider electorate. When right now the 

smoothing of the discourse is happening, it is more optional for more French voters. Here we 

are talking mainly about focusing on popular voters and those who are disappointed with the 

left wing. At the same time, the membership bases of NF/NR expanses up to two times.  

 Although we are talking about balancing of the discourse, Marine Le Pen still remains 

loyal to the main themes that NF/NR has identified since its very beginning. Compared to 2007, 

the last election led by J.-M Le Pen as party chairman, we are talking about immigration, the 

attitude towards the EU, social chauvinism, public security and national identity. At this point, 

however, we see a major difference in the message the movement presents to the voters. Former 

„pseudo-intellect“ of J.-M. Le Pen was replaced by strong populism of Marine Le Pen. 

 The issue of immigration is still a big topic for NF/NR, although it may not be given as 

much space as we would expect from such a party. Rather than combating migration, the 

NF/NR seeks to conceive of restrictions on immigration as a solution to more far-reaching 
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social and cultural (religious included) problems, such as unemployment and social security. 

The issue of security then becomes absolutely key, and even here we can observe a strong 

populist undertone. The connection between certain groups and terrorism resonates here, but 

even in this case the discourse of the NF/NR is relatively cautious, as the leader herself, Marine 

Le Pen is aware that even French Muslims are voters who can potentially give the NF/NR their 

vote. 

 The specific attitude of the NF/NR towards the EU is also important as it has taken a 

strong anti-European position after the initial „europhilia“ in the late 1980s. In 2014, when 

Marine Le Pen leads the NF as the chairwoman in the first European elections, she rejects a 

common tourism policy and calls for leaving the eurozone to regain French sovereignty. The 

European single market and the common European currency are primarily to blame for the 

problems in which France is drowning. It should not be overlooked that the EU crisis has been 

supporting and nurturing the Eurosceptic sentiment more and more in recent years, on the other 

hand, it is radical Euroscepticism that is preventing NF from achieving a government profile. 

Even so, the NF wins the election. 

 In 2017, Marine Le Pen is experiencing unprecedented success when it enters the second 

round of the presidential election, facing later winner Emmanuel Macron. Although Marine Le 

Pen failed to defeat her opponent and become the new French president, she still got the support 

of about a third of the French voters. Not only the former chairman J.-M. Le Pen, but no far-

right candidate in the history of the French Fifth Republic got such a support. 

 In 2018, NF/NR changes its name to the National Rally. The change of name in this 

case is completely symbolic and should mean the conclusion of one chapter of the party’s 

history and the opening of a new one. It is this change that should lead to the creation of new 

alliances and the appeal of new voters towards the next elections. In this context, the NR would 

like to minimize the mistrust it arouses in other parties or voters. This change follows the 

strategy of „dediabolization“ that Marine Le Pen has been pusuing. In 2019 the NR won the EP 

elections, when it gave up the call to leave the EU (Frexit) and withdrew from its radical 

Euroscepticism. In her new project, Marine Le Pen focuses on reforming the policies of the 

ECB and the European institutions. These elections are a great success not only for the NR, but 

for the whole European far rigth, as other European extreme right-wing leaders are also 

celebrating great success. Among them we are talking about Matteo Salvini, Geert Wilders or 

the Czech representative Tomio Okamura.  

 Currently, the NF/NR and its chairwoman, Marine Le Pen, are focusing all their 

attention on the upcoming presidential and parliamentary elections in 2022. In a year’s time, 
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her efforts will be seen. However, there is no doubt that the results of the next elections will 

determine its next political destiny.  
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ECB  Evropská centrální banka 
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EP  Evropský parlament 
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FN/NF  Front national (Národní fronta, National Front) 
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MSI  Movimento sociale italiano (Italské sociální hnutí) 
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PPF  Parti populaire française (Francouzská lidová strana)  

PS  Parti socialiste (Socialistická strana) 
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RN/NR/NS Rassemblement national (National Rally, Národní sdružení) 

SPD  Svoboda a přímá demokracie 
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