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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku extremismu v prostředí České republiky. 

Cílem je přinést ucelený náhled na současná extremistická hnutí aktivní v ČR  

a především zmapování jejich aktuálních témat a postojů. Teoretická část definuje 

pojem extremismus a pojmy s ním spojené, dále je zde vymezena klasifikace 

extremismu. Následně se zabývá vývojem extremistické scény a jejích klíčových témat 

v letech 2014 až 2018. Na teoretickou část navazuje část výzkumná, která obnáší 

obsahovou a diferenční analýzu tematické základny soudobých extremistických skupin. 

Vychází především ze zpráv Ministerstva vnitra České republiky zabývajících  

se problematikou extremismu a z virtuálního prostředí: webových portálů či sociálních 

sítí konkrétních extremistických hnutí. Zároveň přináší komparaci tematické základny 

extremistických skupin pravicového a levicového spektra za použití praktických 

příkladů a obrazových příloh. V závěrečné diskuzi je provedeno vyhodnocení tematické 

základny extremistických hnutí od roku 2014 do roku 2018 v rámci České republiky, 

jsou zhodnoceny cíle a hypotézy a navrženy prostředky možné prevence. 
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Extremismus; pravicová extremistická hnutí; levicová extremistická hnutí; xenofobie; 

populismus; sociální sítě. 

  



 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the issue of extremism in the environment of the Czech Republic. 

The main goal is to bring a comprehensive preview on current extremist movements, 

active in the Czech Republic, and especially map their actual topics and attitudes. The 

theoretical part first defines the term extremism and related terms  

as well as classifies extremism as phenomenon and then follows up with progression  

of extremist scene and its key topics between the years 2014 and 2018. The theoretical 

part is followed by the research part, which contents of content and differential analysis 

of thematic base of contemporary extremist groups. It mainly comes from the reports  

of the Ministry of the Interior of Czech Republic, dealing with the issue of extremism, 

and from the virtual environment: web pages or social networking of concrete extremist 

movements. Simultaneously the research brings a comparison of thematic base  

of extremist groups of right-wing and left-wing spectrum, using practical examples  

and picture attachments. In the final discussion, the thematic base of extremist 

movements within Czech Republic from the year 2014 to the year 2018, as well as  

the goals and hypothesis, is evaluated and means of possible prevention are proposed.    

Keywords 

Extremism; right-wing extremist movements; left-wing extremist movements; 

xenophobia; populism; social networks.  
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1 ÚVOD 

Extremismus je často zmiňovaný pojem, který aktuálně výrazně rezonuje  

ve společnosti. Je to rozsáhlý problém dopadající na celou škálu aspektů, které se nás 

dotýkají. Na jedné straně žijeme my, Evropané, v relativním blahobytu a klidu, na straně 

druhé podléháme různým vlivům a trendům a často se neumíme nebo nechceme 

zorientovat v situaci, která je nová či nás nutí vystoupit z naší komfortní zóny. Jedním  

z nedávných vlivů, který společnost zasáhl, je tendence se stále více radikalizovat. 

Všímat si toho můžeme například i v zastoupení politických stran v Poslanecké 

sněmovně ČR. Vlivem hlasu lidu jsou součástí naší politické scény strany, které jsou 

jednoznačně populistické a jejichž členové jsou orgány činnými v trestním řízení 

opakovaně řešeni pro nenávistné výroky. Extremistickým stranám jde především o moc 

a možnost mít vliv a dopomáhají si k tomu radikalizací společnosti, která pak tyto 

strany a hnutí podporuje. Extremistické postoje z demokratické společnosti nelze 

vymýtit, ale pokud bude obyvatelstvo dobře informováno, vzděláno a bude mít možnost 

výběru, věřím, že extremistické postoje spočinou na pokraji zájmu a budou  

jen okrajovým problémem pro bezpečností složky. V současné době je to ale jeden  

z klíčových problémů, kterým se zabývá celá škála odborníků a orgány činné v trestním 

řízení upozorňují na zhoršující se stav. Situaci nepomáhá ani zdravotní krize posledních 

týdnů, která pravděpodobně přejde do krize hospodářské a nespokojení občané budou 

mít s vysokou pravděpodobností tendence radikalizovat své postoje a nálady. Extremisté 

dokážou velmi flexibilně reagovat na postoje a nálady ve společnosti a lze očekávat,  

že dané situace zneužijí k upevnění svého postavení na scéně a rozšíření členské 

základny. Vědoma si důležitosti o tomto fenoménu hovořit a nepodléhat jeho vlivům, 

jsem si právě jej zvolila jako téma pro svoji diplomovou práci. Cílem je přitom přinést 

ucelený náhled na současná extremistická hnutí aktivní v ČR a především zmapování 

jejich aktuálních témat a postojů. Dílčím cílem je při tom spojit souvislosti a osvětlit 

některé prvky, které extremistická hnutí zneužívají k vlastnímu prosazení a také ukázat 

postupný vývoj v myšlení a propagaci těchto subjektů.  

Svůj výzkum jsem započala rokem 2014, a to zcela záměrně, hned z několika 

důvodů. Ve společnosti v dané době sílila migrační krize, která se výrazně dotkla 

Evropy a vyvrcholila o rok později. Převážně pravicová extremistická scéna na danou 

proměnu reagovala a přizpůsobovala se svými tématy a postoji. Došlo také k výrazné 



11 

 

aktivizaci levicové extremistické scény. Zajímal mne proto rok 2014 jakožto jakýsi bod 

zlomu, od kterého se odvíjí další vývoj extremistické scény u nás. Tento vývoj jsem si 

ve své práci dala za cíl zmapovat a ukázat, jak extremistická hnutí reagují na změny ve 

společnosti, a jak se v souvislosti s tím proměňují témata, na kterých svoji existenci 

staví. Jako výzkumný nástroj jsem v praktické části diplomové práce zvolila obsahovou 

a diferenční analýzu tematické základny soudobých extremistických skupin v ČR. 

Vycházím při tom z materiálů a zpráv Ministerstva vnitra ČR, které je hlavním 

garantem této problematiky. Tyto podklady doplňuji materiály z internetového prostředí, 

ať už se jedná o webové stránky jednotlivých hnutí, sociální sítě či novinové články 

k dané problematice. Ve výsledku vyhodnocuji jednotlivé postoje extremistických hnutí. 

Posuzuji, která témata zůstala pro extremistickou scénu konzistentní, a která prošla 

obměnou.  

Téma diplomové práce jsem si vybrala i díky svému povolání, které se této 

problematiky, byť jen částečně, dotýká.  Extremismus je ale téma, se kterým  

se setkáváme v běžném životě všichni. Ať už se jedná o extremistické symboly 

umístěné na autobusových zastávkách či silničních mostech, nebo o tak zásadní zásahy 

do svobod člověka jako je šikana v internetovém prostředí či fyzická napadení kvůli 

barvě pleti či náklonnosti ke stejnému pohlaví. Extremismus je téma, které bude  

ve svobodné společnosti resonovat vždy, a které bude určitými skupinami i nadále 

zneužíváno. Proto v závěru své práce věnuji značný prostor možnostem prevence,  

která je podle mého názoru v boji proti tomuto fenoménu zcela klíčová.   
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je zmapovat problematiku extremistických hnutí v ČR, 

přinést ucelený náhled na extremistické skupiny, které zde mají nejvýraznější 

společenský dopad se zvláštním zaměřením na nástroje, které k tomu využívají – 

internetové prostředí a sociální média. V dnešním světě hraje internetové prostředí 

esenciální roli ve všech oblastech lidského života. Není proto s podivem, že právě 

využití těchto prostředků napomáhá extremistickým skupinám oslovit velké množství 

lidí najednou. Praktickou část svojí diplomové práce jsem proto věnovala analýze témat 

extremistických hnutí v letech 2014 až 2018. Vytyčila jsem si několik hypotéz a tyto 

jsem ověřovala na základě obsahové analýzy tematických materiálů Ministerstva vnitra 

ČR a dále webových portálů vybraných extremistických skupin a jejich profilů  

na sociálních sítích. Tuto analýzu jsem doplnila o články a fotografie z novin a periodik.   

V teoretické části je vymezen pojem extremismus a pojmy s ním související.  

Pro zmapování historického vývoje extremistické scény v ČR se dále zabývám 

kontextem od roku 2014 do roku 2018. Následně se zaměřuji na rozdělení extremismu  

a postoj Ministerstva vnitra coby hlavního gestora v problematice extremistických 

skupin působících na území ČR. 

 

 

 

Cíle práce:  

 Přinést ucelený náhled na problematiku extremismu v ČR.  

 Zmapovat aktuální témata a postoje současných extremistických hnutí v ČR.  

 Porovnat tematické základny soudobých extremistických skupin pravicového  

a levicového spektra v rozmezí let 2014 - 2018. 
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Hypotézy:  

Hypotéza 1: Předpokládám, že u hnutí pravicového extremismu převažovala  

v období od roku 2015  do roku 2017 témata spojena s migranty. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že u hnutí levicového extremismu převažovaly  

v období od roku 2014  do roku 2017 aktivity anarchistické scény. 

Hypotéza 3: Předpokládám, že v letech 2015 - 2017 byli hlavními propagátory  

agrese a násilí příznivci pravicového extremismu. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

Pojem extremismus je v současné době velmi frekventovaný a používaný výraz.  

Je to klíčové slovo nejen pro média a širokou veřejnost, ale i pro odborníky napříč 

problematikami. Vzhledem k obsáhlosti tohoto pojmu nelze určit jedinou přesnou 

definici. V podstatě každá problematika by si mohla koncipovat či jen dotvořovat svoji 

definici extremismu. Extremismus zasahuje, formuje a ovlivňuje vědy jako je například 

politologie, sociologie, kriminologie, ale také ekologie. Zvyšující se počet lidí,  

kteří se přiklání k nějaké formě extremismu, je celosvětový problém, který pramení  

z rasové, náboženské, politické nebo jiné intolerance [1]. 

Extremismus v obecném pojetí je odchýlení se od obecně uznávaných a v aktuální 

době přijímaných norem. Je to souhrn sociálně patologických jevů (což jsou projevy, 

které lze označit jako porušení právních a sociálních norem) vytvářených 

organizovanými skupinami osob, nebo jejich příznivci, kteří odmítají základní hodnoty, 

normy a způsoby chování, které jsou platné v současné společnosti. Extremismus vznikl 

jako konfrontace odlišných postojů, ideologií a názorů, kde je jednotícím prvkem 

odmítání základních hodnot, norem a způsobů chování formujících společnost. V rámci 

prosazení svých ideových cílů jsou extremistické skupiny ochotny použít i nezákonné 

prostředky především ve formě násilí [2]. 

Extremismus je jevem současné společnosti a dle některých odborníků vedlejším, 

nechtěným produktem demokratického zřízení. Zjednodušeně by se dalo říci, že tento 

pojem označuje činnost jednotlivce, nebo skupiny, která by se dala nazvat nenormální, 

neslušnou, nebezpečnou a nevhodnou. Pro většinovou společnost se tedy jedná  

o netolerovatelnou aktivitu. Toleranční mez je ale velmi subjektivní hledisko, 

a tak i na názory na extremismus, respektive extremistické aktivity, nejsou jednotné. 

Extremismus se odráží na uspořádání a stavu společnosti. Pokud začne ve společnosti 

nějaké téma rezonovat či vyčnívat, většinou se souběžně s tímto napětím zrodí  

i extremistická aktivita, coby reakce na danou situaci. Extremismus je nejen 

celospolečenský problém, ale i celosvětový problém. Přesah pojmu do různých odvětví, 

subjektivní hledisko konkrétního jedince, ale i postoje společnosti dávají různé pohledy 

na extremistická hnutí, organizace a skupiny. Není možné vyprofilovat jednu přesnou 

definici, která bude pasovat na problém v celé jeho šíři. Z tohoto důvodu jsem pracovala 
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ve své diplomové práci hlavně s pojmy, které používá Ministerstvo vnitra České 

republiky, které je jedním z hlavních garantů boje s extremismem. Tento pojem  

je uveden v další části práce [3]. 

Aby bylo možné celou problematiku lépe pochopit, je zapotřebí  vysvětlit základní 

pojmy vztahující se k problematice extremismu. Nebudou zde vysvětleny všechny 

pojmy, protože šíře problému je obrovská. Budou to pojmy, se kterými dále pracuji, 

nebo nějakým způsobem navazují či dopomáhají vysvětlit základní principy a pojetí 

extremismu.  

Samotný význam slova "extrém" pocházející z latinského extremitas dává tušit jeho 

rozmanitosti. V překladu znamená nejzazší  obvod, konec – v přeneseném smyslu tedy 

okraj, krajnost, okrajovost ve významu přehnanosti, přemrštěnosti, nepřirozenosti.  

V protikladu mu pak stojí střed ve smyslu umírněnosti, zdrženlivosti, vyváženosti jako 

důsledku rozvážnosti [4].  

Dalšími klíčovými pojmy, které s extremismem úzce souvisí, jsou:  

Hnutí (extremistické hnutí) je sdružení občanů stejných nebo podobných názorů  

na společenské vztahy, postavení národa, člověka a náboženství ve společnosti.  

Toto uskupení usiluje o prosazení svých názorů a cílů, a to i za využití různých 

prostředků, nevyjímaje ty protiprávní a nezákonné [1]. 

Radikalismus (politický) je politický extremismus s absencí prvků násilí  

jak v jednání, tak i v proklamacích. Jde o politické postoje, které nevedou k odstranění 

demokratického systému společnosti a pohybují se v rámci daného ústavního pořádku 

[2]. Typickým příkladem radikalismu může být požadavek na znovuzavedení trestu 

smrti nebo striktní zákaz potratů. Je to radikální postoj ať už politického, sociálního  

nebo ekonomického charakteru a je zde charakteristické výrazné lpění na řešení situace 

a to za každou cenu. Radikálové, byť někdy napínají hranici zákona k-prasknutí, se stále 

pohybují v mezích platných norem. A právě zákonnost činů radikálů je výrazným  

a důležitým rozdílem oproti extremistům. Extremisté se naopak nebojí pohybovat  

za hranou zákona a okatě útočí na základní lidská práva, v České republice deklarována 

Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod [1]. 
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Terorismus je extremistický směr, který využívá teror jako prostředek nátlaku.  

Svých cílů dosahuje pomocí psychického nebo fyzického násilí, vydíráním, výhružkami 

či vytvářením strachu. Metodami terorismu jsou únosy, vydírání, zadržování rukojmí, 

pirátství, sabotáže, atentáty, pumové útoky, vraždy a další formy násilí [2]. 

Nacionalismus je politický směr, který tvrdí, že základní společenskou jednotkou  

je národ. Ten je také jediným možným nositelem státní moci. Nacionalismus  

se vyhraňuje vůči sbližování mezi národy a může podněcovat k rasové nenávisti  

a xenofobii [5]. 

Xenofobii charakterizují  projevy odporu, nepřátelství a nedůvěry ke všemu cizímu. 

Příkladem může být třeba nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiného jazyka  

nebo náboženského vyznání. V našich podmínkách se projevuje odporem  

a nepřátelstvím vůči imigrantům, cizincům a uprchlíkům. Někdy se tento pojem používá 

jako zastřešující termín pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus [5]. 

Rasismus je nevědecká teorie předpokládající, že biologický a etnický původ určuje 

kulturní a psychickou povahu populací, které se vzájemně dělí na „vyšší“ a „nižší“. 

Danou teorii převzali ideologie zdůrazňující nadřazenost bílé rasy jako například 

nacismus. Rasismus je předsudek, který vytváří negativní názor bez jakékoliv znalosti 

nebo smyslu [2, 6]. 

Antisemitismus je specifický projev nesnášenlivosti k Židům a k sionismu [2]. 

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr, který tvrdí, že mohou společně 

žít jednotlivci ale i skupiny s různou kulturou. Tento směr zdůrazňuje prospěšnost 

kulturní rozmanitosti pro společnost a pro stát [5]. 

Populismus, zjednodušeně by se tento pojem dal interpretovat jako tendence 

odvolávat se na vůli lidu. Podstatou populistického programu jsou především sliby,  

že budou řešeny nejpalčivější problémy, které občany trápí.  Populismus je tedy 

nadbíhání momentální náladě lidu [7].  
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Kvazi média, tento pojem je používán ve smyslu slov "připomínající",  

nebo "jakoby". Je to v podstatě zástupný termín k termínu alternativní v tomto případě 

média [8].   

Alternativní média - ve slovníku cizích slov je význam alternativní vysvětlen slovy 

zástupný a náhradní. Alternativní média jsou ta, která se nějakým způsobem vyčleňují 

od dominantních a převládajících typů médií. V této diplomové práci je typickým 

příkladem alternativního média Aeronet (AENews). Média, která můžeme označit  

za kvazi či alternativní, nepoužívají zdroje. Články a reportáže se vyznačují absencí 

autora, nebo jsou u nich uvedeny jen iniciály či přezdívka. Autoři se mnohdy odvolávají 

na neexistující prameny a valná většina publikací bývá citově podbarvená a obohacená 

o subjektivní postoj autora [9]. 

Islamofobie je definována jako neodůvodněné nepřátelství k islámu a s tím spojená 

diskriminace muslimských jednotlivců i komunit [10].   

Islamismus je politické prosazování islámu ve veřejném prostoru [10].   

Hoax je pojem, kterému se ve virtuálním prostředí spojeného s extremismem nedá 

vyhnout. Hoax (anglicky - smyšlenka, žert, novinářská kachna) je další formou spamu, 

což je hromadné šíření nevyžádaného sdělení. Hoax je označení pro řetězové zprávy, 

které uvádějí zkreslené, nepravdivé, zavádějící či jiné falešné informace. Hoax obsahuje 

často varování před útoky, popisy nebezpečí, prosby o pomoc, výzvy, petice, prohlášení 

slavných, řetězové dopisy štěstí, žertovné zprávy, obrázky a videa v prezentacích, 

hrající si kočičky či jiná zvířátka [11].   

 

Extremismus můžeme rozdělit do několika kategorií jako je extremismus politický, 

náboženský nebo třeba environmentální a dělit můžeme i samotné členy 

extremistických hnutí.  JUDr. Jan Chmelík rozděluje extremisty do tří skupin. První 

skupina usiluje o realizaci ušlechtilých a humánních cílů, v jejich pojetí můžeme použít 

i slovo ideálů, bohužel ale jejich činnosti zpravidla porušují zákon. Jako příklad  

lze uvést třeba ochránce zvířat, kteří vypustí zvířata z chovů do volné přírody,  

kde tito tvorové zpravidla uhynou, protože na podmínky volného života nejsou 

připraveni. Pak je zde i právní stránka věci, kdy ochránci vnikli na cizí pozemek  
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a poškodili vybavení. Jde tedy o prosazení humánních hodnot nevhodným způsobem. 

Druhá skupina své názory, postoje a ideje prosazuje zákonnými způsoby. Problém  

ale spočívá právě v těchto názorech, postojích a idejích, které se často výrazně odklánějí 

od norem morálky a humanity. Zde bychom mohli uvést jako příklad pravicové 

politické hnutí Dělnická strana sociální spravedlnosti, které se navenek pohybuje  

v mezích zákona, ale postoje některých členů jsou velmi xenofobní, rasistické  

a až extrémně nacionální. Můžeme to shrnout tak, že tato skupina prosazuje nevhodné 

cíle spořádaným způsobem. Obecněji by se dalo říci, že první skupina jedná impulzivně, 

kdežto druhá své činy plánuje. Třetí skupina má protizákonné cíle a nezákonně  

je i prosazuje, do této kategorie můžeme zařadit třeba teroristy a je v podstatě jedno, 

kterou ideou se zaštiťují. Třetí skupina je zcela bezesporu pro většinovou populaci 

extremistická. U skupin jedna a dva panuje názorový rozkol. Liberálnější část populace 

s některými postoji částečně sympatizuje a některé činy i schvaluje a podporuje.  

Zde se pohybujeme na tenké hranici toho, co je a co není správné a co je a co není 

zákonné. Pojem extremismus/extremisté je dle sympatizantů hlavně prvně jmenované 

skupiny většinou příliš silný a přijatelnější je pro ně pojem radikálové, ten je hojně 

užíván hlavně v zahraničí. Pojmem radikálové se označují sami členové skupiny,  

v případě, že jsou vtlačeni do nějakého zaškatulkování se. Cílem odklonu od pojmu 

extremismus a využití pojmu radikálové je striktní vymezení od skupin, které jednají 

výhradně protispolečensky a výrazně za hranou zákonných norem. V podmínkách 

České republiky a pro potřeby bezpečnostních sborů ČR, je pro tyto skupiny využíván 

hlavně pojem extremismus, kterého se budu držet i já ve své práci [2]. 

Pro potřeby diplomové práce nebudu zohledňovat třetí skupinu. V podmínkách ČR 

máme oficiálně jen jednoho odsouzeného teroristu. Vzhledem k provedení jeho činu  

a nulovým ztrátám na životech je prezentován hlavně jako extremista. Diplomová práce 

bude pojednávat a rozebírat hlavně skupiny v první a druhé kategorii a jejich uskupení 

budou nazývána extremistickými hnutími. 

Také je třeba uvést, že za extremistická uskupení by se dalo považovat i divácké 

násilí, respektive chuligánství. Tomuto fenoménu se Ministerstvo vnitra lépe řečeno 

Policie ČR věnuje individuálně a svým obsahem by vydalo na samostatnou diplomovou 

práci. Dalším extremistickým subjektem, který jsem nezohlednila, jsou sekty  

a pseudonáboženské aktivity. S těmito uskupeními nebyly zaznamenány výraznější 
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aktivity spjaté s bezpečnostním rizikem, jako je prorůstání do státních struktur, 

pronikání do politické či ekonomické sféry či ohrožování demokratických struktur státu. 

A opět by téma svým rozpětím zasloužilo vlastní diplomovou práci. 

 

Vraťme se k pojmu extremismu. Pokud bych jej měla vysvětlit co nejjednodušeji  

a nejobecněji, použila bych tvrzení JUDr. Jana Chmelíka, který v materiálu pro potřeby 

Ministerstva vnitra České republiky píše, že extremismus lze charakterizovat jako 

výrazné odchýlení jednotlivce nebo skupiny od obecně zavedených a v aktuální době 

přijímaných norem. Toto výrazné odchýlení se může projevit verbálně, graficky, 

násilně, popř. jinými aktivitami jednotlivců či skupin, kteří výrazně vybočují  

z všeobecně uznávaných norem. Klíčovými prvky zde jsou netolerantnost, 

nesnášenlivost, odmítání kompromisů a různé podoby útoků na stát a jeho podstatu,  

na skupiny obyvatel, na jednotlivce a také na majetek [2]. 

3.1 Rozdělení extremismu 

Ve sdělovacích prostředcích můžeme jako nejčastější rozdělení extremismu 

zaznamenat rozdělení na extremismus pravicový a levicový, oba dva spadají  

do extremismu politického.  Je třeba ale upozornit na to, označení pravicový a levicový 

extremismus jsou jen pomocná kritéria, protože ne vždy lze vymezit přesné hranice  

a není zcela výjimečné, že to co je označováno za pravicový extremismus prolne 

částečně do levicového extremismu a stejně tak obráceně. Odborníci v dané oblasti 

(např. Miroslav Mareš, Barbora Vegrichtová či Jan Chmelík) rozšiřují členění ještě  

o náboženský extremismus. Dále se můžeme setkat s pojmy extremismus národnostní  

a ekologický [1,2]. 

Národnostní extremismus 

Národnostní extremismus bývá některými odborníky označován jako etnický 

extremismus. V České republice se s ním v podstatě nelze potkat. O etnickém 

extremismu se v podmínkách naší země mohlo hovořit v letech 1993 - 2001,  

kdy zde svoji činnost provozovali tzv. moravisté, což byly Moravské osvobozenecké  
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či zemské armády. Tyto extremistické skupiny vyhrožovaly teroristickými útoky 

vedenými vůči nepřátelům Moravy. Žádná z hrozeb nebyla uskutečněna [12].   

Ekologický extremismus 

Ekologický extremismus je nejnovějším z uvedených termínů a v současné době  

je hojně vzývaným a mediálně velmi vděčným fenoménem. Synonymem je pro něj 

termín environmentalismus. Zahrnuje především militantně orientované ekologické 

organizace a sdružení, které se orientují na ochranu životního prostředí. Tyto skupiny 

mají povětšinou humánní a obhajitelné cíle, ke kterým si ale razí cestu neadekvátními, 

často protizákonnými způsoby. A právě nepřiměřeností a protizákonností se odlišují  

od ekologických aktivistů, kteří ke svým cílům dochází v rámci a v mezích 

demokratických postojů a ústavních hodnot. Z toho vyplývá, že ne každý zastánce 

environmentální politiky je extremista. Ekologický extremismu má blíže k levicovému 

extremismu a často i čerpá ze socialismu a anarchismu. Odkazuje se hlavně  

na škodlivost kapitalismu pro životní prostředí. V posledních letech vzrůstá trend 

prolínání i pravicového extremismu do ekologických hnutí. Je třeba zmínit,  

že environmentální uskupení bývají často zneužita radikálními hnutími, kdy prim zde 

hraje především anarchismus [1]. 

Příklady ekologického extremismu v České republice jsou například útoky  

na myslivecká hnutí, tím že jsou ničeny posedy. Dochází také k záměrnému ničení 

kožešin, či poškozování farem s kožešinovými zvířaty. Tyto nezákonné akce, samy  

o sobě nikterak společensky destabilizující, jsou jen malým střípkem v problému,  

který s ekologickým extremismem vnímáme. Tím hlavním problémem, na který 

bychom se měli soustředit, je celkový výčet změn, který si ekologický extremismus 

klade za cíl. Je zde patrná touha po transformaci ekonomického systému, to vede  

k novému uspořádání mocenských vztahů, vše pokračuje touhou o nastolení zcela 

nového životního stylu, zcela nové filozofie pojetí lidského života a skončíme 

pravděpodobně u krachu průmyslově vyspělé společnosti. To vše třeba i násilnou 

formou. A právě zde máme markantní prvky extremismu, kterými jsou násilí  

a netolerance. Nebezpečná kombinace pro demokratický systém může být pro některá 

uskupení přitažlivým tématem a důvodem proč ekologický extremismu podporují [1]. 
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Náboženský extremismus 

Náboženský extremismus se vyznačuje především popíráním práv ostatních. Je zde 

výrazný prvek vnucování jednoho náboženství a ve jménu toho je usilováno o nastolení 

náboženské diktatury, vše za cenu ztráty demokratických a ústavních hodnot.  

V některých případech může jít o zdecimování či podrobení si části populace ve jménu 

víry. Prvky náboženského extremismu můžou disponovat jak malá náboženská hnutí, 

zpravidla označována jako sekty, tak i velká a celosvětově propagovaná náboženství. 

Náboženský extremismus se nevymezuje politicky, ale nábožensky, byť ve velkém 

měřítku nepopiratelně přesáhne i do politiky [13]. 

Vzhledem k současné situaci na blízkém východě a z ní plynoucích hrozeb, považuji 

za důležité se zde zmínit i o náboženském fundamentalismu. Fundamentalismus  

je konzervativní lpění si na původních ideologických základech. Významově  

to znamená, že se snaží historické náboženské texty zcela nekriticky a nezměněně 

napasovat do současného života. Nejvýrazněji je tento vliv vidět na islámském 

extremismu a jeho dogmatické aplikaci práva šaría, které přenáší nedemokratické prvky 

do běžného života. Vyznačuje se také absolutní netolerantností vůči jiným náboženstvím 

a opovrhováním vůči ateistům. Netolerantnost islámského extremismu je přítomna  

i v jednotlivých konfesích samotného islámu viz. nesourodost sunnitů a šíitů [1].  

Aktivity spojené s náboženským extremismem jsou jednoznačně bezpečnostní 

hrozbou a z tohoto důvodu jsou jednotlivá uskupení a hnutí monitorována  

a kontrolována bezpečnostními složkami státu. 

Politický extremismus 

Politický extremismus je hojně používaný pojem, který sice není zakotven  

v právních normách ČR, ale objevuje se v interních dokumentech různých státních 

institucí a je hojně používán médii, politiky i veřejností.  Politický extremismus si klade 

za úkol oslovit velké skupiny obyvatel ze sociálně ohrožených a nespojených vrstev,  

a také chce získat podporu opozičních hnutí a organizací, které se vyznačují 

nedemokratickými hodnotami. Je to politický program s prvky názorové nesnášenlivosti 

a absolutním, pro většinovou populaci až nepochopitelným, odmítáním kompromisů. 
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Vyznačuje se odmítáním ústavních pořádků a je ochoten používat pro své cíle i násilí. 

Rozdělit jej můžeme na extremismus pravicový a extremismus levicový. Společně  

s extremismem náboženským je v ČR zastoupen nejvýrazněji a jejich snahy se promítají 

do každodenního běžného života [1]. 

3.2 Pravicový a levicový extremismus  

Pokud vyjdeme z historie, tak pravice usilovala o ponechání starých pořádků  

a podporovala vládu monarchie. Naopak levice požadovala změny a přála si jako 

politické zřízení republiku a relativní rovnost lidí. Za pravicový a levicový extremismus 

považujeme hnutí, která se pohybují na samém okraji politického spektra. Názory  

a postoje těchto extremistických hnutí jsou často natolik vyhrocené, že byť jsou  

na pravolevé ose od sebe nejdál, tak ve skutečnosti se názorově často protnou. Kruhový 

model, kdy si budou pravicový extremismus s levicovým sousedy, by byl v některých 

ohledech výstižnější. I pro tuto nemožnost přesného vymezení nejsou termíny pravicový 

a levicový extremismus oblíbeny vědeckou obcí. Nicméně je to řazení, kterého se drží 

Ministerstvo vnitra ČR, které je určitým garantem v této problematice, a termíny jsou 

používány v jeho výročních zprávách. Ani pojem extremismus, s kterým zde pracujeme, 

není jasně nastavený. To, co je dnes extremistické, mohlo být v minulosti zcela 

přirozené. To co je v podmínkách ČR běžným standardem, může být jinde považováno 

za naprosto nepřijatelné a extremistické. V náhledu na extremismus, tedy na to, co už je 

nebo není extrémní, se odráží čas (doba), nastavení společnosti, kultura, víra, 

vzdělanost, vyspělost a další ovlivňující prvky. Jednu neměnnou a jasně stanovenou 

skutečnost, od které se můžeme odrazit, ale k dispozici máme. Extremismus,  

ať už pravicový či levicový se vyznačoval, vyznačuje a s největší pravděpodobností  

i do budoucna vyznačovat bude antisystémovostí. To znamená, že veškerá hnutí,  

která usilují o destabilizaci či odstranění stávajícího demokratického systému jsou 

extremistická a jsou potencionální hrozbou [1].  

Dalšími indikátory extremistických organizací je přesvědčenost o vlastní pravdě  

a ignorace odlišných názorů. Tato pravda většinou nesouzní s většinovým názorem  

a nezakládá se na principech demokratického státu. Není výjimkou, že nedostatečnost  

v argumentech při obhajobě svých názorů a postojů, jsou tato uskupení ochotna dohnat 

v agresi a někdy i násilí [1]. 
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Extremistická hnutí se v ČR prezentují především aktivitami, které zahrnují 

demonstrace, shromáždění, průvody, mítinky, veřejná vystoupení s projevy svých 

zástupců a podporovatelů a dále šíření letáků a publikování textů. V poslední době 

raketově stoupá obliba webových stránek a různých profilů, kde se jednotlivá hnutí  

a zástupci zviditelňují, šíří své myšlenky a leckdy balancují svými názory na hranici 

zákonnosti. Stejně tak jsou tyto profily a stránky často využívávány k šíření zpráv,  

které se dají označit jako nepravdivé, zkreslené a leckdy podsouvají sledujícím 

vyhraněné a nepodložené závěry. Účelem této činnosti je šíření myšlenek toho daného 

hnutí, nebo nepravdivých zpráv o realitě. Toto šíření tzv. "fake news" neboli falešných 

zpráv má narušovat v lidech pocit jistoty, šířit mezi nimi strach a manipulovat s nimi.  

Za potřebou získávání nových stoupenců je především touha po moci a s tím získávání 

vlivu v politickém prostředí. Téma přiblížím v další části diplomové práce.  

Extremistická hnutí se v podmínkách ČR začala naplno projevovat po pádu 

komunistického režimu v roce 1989. Byly zde jisté náznaky i před revolučním rokem, 

ale tehdejší režim nepřipouštěl jakékoliv rebelanství a vymezování se většinové 

společnosti či většinovému názoru. Dalo by se říci, že extremismus je vedlejší efekt 

demokracie a s ní spojenou svobodou slova a názorů. Ale i demokracie má moc  

s extremismem bojovat a adekvátně reagovat na hnutí potlačující základní lidská práva 

a narušující ústavní pořádek. Demokratická zřízení musí především flexibilně reagovat 

na neustálé změny ve společnosti a umožnit bezpečnostním sborům účelně vykonávat 

kontrolní a represivní roli [1].  

Tak jak se vyvíjí celá společnost a užívá si výhod demokracie, vyvíjejí  

se i extremistická hnutí. Dříve propagované násilí a agresi umírnili, svým vystoupením 

dali řád a sofistikovanější tvář. Již to není pouhé pokřikování hesel od lidí se základními 

znalostmi o historii či vzniku hnutí. Projevy a sebeprezentace jsou mnohem 

kultivovanější a často naprosto profesionální. Své nezákonné postoje zpravidla umně 

skrývají a zastírají je jinými pro veřejnost líbivými tématy. Extremistická hnutí  

svým neustálým vývojem, zlepšováním se v komunikačních dovednostech a prezentaci 

výrazně ztěžují odhalování a dokumentaci trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

Zároveň tlačí ve vývoji i složky dohlížející na demokratické hodnoty a nutí je pružně 

reagovat na nastolenou situaci. 
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Typický extremistický trestný čin není možné přesně určit. Extremistická kriminalita 

má obrovský rozsah působení od relativně banálních přestupků až po závažné trestné 

činy. V trestním zákoně (zákon č. 40/2009 Sb.) je na činy extremistických skupin 

myšleno a je zde v § 42 tzv. přitěžující okolnost. V písmenu b) shora uvedeného zákona 

je uvedeno, že kdo spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, 

rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky, dosáhl podmínek přitěžujících okolností podmiňující použití 

vyšší trestní sazby, než jaká by byla použita v případě bez přitěžující okolnosti [1, 14]. 

Zásadní postavení v boji proti extremismu má Policie ČR, která je složkou 

Ministerstva vnitra ČR. A právě Ministerstvo vnitra ČR používá tuto pracovní definici: 

"Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují 

z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním 

demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. 

Mezi tyto principy patří: 

 úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy); 

 svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy);  

 nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 

Ústavy); 

 svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy); 

 volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy  

a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy); 

 ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy); 

 svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního  

a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu 

nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod). 

Extremistické postoje jsou schopny produkovat aktivity, které v různých časových 

intervalech působí destruktivně na stávající demokratický systém, tj. snaží se nahradit 

demokratický systém systémem nedemokratickým. Příkladem nedemokratického 
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uskupení je totalitní nebo diktátorský režim. Tuto parketu má na starosti další 

bezpečnostní složka, konkrétně Bezpečnostně informační služba (dále jen BIS).  

V místních poměrech je potřeba dohlížet především na extremisty pravicové 

(inspirované a používající v prvé řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující 

s historickým fašismem nebo nacismem) a levicové (motivované především záští 

sociální, třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem  

nebo anarchismem)" [12]. 

"Ministerstvo vnitra používá z právního pohledu na rasově motivovanou trestnou 

činnost zejména pojem extremistická trestná činnost nebo trestná činnost  

s extremistickým podtextem. Pod tímto pojmem Ministerstvo vnitra rozumí ty formy 

trestné činnosti, o nichž je důvod se domnívat, že byly extremistickými postoji 

motivovány nebo ovlivněny. Alternativně lze v řadě případů používat i pojem 

kriminalita motivovaná rasovou, národnostní nebo jinou sociální nenávistí.  

Jde o jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku  

a jeho pohnutkou je apriorní nenávist vyplývající z příslušnosti adresáta útoku k rase, 

národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině. Specifickým typem zařaditelným 

do této kategorie kriminality jsou také útoky proti symbolům či představitelům 

existujícího společenského systému, jsou-li motivované apriorní nenávistí vůči němu.  

V praxi se může jednat především o následující trestné činy: 

 obecné ohrožení;  

 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci;  

 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob; 

  podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;  

 výtržnictví;  

 vražda;  

 ublížení na zdraví;  

 omezování osobní svobody;  

 vydírání;  

 omezování svobody vyznání;  
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 porušování domovní svobody;  

 porušování svobody sdružování a shromažďování;  

 poškozování cizí věci;  

 genocidium;  

 založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka;  

 projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka; 

  popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, persekuce 

obyvatelstva" [12]. 

Svoji verzi definice extremismu, nebo spíše pomocný výklad k pojmu stanovenému 

Ministerstvem vnitra ČR, vydalo Policejní prezidium ČR, které v závazném předpise  

č. 100 ze dne 6. 6. 2002 uvádí, že extremismem se rozumí verbální, grafické, fyzické  

a jiné aktivity spojené zpravidla s vyhraněným ideologickým nebo jiným kontextem. 

Tyto aktivity vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob s názory výrazně vybočujícími  

z všeobecně uznávaných společenských norem se zřetelnými prvky netolerance, 

zejména rasové, národnostní, náboženské nebo jiné obdobné nesnášenlivosti. Jedná  

se o chování, které útočí proti demokratickým principům, společenskému uspořádání, 

životu, zdraví, majetku nebo veřejnému pořádku. Extremistickou kriminalitou se zde 

rozumí protiprávní jednání páchané v souvislosti s extremismem, působením sekt  

nebo diváckým násilím, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu  

nebo přestupku [12]. 

Pro potřeby diplomové práce budu vycházet hlavně z pojmů extremismu,  

které používají bezpečnostní sbory České republiky, především pak Ministerstvo vnitra 

České republiky.  

3.2.1 Pravicový extremismus 

Pravicový extremismus v podmínkách České republiky vychází z myšlenek 

německého nacismu a italského fašismu. Obě ideologie vznikly v Evropě 20. let 

minulého století a obě reagovaly na společenské a politické problémy tehdejší 

společnosti. Největšího rozkvětu dosáhly těsně před druhou světovou válkou a po ní 

byly ve většině zemí zakázány. Obě ideologie v posledních letech využívají/zneužívají 
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možností, které jim demokracie a s tím spojená svoboda projevu nabízí a získávají  

na oblibě. Především nacismus a jeho myšlenky jsou některými skupinami obyvatel 

vzývány a přijímány za své. Tento trend narůstá na oblibě hlavně po roce 1990,  

kdy se u nás uvolňují poměry. Dvacet pět let se přizpůsobuje poptávce a relativně 

pružně reaguje na změny, nicméně vlivem mnoha okolností se dostává postupně  

do útlumu. K částečnému přeorientování se pravicového extremismu dochází po roce 

2014 v důsledku výrazné imigrace obyvatel z válkou zdevastované Sýrie a obyvatel 

Afriky. Pravicový extremismus si z idejí fašismu a nacismu většinou vytahuje 

myšlenky, názory a teze, které se hodí k aktuálnímu problému ve společnosti a využívá 

je pro svou propagaci [1, 16]. 

Fašismus vznikl v Itálii a čerpal z krize, která zasáhla svět po první světové válce. 

Nastala deziluze z nastaveného demokratického sytému, přišla ekonomická krize  

a v Rusku došlo k bolševické revoluci. Svou roli zde hraje i persona Benita 

Mussoliniho, který je uváděn jako zakladatel fašismu. V Itálii převzal moc a udělal  

z ní totalitní stát, stát kde je požadována naprostá věrnost a oddanost všech jeho občanů. 

Pro fašismus je typická agresivní a invazivní zahraniční politika stejně jako  

pro nacismus. Čím se však výrazně liší je postoj k antisemitismu, pro ten Mussolini, 

kterému se přezdívalo Duce, neměl pochopení a nepropagoval jej. Na druhou stranu 

oceňoval německé potlačení komunistů a socialistů a kvitoval odmítání parlamentní 

demokracie. I přes jeho vlažné vztahy s Hitlerem a obavy ze spojenectví Německa  

a Rakouska se Itálie v roce 1940 přidala ve válce na stranu Německa. Fašistické hnutí 

ovládalo Itálii do roku 1943. Na konci války byl Mussolini ve své zemi popraven  

a o rok později se Itálie stala republikou.  

Fašismus se vyznačuje především autoritativností, je pro něj typický vůdcovský 

princip, silná role státu a zcela odmítá myšlenky rovnosti. Je to pravicový agresivní 

režim s prvky rasismu, založený na potlačování občanských práv. Vyhraňoval  

se socialismu i liberalismu a kladl důraz na nacionalismus a militarismus. 

Fašismus se stal pro Adolfa Hitlera, dalo by se říci předobrazem, na kterém 

vybudoval myšlenky nacismu. Ten nakonec svoji předlohu ve všech aspektech překonal 

a přerostl a je tomu tak i v současnosti. Myšlenky nacismu rezonují v pravicovém 
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extremismu mnohem častěji a výrazněji než myšlenky fašismu a i persona Adolfa 

Hitlera se u pravicové scény těší větší oblibě a respektu [1, 16]. 

Nacismus neboli nacionální socialismus vznikl v Německu a k moci se dostal v roce 

1933 prostřednictvím Národně socialistické dělnické strany (NSDAP). Klíčovou je  

v této době nálada ve společnosti. Německo prohrálo první světovou válku a na zemi 

dopadly tvrdé restrikce v nejrůznějších směrech. Ekonomická krize, která zasáhla 

tehdejší vyspělý svět, dopadla i na Německo, nejvíc na dělnickou třídu, která byla nejen 

bez peněz, ale i možnosti si je vydělat. Nemůžeme opomenout ani inflaci,  

která dosahovala gigantických mezí a svoji roli zde hrálo i prorůstání komunistických 

myšlenek do politického prostoru. Tento tragický koktejl dává vyniknout individualitě 

rétora Adolfa Hitlera, ke kterému německý národ začne vzhlížet jako k zachránci  

a velkému vůdci. 

Nacismus je v mnoha směrech podobný fašismu. Pro oba směry je shodná myšlenka 

nacionalismu, rasismu a odmítnutí rovnosti. Příznačná je také agresivita v zahraniční 

politice. Oba směry mají také svého silného vůdce, ke kterému vzhlížejí. Na rozdíl  

od fašismu nacismus stát neadoruje, je pro něj mnohem důležitější otázka rasy,  

v jejich podání otázka krve. Nacisté věří v nadřazenost árijské rasy a proklamují 

rasovou čistotu, k rasismu přidávají až fanatický antisemitismus [1, 16]. 

Adolf Hitler, který se narodil 20. 4. 1889 v Rakousku - Uhersku je hlavním 

představitelem nacismu a tvůrcem nacistického Německa. Zajímal se o výtvarné umění, 

ale pro nedostatek nadání nebyl přijat na uměleckou školu a po nějaký čas se živil jen 

brigádami. V roce 1914 se přihlásil jako dobrovolník do armády, kde sloužil  

v 1. světové válce. V roce 1919 byl přijat jako člen Německé dělnické strany, kde jeho 

hvězda začala strmě stoupat především díky jeho řečnickým schopnostem. Nejen že byl 

zdatný rétor a jeho témata silně rezonovala v problémech tehdejší společnosti, navíc 

uměl hovořit v heslech, kterým rozuměli všichni. O jeho propagandistických projevech 

se hovoří jako o plamenných projevech, kterými v pozdějších letech dokázal strnout 

davy. V roce 1920 mění název strany na Národně socialistická dělnická strana (NSDAP) 

a oficiálním znakem se stává svastika neboli hákový kříž. V různých obměnách  

je používán pravicovými extremisty dodnes. V roce 1921 se Hitler stává vedoucím 

strany a přebírá veškerou moc. Hitler je v roce 1923 za pokus o puč na rok uvězněn  
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a čas si krátí psaním své knihy Mein Kampf (vydání této knihy bylo v ČR řešeno v roce 

2001 u soudu, kniha je dostupná v knihkupectvích). Zde formuluje své myšlenky,  

které jsou pro příští roky přikímány jako výchozí ideologie nacismu. V tomto období  

se vedle Hitlera objevuje další pro nacismus významný muž a to Rudolf Hess.  

Ten v roce 1941 odjel do Anglie, kde bez požehnání vůdce chtěl sjednat příměří,  

zde se stal válečným zajatcem. Pro jeho jednání jej některá současná neonacistická hnutí 

uctívají jako mučedníka. Hitler, coby vedoucí představitel strany, měl k dispozici dva 

ozbrojené oddíly, jeden SA (Sturmabteilung) což byl útočný oddíl, druhý  

SS (Schutzstaffel) což byl ochranný oddíl. A právě s oddílem SS je spjata další výrazná 

persona nacismu, kterou je Heindrich Himmler. Pro Himmlera byla rasová otázka stejně 

důležitá jako pro Hitlera, a právě on je považován za strůjce hromadné likvidace Židů  

v koncentračních a vyhlazovacích táborech (holocaust). I přes jeho tehdejší význam,  

byl označován druhým nejvýznamnějším mužem Třetí říše, není dnešními pravicovými 

extremisty téměř vůbec zdůrazňován. Naopak znaky ochranného oddílu SS jsou 

pravicovými extremisty používány hojně. Především písmena SS vyvedená  

ve starogermánském runovém znaku, či znak smrtihlava můžeme spatřit na různých 

nášivkách a odznacích, ale také jako tetování. 

Adolf Hitler byl především politický aktivista, přesvědčivý rétor a bravurní 

manipulátor. Postupně si ve jménu Německa dělal nároky na sousední země,  

až jeho agresivní zahraniční politika v roce 1939 rozpoutala druhou světovou válku. 

Německo označil za Třetí říši a případnou prohru si vůbec nepřipouštěl. Jako vojenský 

stratég se ale neosvědčil, a i díky jeho chybám začalo Německo potažmo Třetí říše 

oslabovat, až v květnu 1945 válku prohrál. Toho se Adolf Hitler nedožil, 30. 4. 1945 

spáchal sebevraždu a jeho tělo bylo spáleno. V letech 1946 a 1947 proběhl v Německu 

tzv. Norimberský proces, kde byli souzeni a odsouzeni hlavní představitelé nacistického 

Německa. Nacismus zde byl označen za zločineckou ideologii a následně je ve většině 

zemí právními předpisy zakázán. 

Pokud bych měla heslovitě vyjmenovat základy nacismu, byly by to výrazy jako 

krajně pravicová, totalitní ideologie založená na nacionalismu, rasismu, antisemitismu  

a militarismu. Popis nacismu nedostal v mé práci výrazný prostor náhodou,  

jde o ideologii, z které vychází nebo na kterou se odkazuje snad každé extrémně 

pravicové hnutí v ČR [1,16].   
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Dalšími ideologiemi, které je třeba pro komplexní pochopení tématu přiblížit a které 

na předchozí navazují, jsou neonacismus a neofašismus. 

Neofašismus vniká po 2. světové válce a navazuje na fašistické ideje a myšlenky, 

které byly ve většině zemí zakázány. Neofašistická hnutí propagují extrémně 

autoritativní mocenskou strukturu, korporativismus ve výstavbě státu, etnicky čistou  

a hierarchicky organizovanou společnost. Obracejí se, často s použitím násilí,  

proti cizincům, azylantům, domácím menšinám, levicově orientovaným skupinám  

i všem autonomním hnutím [17].  

Neonacismus je pravicová ideologie, která vznikla z nacismu po 2. světové válce  

a ve většině zemí je zakázána stejně jako její předobraz. Neonacisté vycházejí, stejně 

jako nacisté, z myšlenky o nadřazenosti bílé rasy, většina z nich ale už nelpí  

na germanismu. Z toho vyplývá jejich velmi negativní postoj až odpor  

k přistěhovalcům, Romům, Židům, ale i k levici za níž jsou považováni anarchisté  

a komunisté a nepřátelsky se staví i k sexuálním menšinám. Neonacisté tyto skupiny 

obviňují z problémů, se kterými se stát potýká, a dožadují se radikálního řešení, které  

je zcela v rozporu s demokratickými hodnotami. Neonacisté často vycházejí  

ve své propagaci z hesel a znaků spojených s nacismem [18].   

3.2.2 Levicový extremismus 

Levicový extremismus vychází ze dvou ideologií, jednou je komunismus a druhou 

anarchismus. Již tyto dvě základní ideje dávají tušit, že levicový extremismus je méně 

homogenní než extremismus pravicový. Zatímco pravicový extremismus vychází 

převážně z nacismu, který je nezákonný a většinová společnost jej vnímá jako něco 

zavrženíhodného, u levicového extremismu takto jasný postoj společnosti chybí. 

Příčinou může být i čtyřicetiletá éra komunismu, která ne pro všechny občany této země 

byla symbolem nesvobody a útisku. Mnoho lidí si na tomto zřízení dokázalo najít 

pozitiva, kterých se v současné době dovolávají. V našich poměrech se můžeme setkat  

i s nostalgickým vzpomínáním starých časů. Na levicový extremismus v podobě 

komunismu je ale potřeba se dívat šířeji a brát v potaz zvěrstva, která se děla třeba  

v Rusku ve Stalinské éře, nebo v Číně za Mao Ce-Tunga. Nemělo by se zapomínat, 

nebo přehlížet, že vizitkou komunismu jsou miliony mrtvých kvůli hladomorům  
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a statisíce mrtvých kvůli tzv. čistkám. Pokud je pro naše lidstvo hrozbou ideologie 

nacismu a persona Hitlera, je jím i komunismus a persona Stalina. Z výše uvedeného 

vyplývá, že komunismus je stejné, možná i významnější riziko pro demokracii a ústavní 

hodnoty. Přesto je od roku 1990 v České republice komunistická strana legitimní 

součástí politického spektra. Své názory a postoje poupravila a uhladila, aby dostála 

poptávce, a svým volebním programem pravidelně oslovuje kolem 10 % voličů. Nutno 

podotknout, že postupně preferenční body ztrácí. Různé odnože komunistických stran 

můžeme najít i v parlamentech ostatních zemí v rámci Evropy a ve světovém měřítku  

se stále ještě najdou státy, kde komunistický režim vládne. 

Veškeré levicové směry kladou důraz na princip rovnosti, což je demokratický 

princip. Komunismus i anarchismus jej ale posouvají do extrému, kterým je totální 

osvobození člověka od všech společenských tlaků. Deklarují, že nepotřebují  

ani politické, ani ekonomické a ani kulturní prostředí a zcela odsuzují společenské 

uspořádání. Je zde vzývána myšlenka solidarity a předhazováno tvrzení o špatném 

provedení dobré myšlenky [1]. 

Tak jako jsem vysvětlila a přiblížila pojmy a postoje nacismus a fašismus,  

tak je třeba ozřejmit i termín komunismus a anarchismus. 

Komunismus je politická ideologie, která požaduje společné vlastnictví a odmítá 

třídní rozdíly mezi lidmi. Obecně vzato je termín komunismus široký a nepřesný  

a představuje spíše zastřešující pojem pro bezpočet variant ideologií vycházejících  

z marxismu. Společnost byla několik staletí rozdělena a uspořádána třídním systémem  

a společenskými vrstvami. To nebylo, hlavně ze stran níže postavených, považováno  

za spravedlivé a vznikly zde postoje, že by společnost měla být beztřídní a lidé  

by si ve všech úrovních života (občansky, sociálně, ekonomicky) měli být rovni. 

Zakladateli tzv. vědeckého komunismu byli němečtí filosofové Karel Marx a Bedřich 

Engels. 

Komunismus je natolik široký pojem, že jej nemohu obsáhnout celý. Pro účely 

diplomové práce potřebuji především osvětlit základy a myšlenky a z nich plynoucí 

rizika. Z tohoto důvodu budu vycházet z rozdělení, které ve své knize Extremismus  
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a společnost použila doc. Barbora Vegrichtová. Zde je rozdělen komunismus na tři 

období, která jej zásadně ovlivnila: Marxismus, Leninismus a Stalinismus [1]. 

Teoretické základy Marxismu byly zformovány do děl "Komunistický manifest"  

a "Kapitál", jejichž autory jsou shora jmenovaní Karel Marx a Bedřich Engels. K. Marx 

v knize Kapitál (1867) definuje svou teorii. Důležitý je pro něj ekonomický vývoj,  

který by měl být hnacím motorem vývoje lidstva. Problém vidí v majetkové a mocenské 

nerovnosti, ta má za následek třídní boj a s tím spojené zastavení vývoje, nebo dokonce 

jeho úpadek. Komunismus zde představuje jako nejvyšší stupeň vývoje lidské 

společnosti. Marx definuje kapitalismus jako systém, kde jsou dvě třídy - kapitalisté 

(buržoazie) a dělníci (proletariát), kdy právě buržoazie vykořisťuje proletariát.  

Děje se tak díky soukromému vlastnictví výrobních prostředků ze strany kapitalistů  

a právě instituci soukromého vlastnictví považuje Marx za důležité zlikvidovat. 

Proklamuje, aby výrobní prostředky byly nadále společné a nová společnost byla 

beztřídní a bezstátní. Stát je Marxem považován za instituci hájící zájmy buržoazní třídy 

a v momentě, kdy nebude buržoazní třída, předpokládá jeho zánik. Domnívá se, že lidé 

budou žít spolu v komunách, budou společně pracovat a zisk si budou spravedlivě dělit. 

Toto stádium společenského upořádání nazývá Marx komunismem. Cestu k němu,  

tedy období, kdy se lidstvo učí žít v novém režimu a je potlačováno kapitalistické 

vykořisťování, nazývá revoluční diktaturou proletariátu. Skoro by se dalo říci,  

že veškeré pokusy aplikovat myšlenku komunismu ve společnosti skončily na tomto 

bodě, na vládě teroru a zastrašování. Myšlenka dobrá (majetková, právní i občanská 

rovnost), provedení špatné. Když si připomeneme historii lidstva a připustíme si naši 

přirozenou touhu mít se co nejlépe, nutně musíme komunistickou ideu považovat  

za utopistickou. Marxismus nebyl nikdy nikde aplikován. To, o co se pokoušeli v Rusku 

nebo jiných zemích, byly jeho mutace a obměny, někdy natolik výrazné, že původní 

myšlenka se zcela vytratila [1]. 

Tím se dostáváme k Leninismu.  Ten je datován do roku 1917, kdy byl v Rusku 

svržen car, a vládu převzala bolševická strana pod vedením Vladimíra Iljiče Lenina.  

Zde bychom mohli říci, že byl teoretický marxismus převeden do praxe, do praxe 

značně upravené personou Lenina, kterému se povedlo vybudovat brutální totalitní stát 

s vražednou mašinérií, namířenou proti vlastnímu lidu. Z Marxismu zbyly jen knihy  

a Leninismus zdecimoval část světa [1, 19]. 



33 

 

Lenin si marxistické pojetí komunismu ohýbal podle svých potřeb. Roli státu 

zachoval a moc koncentroval do rukou komunistické strany. Leninova vize socialismu  

a diktatury proletariátu vycházela z přesvědčení, že se jedná o buržoazní společnost  

a stát, pouze bez buržoazie, kterou nahradí proletariát. Tento jeho postoj neměl  

za následek změnu ve společnosti, jen výměnu elit, která měla za důsledek diktaturu 

proletariátu. Strana měla neomezené možnosti a zasahovala do všech složek života. 

Právě Lenin stál u základů totalitního režimu a za jeho vlády nastolili bolševici teror 

proti „třídním nepřátelům“.  Ještě za jeho života, nikoliv s jeho souhlasem, byl v roce 

1922 zvolen generálním tajemníkem Komunistické strany Josif Vissarionovič Stalin, 

který z Ruska vytvořil totalitní stát [1, 20]. 

Stalinismus, zde už nehovoříme o ideji, ale spíše o způsobu vlády a politické praxi. 

Za Stalina má moc v rukou Komunistická strana Sovětského svazu a také tajná policie  

a jakákoli opozice je fyzicky likvidována. Stalin založil tzv. politiku centrálního 

plánování, kdy vše bylo v pětiletých plánech. Cílem Stalina bylo pozvednout 

ekonomickou úroveň Sovětského svazu. Prosadil tzv. kulturní revoluci a kolektivizaci. 

Kulturní revolucí degradoval elitu, ať už intelektuální, nebo uměleckou a na jejich 

pozice dosadil loajální dělnickou vrstvu. Kolektivizace násilně zlikvidovala veškeré 

soukromé vlastnictví, s tím byl spojený pokles životní úrovně. Následně dává Stalin 

pokyn k likvidaci kulaků, což byli rolníci nejrůznějších profesí. Ti jsou odsunuti  

na Sibiř a do Kazachstánu, kde jsou za nelidských podmínek využíváni k nucené práci. 

Ušetřeny nejsou ani jiné skupiny obyvatel. Ti, kteří jsou stranou označeni za nepřátele 

socialismu (intelektuálové, podnikatelé a řemeslníci), jsou posíláni do gulagů, což jsou 

tábory nucených prací. Pro Hitlera se stávají vzorem a na jejich příkladu vystavěl 

koncentrační tábory. Stalin likviduje své nepřátelé ve velkém a nebojí se udělat čistky  

i v nejvyšších stranických vrstvách. Stalin v podstatě naplánuje a zorganizuje rozsáhlé 

hladomory, nejvíce na to doplatí Ukrajina. Stalinismus je tak neodmyslitelně spojen  

se strachem, hladem, barbarstvím, úpadkem společnosti a kultury a se smrtí [1]. 

Politicky byl Stalinismus jednou z forem totalitní diktatury, realizované pomocí 

jedné vládnoucí strany, ve které se nepřipouštěla diskuse a případný nesouhlas  

byl potlačen terorem [5].  
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Stalinismus, nebo také rudý fašismus, jak je někdy nazýván, byl nejpropracovanější  

a nejúplnější diktaturou v dějinách lidstva a žádný jiný režim nemá na svědomí tolik 

lidských životů. Komunismus nebyl "privilegiem" jen Ruska, jeho myšlenky překročily 

i hranice Asie, kde vedl k usmrcení milionů lidí a čtyřicetiletou zkušenost s ním má  

i Východní Evropa včetně naší republiky. V Československu se diktatura komunismu 

datuje od roku 1948 do roku 1989. Komunistický režim zde nebyl v tak drastických 

poměrech stalinského pojetí, ale byla zde výrazná nesvoboda v podobě vlády jedné 

strana, nesvobodných voleb, nemožnosti cestovat či studovat bez povolení strany. Elita 

národa byla odstrčena na okraj společnosti, byla zde zavedena cenzura a silná 

propaganda. Nejkrutější období bylo hned po nástupu komunistů k moci,  

to se vyznačovalo vykonstruovanými soudními procesy, popravami a pronásledováním 

osob, které nesouhlasily s režimem. I v našich poměrech se reálný socialismus 

prezentoval zastrašováním, terorem obyvatelstva a represemi. Pocit strachu společnost 

ochromoval a pomohl diktatuře posílit své pozice [1]. 

Vyprofilovat typické znaky komunismu je mnohem složitější než třeba u nacismu. 

Komunistická ideologie sloužila svým pánům po mnohem delší dobu a byla mnohem 

rozšířenější, také ji ovlivnilo a formovalo mnohem více lidí. Vyjmenuji tedy aspoň to, 

co všechny komunistické režimy světa spojuje: vláda jedné politické strany, kult 

osobnosti, organizování a kontrola společnosti, mechanismy manipulace a propagandy  

a v neposlední řadě zastrašování a teror ze strany ozbrojených složek a justice [1]. 

Anarchismus je politická ideologie, která usiluje o nastolení anarchie (bezvládí)  

a odmítá sociální, ekonomickou a politickou strukturu. Je to hnutí, které odsuzuje 

nadvládu člověka nad člověkem. Tato myšlenka se zrodila v průběhu 19. století  

a do dnešní doby prošla mnoha transformacemi. Hnutí má mnoho stoupenců, i když 

nikdy nebylo realizováno v praxi. V jistých aspektech je anarchismus podobný teorii 

marxismu-leninismu, v mnoha dalších názorech se ale liší natolik, že je nelze považovat 

za spřátelené ideje. Anarchistické učení je samo o sobě velmi nejednotné, což vede  

k roztříštěnosti tohoto levicového extremismu nejen v našich poměrech. I Anarchismus 

nese prvky teroru, členové se nebojí prosazovat své názory násilím a hrozbami [1]. 

Anarchisté požadují naprostou svobodu a volnost jednotlivce a zcela odmítají 

autority. Společnost podle jejich učení není chaotická, ale uspořádána na principu 
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společenské sebeorganizace v samosprávně organizovaných jednotkách vzniklých  

na základě dobrovolně přijímaného přirozeného a zvykového práva. Anarchisté tvrdí,  

že lidská pospolitost je schopna sebeřízení, seberegulace a správy bez vnuceného 

právního řádu ve formě zákonů. Donucovací autorita státu je v tomto případě tabu.  

Stát považují za uzurpátora, který jedná hlavně ve svém zájmu a ne v zájmu široké 

veřejnosti [1]. 

Anarchistická společnost je ta, která nejen odstraní politickou nadvládu  

a ekonomické znesvobodňování, ale také bude založena na výchově všech lidí v silné, 

svobodné a zodpovědné jedince s důrazem na kulturu svobody, emancipace  

a různorodosti [22]. 

Anarchismus se staví proti všem formám nadvlády, ať už je to kapitalismus, 

komunismus, nebo nacionalismus. Z prvopočátku to bylo hnutí, které se šířilo slovem  

či písmem, ale záhy přešlo k použití násilí neboli "přímé akci". Právě vzor násilí, teroru  

a agrese jakožto legitimního způsobu boje přejímá mnoho současných anarchistických 

hnutí. Na přelomu 19. a 20. století se anarchistická hnutí zviditelnila hlavně 

teroristickými bombovými útoky a útoky na reprezentanty státní moci. V našich 

podmínkách můžeme uvést jako příklad útok na československého ministra financí 

Aloise Rašína. Dnešní anarchisté cílí především na neonacistická hnutí, ale ani střety  

s policií nejsou vzácností. Současná anarchistická scéna je velmi rozdrobena od frakce 

striktně odsuzující násilí až po skupinky, které prvky násilí preferují. Často je v jejich 

propagaci deklarováno slovo antifašismus a do svých hnutí transformují i další prvky 

jako je feminismus, environmentalismus, genderové vztahy a konzumentarismus.  

Tímto velmi pružně zareagovali na potřeby společnosti, a zvýšili si základnu 

následovatelů, v čemž spatřuji do budoucna možný problém [1]. 
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3.3 Scéna pravicového extremismu v ČR 

Základním myšlenkovým východiskem pravicového extremismu je rasismus 

projevující se jako přesvědčení o biologické výjimečnosti a převaze bílého etnika.  

Podle stoupenců těchto myšlenek je bílá rasa nadřazena všem ostatním [2]. 

Na začátku devadesátých let se na území České republiky začalo formovat 

skinheadské rasistické hnutí, které zapouštělo kořeny ještě za minulého režimu 

(vzpomeňme na skupinu Orlík). Po revoluci si skinheadské hnutí vystavělo svou pozici 

a díky otevřeným hranicím začalo spolupracovat se zahraničními partnery. Část  

se zhlédla v neonacismu a směřovala k Německu, další významná část vyzdvihovala 

organizaci Ku-Klux-Klanu a tíhla k americkým pobočkám. Nejvýznamnějšími 

neonacistickými skupiny v ČR, tak byly na konci tisíciletí Bohemia Hammerskins 

(BHS) a Blood and Honour Division Bohemia (BHDB). Společným jmenovatel obou 

hnutí byl rasismus a sklony k násilí. Obě organizace se prezentovaly pomocí magazínů, 

které vydávaly a pořádaly koncerty se zahraniční účastí. Vlivem zásahů bezpečnostních 

složek přežily obě organizace přelom tisíciletí jen s minimální personální základnou  

a v současné době jsou politicky neaktivní. Na uvolněné pozice ultrapravicového 

spektra nastoupili noví, do současné doby povětšinou aktivní hráči, kterými jsou: 

Národní odpor, Autonomní nacionalisté (později Generace identity), Národní a sociální 

fronta a politická strana Dělnická strana, která se transformovala na Dělnickou stranu 

sociální spravedlnosti a také její výrazná podsekce Dělnická mládež [23]. 

Diplomová práce se zajímá o současná extremistická hnutí, proto jsem čerpala  

ze situačních zpráv o Extremismu od roku 2014 až do roku 2018 a vývoj jsem shrnula  

v následujících odstavcích. Rok 2014 jsem si coby počátek svého výzkumu  zvolila 

záměrně s ohledem na imigraci, která se o rok později stává klíčovým tématem nejen 

extremistických pravicových ale i levicových extremistických hnutí. Zpráva o projevech 

extremismu a předsudečné nenávisti v ČR pro rok 2019 nebyla v době realizace 

diplomové práce k dispozici. Dostupné byly jen Souhrnné situační zprávy "Projevy 

extremismu a předsudečné nenávisti" pro první dvě čtvrtletí roku 2019. Z těch jsem 

čerpala dostupné údaje o jednotlivých hnutích, ale nebylo možné vyhodnotit celý rok.  
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Materiály a informace uvedené na následujících řádcích jsem čerpala ze souhrnných 

situačních zpráv Extremismus, později přejmenované na Projevy extremismu  

a předsudečné nenávisti, které čtvrtletně vydává Odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra ČR. Dále jsem vycházela ze Zpráv o extremismu na území ČR,  

které byly později  přejmenovány na Zprávu o projevech extremismu a předsudečné 

nenávisti v ČR. Tyto zprávy jsou vydávány Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra ČR jednou ročně. Dále jsem vycházela z Koncepce boje proti extremismu  

a Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu, obojí opět v gesci Ministerstva 

vnitra ČR a vydáváno jednou za rok. Podklady z těchto materiálů jsem doplňovala 

informacemi z veřejných médií, reportáží, novinových článků, ze stránek jednotlivých 

hnutí a kanálu Youtube. 

Pravicový extremismus na území ČR v roce 2014 

Začátek roku 2014 se nesl v duchu podpory nebo odporu anexe Krymu Ruskem.  

Část pravicového spektra podporovala tzv. Ukrajinskou revoluci, zatímco část vzhlížela 

k razantní reakci Ruska, respektive prezidenta Vladimíra Putina. Neshody na toto téma 

nepoznamenaly jen pravicová hnutí mezi sebou, ale často přinesly i rozkol uvnitř 

jednotlivých stran. Na správnosti postoje se neshodla členská základna Dělnické strany 

sociální spravedlnosti (dále jen DSSS) ale ani Dělnická mládež. I kvůli těmto vnitřním 

rozporům podpora DSSS klesá a její aktivity přebírá Dělnická mládež, která navazuje 

mezinárodní kontakty zejména s Německem, Rakouskem, Itálií a Polskem.  

Nově získávají na oblibě například hnutí Generace identity nebo virtuální sdružení  

Pro-Vlast. DSSS i přes své oslabení koná politické mítinky a pokouší se dostat  

v evropských volbách do Evropského parlamentu. Celkem získá 7902 platných hlasů, 

což je debakl a předseda strany Tomáš Vandas nabízí svou rezignaci, která je odmítnuta. 

Na konci dubna probíhá v prostotách sídla Ústředí muslimských obcí policejní zásah  

a stává se impulzem pro islamofobní scénu. DSSS se v druhé polovině roku spojuje  

s hnutím Ne Bruselu Adama B. Bartoše a společně se pokouší o úspěch v komunálních 

volbách. K tradičnímu protievropskému postoji v rámci pravicové extremistické scény 

přibývají protimuslimská témata. Nové protimuslimské postoje přebírá i Dělnická 

mládež. Platformy Generace identity (dále jen GI) a Pro-vlast se profilují především  

v internetovém prostředí a pokouší se distancovat od neonacistické scény. Výrazné 

pravicové extremistické strany na čas upouštějí od primitivního rasismu zaměřeného 
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prioritně proti romské komunitě a soustředí se na protimuslimská témata. I přes výrazný 

posun v postojích se potýkají s minimální účastí na shromážděních. Dokumentovat  

to lze i účastí pouhých 20 osob z pravicového spektra extremismu, kteří protestovali 

proti již tradičnímu pochodu LGBT komunity v Praze. Nižší aktivitu lze spatřit i na poli 

pořádání koncertů s pravicovou tématikou. Spíše spatřujeme trend výjezdu extremistů 

na zahraniční koncerty a to především do Německa, Maďarska a Slovenska. Zatímco 

tradiční pravicová hnutí oslabují a utlumují svou činnost, v prostředí internetu 

extremistická hnutí posilují a to hlavně v podobě virtuálních islamofobních subjektů 

jako Czech Defence League (dále jen CDL), zastoupený facebookovým profilem Islám 

v České republice nechceme. Aktivisté CDL například vyhlásili petici proti Ústředí 

muslimských obcí. Islamofobní aktivisté, kteří do této doby byli aktivní jen na internetu, 

začínají přistupovat k různým přímým provokacím, jako je vylití prasečí moči  

před muslimskou modlitebnu. Na internetu pak šíří dezinterpretace a lži a dehonestují  

a šikanují věřící i veřejně známé osoby, které se staví kladně k multikulturní společnosti 

[24, 25].  

Pravicový extremismus na území ČR v roce 2015 

Začátek roku 2015 se nese v duchu prohlubování krize v rámci krajně pravicové 

scény. Téma islamofobie  vytlačí "anticiganismus" na okraj zájmu. Tradiční pravicová 

hnutí se pokoušejí s novým trendem pracovat, ale nejsou příliš úspěšná a jejich vliv  

na extremistické scéně stále klesá. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS),  

coby nejvýznamnější subjekt pravicového spektra extremismu posledních let,  

se pokouší po teroristických útocích ve Francii svolat protiislámskou demonstraci,  

ale účast je natolik nízká, že je z toho spíše fiasko. Strana dále požaduje rozpuštění 

zdejších muslimských organizací, konkrétně Muslimské unie a Ústředí muslimských 

obcí.  

Tam kde tradiční pravicová hnutí zaváhala, nastupují různá populistická uskupení, 

která pracují především s nacionalismem a xenofobií. Některá mají po vzoru 

evropských stejně smýšlejících hnutí politické ambice. Jedním z nich je i platforma 

Islám v České republice nechceme. Ta se prezentuje hlavně v internetovém prostředí, 

ale i tak byla schopná zorganizovat celkem pět demonstrací v různých městech ČR. 

Vzhledem k úspěšnosti hnutí na internetu a poměrně vysoké účasti na demonstracích, 
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projevuje klasická pravicová scéna zájem o vzájemnou spolupráci. Platforma se  

ale od neonacistických hnutí zcela distancuje a třeba příznivce DSSS nazve "pitomci".  

DSSS naráží na další problém v podobě svého bývalého partnera Ne Bruselu - 

Národní demokracie. Předseda Adam B. Bartoš zpochybní vůdcovské schopnosti 

Tomáše Vandase a vyzve členy DSSS k přestupu do jeho hnutí. Tím končí spojenectví 

obou subjektů. Strana Ne Bruselu - Národní demokracie se nově začíná profilovat jako 

hnutí podporující a propagující současnou politiku Ruské federace. Kromě kritiky 

euroatlantských struktur a protestům proti průjezdu amerických vojáků přes ČR, 

prezentuje strana i svoje antisemitské aktivity. Čelní představitelé strany se sešli v obci 

Polná a apelovali zde na občany, že "Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě 

dořešena". Polná je spojena s tzv. Hilsneriádou, což je označení pro procesy s Židem 

Leopoldem Hilsnerem, který byl obviněn z vraždy devatenáctileté křesťanky. 

Věrná svým pravicovým idejím zůstává Dělnická mládež, která se tím názorově 

odpoutává, vyčleňuje a tím i částečně osamostatňuje od DSSS. V červnu se v Brně 

podaří hnutí zorganizovat poměrně významnou pravicovou demonstraci. Účast je kolem 

600 osob a vystoupí zde se svými proslovy nejen zástupci Dělnické mládeže,  

ale i zástupci DSSS, Národní demokracie a Generace identity. Hnutí  

tím pravděpodobně chtěla ukázat, že jsou ochotna spolupracovat a sjednotit se, pokud 

mají společného nepřítele, kterým je aktuálně přistěhovalectví. Další významné 

demonstrace proběhly k výročí 17. listopadu a následně v prosinci tzv. "Pochod  

proti vlastizrádcům". 

Od uskupení Islám v ČR nechceme, se začátkem roku odděluje skupina Blok  

proti Islámu (dále jen BPI). Tento politický projekt byl reakcí na přesun působení 

aktivistů z virtuálního prostředí na veřejnost. BPI začal spolupracovat se stranou Úsvit, 

hnutí Národní demokracie a také s poslancem Tomiem Okamurou. Tyto islamofobní 

subjekty byly přímou konkurencí tradičních pravicových extremistických hnutí, a zcela 

se od nich distancovaly. Nelze ale přehlédnout, že jejich rétorika, požadavky, návrhy  

a postoje balancující na hraně zákona se prakticky nelišily. 
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O pozornost se hlásí i mimoparlamentní islamofobní subjekty, které se prezentují 

především šířením nepravd a zkreslených informací o fenoménu přistěhovalectví  

a islámu. 

Kombinace nepravd, xenofobie a anonymity internetu má za následek rostoucí 

kriminalitu páchanou zejména prostřednictvím internetu, potažmo sociálních sítí,  

často ve formě hanobení etnické, rasové a náboženské skupiny, v omezené míře  

ve formě výzev k násilí proti těmto skupinám obyvatel. I nadále pokračují přímé útoky  

a provokace na muslimskou obec je jím například polití obchodu s orientálními 

potravinami v Teplicích prasečí krví. 

Od roku 2009 působí v českém prostředí webová stránka White Media. Za tou stojí 

neonacisté podněcující k etnické, rasové, náboženské a politické nenávisti. Tito aktivisté 

vytvářejí seznamy svých ideologických odpůrců a hlásí se i k útokům v oblasti 

informační kriminality. Dne 23. prosince napadli například twitterový účet tehdejšího 

premiéra Bohuslava Sobotky. Hnutí otevřeně deklaruje jako svůj cíl vytvoření 

autoritativního režimu prostřednictvím destabilizace stávající politické a sociální 

situace. Webová stránka je účelově provozována na serveru v USA. Spojené státy 

dlouhodobě nespolupracují s orgány činnými v trestním řízení v ČR. 

Aktivity kolem White power music, což jsou povětšinou nelegální koncerty  

s extremistickou tématikou, ubývaly na intenzitě a kapely se prezentovaly spíše 

umírněněji na povolených hudebních akcích, nebo v zahraničí. 

V roce 2015 došlo k mírnému poklesu trestné činnosti s extremistickým podtextem 

oproti roku 2014. Naopak vzrůstající trend měly nenávistné projevy šířící se  

na internetu a virtuálních sítích [26, 27]. 

Pravicový extremismus na území ČR v roce 2016 

Rok 2016 pokračuje v trendech roku předchozího. Všechna extremistická hnutí  

se soustřeďují na téma migrace a kritizují Evropskou unii. Hnutí Národní demokracie 

stále více apeluje na nutnost větší spolupráce s Ruskou federací a prezidentem Putinem. 

Hnutí se rozrostlo natolik, že mohlo začít vytvářet i místní organizace v různých 
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regionech. Národní demokracie se začíná vyhraňovat i na domácí polické scéně,  

její útoky míří hlavně na Českou stranu sociálně demokratickou a osobu premiéra 

Bohuslava Sobotky. V domácích podmínkách se od ostatních hnutí odlišuje radikální 

rétorikou. Pravděpodobně tento krajní postoj přilákal straně nové členy a jejich akcí  

se účastnilo i mnoho marginálních politických hnutí a iniciativ. Extremistický postoj  

má ale za následek obvinění předsedy Adama B. Bartoše z trestných činů  

s extremistickým podtextem. V souvislosti s trestním stíháním lídra hnutí se ukázalo,  

že straně chybí další výrazné osobnosti. 

Jako nový trend se objevuje kritika médií, hlavně veřejnoprávních, které se snaží 

pravicoví extremisté znedůvěryhodnit, s tím vzrostlo využívání médií alternativních. 

Tato alternativní média se uchylují k prokazatelným dezinformacím a konspiračním 

teoriím, kde neuvádějí zdroje svých informací. Pokud jsou tato média konfrontována  

s pravdivými informacemi, většinou na ně vůbec nereagují. S největší pravděpodobností 

jim stačí vypustit danou zprávu do veřejného prostoru.  

V předchozím roce byly zaznamenány snahy o vytváření protiislámských  

a protimigrantských domobran. Subjekty, které domobrany propagovaly, cíleně 

vyvolávaly v lidech pocit ohrožení a strachu. V roce 2016 rozšiřují perimetr cílových 

skupin. Zatímco dříve oslovovaly hlavně mladé lidi s neonacistickými sklony, nově  

se zaměřují na starší ročníky, které jsou nespokojeny s polistopadovým vývojem,  

nebo na osoby, které mají zkušenost s bezpečnostními složkami. Hnutí Národní 

demokracie spustilo projekt tzv. Národní domobrany, který se prezentoval na internetu  

a snažil se vytvořit falešný dojem početné a rozvíjející se organizace. Ve skutečnosti 

byla zorganizována jedna akce a to střelby v obci Jelen u Kolína, kde byla nízká účast. 

Zástupci Národní domobrany také vyjeli jako delegace do tzv. Doněcké lidové 

republiky. Tato akce byla prezentována jako podnětná návštěva a byla zveřejněna  

v ruských oficiálních médií a v alternativních médiích u nás. 

Tzv. domobranu se snažili vytvořit i spolek Blok proti islámu (dále jen BPI) a strana  

Úsvit-Národní koalice (dále jen ÚNK). Tak jako u Národní demokracie zůstalo  

u virtuálního projektu. Obě hnutí se začínají připravovat na krajské volby a konají 

hlavně besedy s občany. Na konci dubna dochází k rozkolu mezi partnery, BPI 

vypověděl smlouvu ÚNK a rozpadl se na dvě frakce - Blok proti islamizaci,  
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který spolupracuje s ÚNK a Iniciativu Martina Konvičky (bývalý lídr BPI). Dále vzniká 

hnutí Alternativa pro Českou republiku, která se inspirovala německou Alternative  

für Deutschland. Interní spory hnutí natolik vyčerpaly, že jejich vliv klesl na minimum. 

Vyhrocené neshody vedly k odlivu protiislámsky založených občanů, kteří dali přednost 

straně Svoboda a přímá demokracie.  

I tento rok probíhala v ČR shromáždění proti migraci a shromáždění odpůrců 

protiislámských a protimigrantských uskupení. Akce zaktivovaly několik tisíc lidí  

a ne všichni byli extremisté. Jako silně protiislámské se zde profilují hlavně hnutí 

Národní demokracie a Blok proti islámu, do opozice se jim staví především anarchisté. 

Agresivita pravicových a levicových extremistických hnutí vedla opakovaně ke střetům 

a použití násilí. Na jednom z těchto incidentů můžeme demonstrativně předvést práci 

alternativních médií.  

Dne 6. února 2016 napadli maskovaní útočníci z řad pravicových extremistů pochod 

levicových aktivistů na podporu migrantů. Policii se podařilo oba znesvářené tábory  

od sebe udržet a následně se zhruba dvacítkou lidí z pravicových řad zahájila úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Na internetu se  

ale objevilo video, které za viníka střetu označilo policii. Alternativní média střet podala 

jako policejní provokaci. Objevila se fáma o muži v hnědé bundě. Došlo  

i k názorovému střetu tehdejší ministra vnitra Milana Chovance a ministra spravedlnosti 

Roberta Pelikána. Tento incident je ukázkový příklad, jak pracují daná média  

s informacemi. Bez důkazů vypustí fámu, která se v tomto případě alarmující rychlostí 

rozšíří, a tím znevěrohodní fungování veřejných institucí, ale i principy fungování 

demokratického státu. Ti, kdo ohlášený levicový pochod napadli, byli především 

stoupenci fotbalových chuligánů. Na tuto skutečnost poukazovali od začátku  

i organizátoři pochodu. Web, který dezinformaci začal šířit, byl Aeronet.cz, v poměrech 

České republiky rozšířené kvazi médium s proruskou rétorikou.  Internetová stránka, 

kde lze video v upravené formě a s citově podbarveným komentářem najít je na odkaze 

viz. kanál YouTube [30].  

Extremistickou scénu v roce 2016 rozvířilo i britské referendum o setrvání  

v Evropské unii. Pravicové, protiislámské a protiimigrační projekty toto prezentovali 

jako vítězství nacionalismu nad multikulturalismem. Zapomněli dodat, že část populace 
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Velká Británie hlasující pro tzv. Brexit považuje za migranty i občany střední  

a východní Evropy, tedy i nás. Bez povšimnutí nezůstaly ani volby v USA,  

kde se k moci dostal Donald Trump. Novému prezidentovi USA vyjadřovali pravicoví 

extremisté velkou podporu. 

DSSS ve snaze získat své postavení na extremistické scéně zpět, spojila své síly  

s alternativním médiem. Tím bylo "Svobodné rádio". Rozpory mezi DSSS a Národní 

demokracií obě strany nadále oslabovaly a štěpily. I přes neochotu lídra strany DSSS 

Tomáše Vandase spolupracovat s jiným subjektem dochází k rozhodnutí kandidovat  

do krajských voleb společně se stranou  Národní socialisté - Lev 21, kterou založil Jiří 

Paroubek. 

V září byla zveřejněna výroční zpráva Bezpečnostně informační služby za rok 2015. 

Zde služba varuje před ruským informačním působením v českém prostoru. Což nás 

opět odkazuje na alternativní média, která zveřejňují nepravdivé informace a řada 

extremistických subjektů je zcela nekriticky přebírá a vydává za pravdivá. 

Na konci roku 2015 vznikla na Mostecku první buňka tzv. Ódinových vojáku. 

Uskupení mělo v roce 2016 zhruba 30 členů, kteří orientovali svou pozornost především 

na Teplice a lázeňské hosty z muslimských zemí. Skupina se prezentovala jako komuna 

bránící evropské zájmy a kulturu, ve skutečnosti eskalovala napětí a vytvářela 

atmosféru strachu a nenávisti. 

Konec roku 2016 byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev. Nejvýznamnější 

představitelé pravicového extremismu DSSS a Národní demokracie získali 

zanedbatelný počet hlasů. Národní demokracie respektive její předseda A. B. Bartoš  

na svém facebookovém profilu hovořil o falšování voleb a vyzýval ke strážení 

volebních místností.  

Aktivity kolem White power music přibyly a koncertů se účastnilo především 

domácí publikum. 

Rok 2016 se v pravicovém spektru nese v duchu neshod mezi jednotlivými stranami  

i uvnitř stran, což vede k jejich oslabení. Naopak na scéně posiluje vliv alternativních 
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médií a ze strany BIS přišlo výrazné varování na vliv Ruska, především v mediálním 

prostředí [28, 29]. 

Pravicový extremismus na území ČR v roce 2017 

Rok 2017 pokračuje v rámci pravicového extremismu v trendech roku předešlého.  

Kdysi nejvýznamnější představitel, Dělnická strana sociální spravedlnosti a s ním spjatá 

Dělnická mládež se ve veřejném prostoru skoro neobjevují. Jejich největší rival Národní 

demokracie věnuje hlavní pozornost řešení svých sporů a sporů svého lídra Adam  

B. Bartoše s různými složkami státu. Jako příklad uveďme spor, kdy strana podala 

žalobu na Ministerstvo vnitra ČR, protože se o hnutí zmiňuje ve zprávách  

o extremismu. Ve volbách do poslanecké sněmovny má strana DSSS volební zisk 0,2 %, 

což znamená, že jí odevzdalo svůj hlas celkem 10.402 lidí (V roce 2013 získala 0,86 %, 

což bylo 42.906 hlasů). Volební debakl má pro stranu sekundární následek v podobě 

odklonu zahraničních partnerů. Zahraniční extremistická hnutí apelují především  

na získání politické moci. 

Koalice Rozumní, v níž měla své zastoupení i ND získala ve volbách 0,72 %,  

což je 36.528 hlasů. Hnutí výrazně upouští od své radikální rétoriky i z důvodu, že dále 

vede soudní spor s Ministerstvem vnitra ČR. Lídrovi hnutí Adamovi B. Bartošovi  

je sdělen roční podmíněný trest odnětí svobody za antisemitsky laděnou řeč a je řešen  

v souvislosti s dalšími nenávistnými trestnými činy. Subjekt Rozumní vysílá svého 

kandidáta Petra Hanniga do prezidentských voleb. 

O pozornost se v tomto roce přihlásilo hnutí Generace identity (dále jen GI),  

je to mezinárodní hnutí a stylizuje se do role subjektu bránícího evropskou kulturu  

a tradice. Předlohou je pro něj starověká Sparta. Na mezinárodním poli stojí  

za projektem "Defend Europe", který měl pomocí crowfundingu získat prostředky  

na pronájem lodi, která měla bránit neziskovým organizacím v pomoci uprchlíkům  

u libyjských břehů. Projekt se setkal s velkou odezvou hlavně u alternativních médií.  

Z pohledu bezpečnostních složek jsou v čele hnutí osoby známé z různých 

neonacistických uskupení. Nejbližším partnerem GI bylo v tuzemském prostředí 

uskupení Pro-Vlast, které bylo známo svým agresivním vystupováním a propojeností  

s fotbalovými chuligány. 
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Vlivem roztříštěnosti pravicové scény, skoro sebedestrukcí kdysi vlivných hnutí, 

přemírou konspiračních teorií a ne pro všechny aktivisty přijatelnou orientací na Rusko 

dochází k rezignaci velké části členů pravicového extremismu na jakékoli veřejné 

aktivity. Svoji energii nově směřují především na organizování White power music. 

Pořádání těchto koncertů mělo až do roku 2016 sestupnou tendenci. Za současné situace 

mají koncerty ale velmi silný mobilizační potenciál a dokážou neonacistické kolektivy 

stmelit. Svojí početností i průběhem jsou akce srovnatelné s akcemi v roce 2010. 

Dochází zde k otevřeným nacistickým i neonacistickým projevům a jsou  

zde distribuovány materiály s extremistickou problematikou. 

Parlamentní volby skončily nezdarem i pro další protimuslimsky a protiimigrantsky 

orientované subjekty. Jediné hnutí, která pracovalo s těmito tématy, a dosáhlo úspěchu, 

bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (dále jen SPD). Strana 

dosáhla zisku 10,64 %, což znamená, že ji volilo  přes půl milionu lidí. Za úspěchem 

stojí pravděpodobně sofistikovanější politický marketing a významnější rozpočet strany. 

Vrcholní představitelé také nejsou spojováni s žádnými soudními procesy a rozsudky. 

Hnutí zcela upozadilo tradiční pravicově extremistické subjekty a převzalo jejich dříve 

dominantní témata. 

Hnutí SPD není z pohledu definice Ministerstva vnitra extremistickým subjektem. 

Samo se oficiálně distancovalo od totalitních ideologií a ani skrytě,  

např. prostřednictvím symboliky, se k nim nehlásí. Vybírá si ale podobná témata jako 

pravicoví extremisté a často k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech 

jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních 

pravicově extremistických stran. Hnutí SPD naprosto upozadilo tradiční pravicově 

extremistické subjekty a dokázalo daleko lépe pracovat s jejich dříve dominantními 

tématy.  

Hnutí SPD mělo výrazný vliv na podobu tuzemské pravicové extremistické scény  

a ostatní hnutí se vůči němu musely vymezit. Tradiční pravicově extremistické subjekty 

vnímaly SPD jako konkurenci, která jim odvádí podporovatele i témata. Vzhledem  

k podpoře, které se SPD ve volbách dostalo, si ostatní hnutí nedovolila vůči Tomiu 

Okamurovi žádnou výraznější kritiku. 
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Ve virtuálním světě i nadále pokračuje trend urážlivých projevů či výzev k násilí vůči 

určitým skupinám obyvatel, většinou rozdílné etnické či rasové příslušnosti,  

ale i odlišného politického nebo náboženského přesvědčení. V prostředí internetu 

raketově roste trestná činnost, která podněcuje nebo vyzývá k násilí či k nesnášenlivosti 

anebo hanobení skupiny osob či jednotlivce pro jejich rasový nebo etnický původ, 

případně politické a náboženské vyznání. Výrazný podíl na trestné činnosti tvoří  

i případy nebezpečného vyhrožování, projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení 

práv a svobod člověka nebo i případy popírání, schvalování a zpochybňování genocidy. 

Z pohledu Policie ČR se zlepšuje komunikace se správci sociálních sítí.  

V některých případech, pokud zjistí závadný obsah, jej sami odstraňují. 

 

Rok 2017 je rokem vítězství populismu nad tradičními pravicově extremistickými 

skupinami. Populistická hnutí otevírají podobná témata, ale mnohem sofistikovaněji 

drobí společnost a podkopávají důvěru v demokratické mechanismy, to je jejich riziko 

pro společnost a demokracii [31, 32]. 

Pravicový extremismus na území ČR v roce 2018 

V roce 2018 jsou tradiční extremistická hnutí jako DSSS a Národní demokracie zcela 

v útlumu, jejich členové jen sledují pro ně významné události a reagují na ně.  

Jejich aktivity se výrazně omezily jen na působení ve virtuálním prostředí. Jedním  

z témat, ke kterému se vyjadřují je i vražda novináře Jána Kuciaka na Slovensku. Hnutí 

podporují různá konspirační spiknutí a dávají vyniknout kvazi médiím. Adam B. Bartoš, 

coby odsouzený lídr Národní demokracie se aktivně schází s představiteli Íránského 

režimu u nás a prezentuje se silně protižidovsky a protiizraelsky. V rámci republiky 

stoupá účast pravicových extremistů na fotbalových bitkách. V minimální formě 

probíhají shromáždění svolaná pravicovými extremisty, většinou jsou protiromského 

ražení a v omezené míře se čeští extremisté účastní zahraničních akcí. 

Hojně se v tomto roce řešily nenávistné projevy. Začalo to reakcí na první 

novorozeně roku, jehož otec byl Kurdského původu. Rasistické vzkazy kolovaly hlavně 

na stránce WeAreHereAtHome [35], která je jednou z nejsledovanějších  

a nejpočetnějších xenofobních a protiuprchlických stránek na sociálních sítích vůbec.  

O případu se lze dočíst například na stránkách Romea.cz [36], ale i v běžném denním 
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tisku. Další nenávistné komentáře patřily třeba hudebníkovi Radkovi Bangovi,  

který nesouhlasil s vystoupením skupiny Ortel na Českém slavíkovi. 

Hlavním aktérem na pravicové extremistické scéně bylo v roce 2018 hnutí Svoboda  

a přímá demokracie - Tomio Okamura (dále jen SPD). Jak již bylo řečeno, strana 

nenaplňuje definici Ministerstva vnitra o extremismu, ale projevy jejích členů balancují 

velmi často na hraně zákonnosti a někdy ji i překročí. V únoru zahájila Policie ČR 

úkony trestního řízení pro spáchání trestního činu popírání, zpochybňování, schvalování 

a ospravedlňování genocidia se třemi poslanci SDP včetně předsedy Tomia Okamury. 

Poslanci se vyjadřovali k odkupu vepřína v Letech, který za války sloužil jako pracovní 

tábor. Hnutí se také snažilo prosadit novelu zákona, která by umožňovala trestat 

podporu nenávistných ideologií. Cílem strany měl být postih "nenávistné islámské 

ideologie". 

Někteří členové SPD byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených  

proti muslimům, imigrantům či Romům. SPD záměrně cílí na skupiny obyvatel,  

u kterých předpokládá, že manipulativní informace, které jim soustavně předkládá, 

nebudou podrobovat kritické reflexi. 

 

Mediálně velmi sledovaným případem bylo obvinění muže pro trestný čin 

teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v červnu  

a červenci roku 2017 pokácel stromy do kolejiště, aby tím způsobil nehody osobních 

vlaků. Na místech poházel letáky, kde vyhrožoval teroristickými útoky. Muž byl 

příznivcem hnutí SDP a činil tak, aby negativně ovlivnil veřejné mínění proti muslimské 

komunitě. 

Z Národní domobrany přestoupilo mnoho členů do neregistrovaného uskupení 

Zemská domobrana. Cíle mají obě uskupení totožné, jen Zemská domobrana se chce 

prezentovat méně politicky a pokouší se navázat spolupráci s různými spolky. V dubnu 

se uskupení Národní domobrana stalo hnutí. 

V roce 2018 dochází k postupnému rozpadu protimuslimských skupin, které  

se v letech předchozích vyprofilovaly v internetovém prostředí. Témata, která 

obhajovala, se povětšinou vyčerpala a jednotliví představitelé narazili na nesourodost 
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názorů a osobní antipatie. Jen část nespokojených členů se přeorientovala na nová 

témata a to zejména na kritiku NATO a Evropské unie. Velmi často se vedou  

na internetu diskuze o konspiračních teoriích a jsou odtajňována různá spiknutí. Útoky 

jsou vedeny především na veřejnoprávní média, čímž se tzv. kvazi média pokoušejí 

upevnit svou pozici. 

Radikální pravicoví extremisté z řad neonacistů si vybíjejí své aktivity v rámci 

koncertů White power music, jejichž obliba od předchozího roku opětovně roste.  

Zde projevují svoje sympatie k neonacismu a uchylují se k násilnostem. Na pravicové 

scéně lze zaznamenat generační obměnu. Z podkladů Policie ČR je zřejmé, že někteří 

členové původního "tvrdého jádra" jsou ve vězení, někteří se odstěhovali z republiky  

a někteří se pod tíhou životních okolností umírnili. Mladší aktivisté se projevují 

především ve virtuálním prostoru. Navenek se také umírnili a přestali se otevřeně hlásit 

k odkazu nacismu, stále ale šíří nenávistné myšlenky. Zcela novým trendem je zájem  

o bojové sporty a posilování. 

Orgány činné v trestním řízení v podstatě neustále řeší xenofobní projevy v prostředí 

internetu. V těchto případech jsou udělovány hlavně peněžité tresty. 

V říjnových komunálních volbách tradiční pravicové extremistické strany naprosto 

propadly. Dělnická mládež se zcela oddělila od Dělnické strany sociální spravedlnosti  

a část členů přešla do nového uskupení Národní a sociální fronta. Tato organizace 

přebrala i některé členy DSSS a začala pořádat pochody a shromáždění  

a také se účastnit zahraničních akcí. 

Ve zprávě o projevech extremismu pro rok 2018 se nově objevuje označení projevy 

„předsudečné nenávisti“. Je to termín, který reaguje na fakt, že vliv tradičních 

extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné 

subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické. "Projevy předsudečné 

nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými 

předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, 

národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným 

smýšlením, sociálním původem apod. Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité 

skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší 



49 

 

pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat 

skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní 

útoky, či využívání urážlivé symboliky. Projevy předsudečné nenávisti se liší  

od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních 

ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci 

extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému 

pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním" [34]. 

 

"Hnutí DSSS, Národní demokracie ale i SPD se prezentují a vystupují tak,  

že podněcují nesnášenlivost vůči jiným skupinám v české společnosti. Hnutí SPD  

se distancovalo od rasismu a extremismu, DSSS a Národní demokracie začaly 

publikovat své názory v anonymním prostředí internetu, což braly jako zřeknutí  

se zodpovědnosti za své jednání. Jejich jednání je ale nedemokratické a rizikovost 

spočívá v možných individuálních excesech, dlouhodobě pak oslabují demokracii  

a sociální soudržnost v České republice.  

Z pohledu Ministerstva vnitra, stejně jako zpravodajských služeb či orgánů činných  

v trestním řízení, je méně podstatné, zda určitý subjekt naplňuje definiční znaky 

některého extremistického myšlenkového proudu. Daleko významnější je pro orgány 

činné v trestním řízení posuzování jeho nenávistné či nesnášenlivé prezentace. 

Nenávistně motivované trestné činnosti se ale nemusí dopouštět jen hnutí či uskupení. 

Svou odpovědnost nesou i jednotlivé osoby, které ani nemusí být členy či příznivci 

extremistického hnutí" [34]. 

Nejvlivnějším aktérem na poli šíření náboženské či etnické nesnášenlivosti je dle 

Zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v ČR v roce 2018 hnutí SPD 

[33, 34]. 
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3.4 Scéna levicového extremismu v ČR 

Levicoví extremisté se pokoušejí o vytvoření nové společnosti. Některá hnutí 

předpokládají, že společnost dobrovolně přijme proklamované ideály, jiná hnutí  

jsou svolná k velmi radikálním postojům a ochotna použít násilí. Všechny verze řešení 

by ale měly vést ke společnému cíli a to k likvidaci uspořádání státu a sociálního 

systému tak jak jej známe dnes [2]. 

Levicový extremismus na území ČR v roce 2014 

Rok 2014 se nesl v duchu protiopatření, krajně levicová extremistická scéna pořádala 

demonstrace hlavně v místech, kde měly své akce naplánované pravicové extremistické 

subjekty. Hnutí, především anarchistická, převzala z Německa strategii tzv. přímé akce, 

která je zaměřená na konfrontaci s pravicovými extremisty. Na straně krajní levice lze  

v těchto přímých akcích zaznamenat i členy lidsko-právních hnutí. 

Anarchistická scéna se věnovala především podpoře squatterského hnutí. Postupné 

vyklízení některých objektů a s tím spojený nesouhlas aktivistů vyústil v lednu do útoku 

zápalnou lahví na služební vozidla Policie ČR v Litvínově, o necelý měsíc později bylo 

podobným útokem poškozeno služební vozidlo Městské policie Praha. Policie ČR byla 

aktivisty označena za legitimní cíl útoku jakožto symbol represe a útlaku a také jako 

symbol státu. V květnu došlo k zapálení elektrického rozvaděče mýtné brány na D1  

a následně byly zapáleny vstupní dveře do prodejny s elektronikou. Ke květnovým 

útokům se přihlásila tzv. Síť revolučních buněk s odkazem na zahraniční organizace 

podobného typu v Řecku a Itálii, které jsou velmi radikální a mají na svědomí  

i teroristické akce. 

Anarchistická scéna, především její radikální část, která se v tomto roce výrazně 

aktivizovala, pořádala kromě veřejných shromáždění i neveřejné akce třeba  

v informačních centrech jako je mostecké Ateneo, nebo pražské Salé. Na jejich 

internetových stránkách byly dohledatelné fotografie infocentra  Ateneo  [37] a popis 

centra Salé [38]. Kromě infocenter se anarchistická scéna scházela ve squattech. 
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Další akcí anarchistického hnutí byly v roce 2014 útoky na kožešinové farmy.  

Při prvním útoku byly z farmy v Dolní Cerekvi vypuštěny chovné samice, které 

následně uhynuly. V druhém případě bylo poškozeno zařízení a stroje v témže objektu. 

Třetímu útoku byla vystavena farma ve Velkém Ratmírově. Ke všem útokům  

se přihlásila militantní environmentální organizace Animal Rights Militia. O organizaci 

jsou dostupné informace na jejich webu [39]. Organizaci lze zařadit mezi krajně 

levicové subjekty. Shora zmíněné tzv. přímé akce vyvolaly negativní ohlas nejen  

u široké veřejnosti, ale i u umírněnější části levicové scény. 

V druhé polovině roku se anarchistická scéna zabývala především kampaněmi  

za podporu vězněných anarchistů. V srpnu došlo k opětovnému žhářskému útoku  

na služební vozidlo Policie ČR v Ústí nad Labem a i tentokrát se k útoku přihlásila Síť 

revolučních buněk. 

V rámci republiky proběhlo několik shromáždění proti komunálním volbám 

organizované převážně anarchistickými uskupeními. V Praze byly také protesty proti 

izraelské vojenské intervenci v pásmu Gazy a hojnou účast zaznamenala demonstrace  

k výročí 17. listopadu. 

V létě byl již tradičně pořádán antikapitalistický kemp, ten mělo pod patronátem 

hnutí Levá perspektiva a byla na něm zaznamenána i zahraniční účast. 

Část anarchistické scény se začala angažovat v podpoře uskupení Mostecká solidární 

síť a Solis Praha (dostupné na facebookových stránkách [40]). Oba projekty chtěly 

upozornit na problematiku vykořisťování ze strany zaměstnavatelů. Aktivisté z prostředí 

krajní levice se v myšlence zhlédli a pokoušeli se vystupovat jako alternativa vůči 

státním i nestátním institucím. Mostecká solidární síť je odnoží anarchistického 

kolektivu Asociace Alerta, dostupná na webových stránkách [41], kde zveřejňuje velmi 

kontroverzní texty a hesla viz následující Printscreen stránky ze dne 5. února 2020,  

zde je fotografie policisty z Mostu s jeho jménem a urážlivým textem a označením jeho 

osoby za práskače. Dole na stránce je symbol A.C.A.B. což znamená All cops are 

bastards, volně přeloženo jako Všichni policajti jsou bastardi. 
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Obrázek 1 - Asociace Alerta - fotografie policisty a symbol A.C.A.B. [41] 

Dominantním tématem pro extrémní levici, ale i širokou veřejnost se stalo vyklizení 

objektu na pražském Žižkově dne 3. prosince 2014, kde v listopadu vzniklo autonomní 

sociální centrum Klinika (podrobnosti viz kapitola níže). Reakce přišla v podobě 

demonstrace a následném pokusu o zapálení dalšího služebního vozidla Policie ČR  

v Praze na Vinohradech. 

Marxisticko-leninistické organizace nebyly v tomto období výrazněji aktivní. Scéna 

byla značně nejednotná a dopadaly na ni osobní spory a ideologické odlišnosti. 

Viditelnější aktivity probíhaly na internetu, kde bylo publikován mnoho článků.  

V nich byla častá kritika polistopadového režimu a také zde byly časté odkazy na dění 

na Ukrajině. Navzdory značné názorové radikalitě představitelé marxisticko-

leninistických uskupení nepředstavovali v roce 2014 přímou hrozbu pro demokratický 

systém v České republice [24, 25]. 
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Levicový extremismus na území ČR v roce 2015 

V roce 2015 reagují na vrcholící migraci i hnutí levicového extremismu. Především 

ze strany anarchistů jsou slyšet hlasy, že islamofobie je produkt krize kapitalismu. 

Hlavními tématy extrémní levice jsou i nadále autonomní sociální centrum Klinika 

(dále jen Klinika) a žhářské útoky. Klinika je objekt bývalé plicní kliniky na Žižkově  

v Praze, který byl nevyužíván a jehož vlastníkem je stát. Objekt byl po nějaký čas 

svěřen do péče platformy Klinika. Kliniku využívala hlavně anarchistická scéna  

ke své podpoře a propagaci. Zároveň zde bylo v chodu komunitní centrum s programem 

pro širokou veřejnost. Poté, co vláda rozhodla o předání prostor Generální inspekci 

bezpečnostních sborů, došlo k mobilizaci squatterské a anarchistické komunity a bylo 

realizováno mnoho projektů k udržení Kliniky v provozu. 

Po žhářských útocích na služební vozidla Policie ČR, dochází v březnu ke žhářskému 

útoku na vozidla majitele pražské restaurace Řízkárna. Konflikty mezi vedením 

restaurace a levicovými extremisty probíhaly již v roce 2014. Restaurace byla terčem 

nátlakové kampaně Mostecké solidární sítě a pražského subjektu Solis, o kterých  

se zmiňuji v kapitole zaměřené na rok 2014. Obě uskupení požadovala po majiteli 

restaurace doplatit jeho bývalým zaměstnancům mzdu, kterou jim dlužil. Vzhledem  

k tomu, že obvyklé mechanismy vynucení práva selhaly, levicové organizace záměrně 

tyto nahradily radikálnější formou. 

V návaznosti na žhářské útoky dochází k rozkolu na anarchistické scéně. Zatímco 

radikální anarchisté věc podporují a podporují Síť revolučních buněk, druhou skupinu 

umírněnějších anarchistů kritizují za konformitu a snahu vytvořit tzv. státotvornou 

levici. 

V dubnu došlo k zadržení a obvinění osob, které se dle Policie ČR měly účastnit 

aktivit spojených s uskupením Síť revolučních buněk. Police nazvala akci Fénix.  

Na to reagovala krajně levicová scéna a snažila se v mediálním a internetovém prostředí 

zpochybnit probíhající trestní řízení jako bezdůvodnou represi proti anarchistickému 

hnutí. Následně došlo k dalším celkem šesti žhářským útokům (5 x vozidlo PČR,  

1 x vozidlo majitele restaurace Řízkárna), ke kterým se přihlásily různé pobočky Sítě 
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revolučních buněk. Uvedené útoky byly ze strany militantní extremistické levice 

označeny za solidaritu a vyjádření podpory obviněným anarchistům a mobilizační 

platformu nazvali Antifénix [42]. Po několikaměsíční odmlce došlo v prosinci k dalším 

útokům proti majiteli restaurace, byla zde rozlita kyselina máselná, několikrát došlo  

k anonymnímu ohlašování nástražného výbušného systému a majiteli bylo opakovaně 

vyhrožováno.  

Především umírněnější část anarchistického hnutí věnovala pozornost tématům 

migrace a uprchlíků. Organizovala veřejná shromáždění a veřejné sbírky a pokoušela  

se vyvracet zprávy šířené islamofoby. 

Subjekty mající blízko ke komunismu se pokoušely reagovat na průjezd americké 

armády přes území České republiky, většího ohlasu u veřejnosti se nedočkaly.  

V souvislosti s průjezdem vojenské kolony, které se začalo říkat dragounská jízda,  

se objevilo obrovské množství dezinformací a hoaxů. Na svědomí je měly především 

zpravodajské portály: Aeronet, Ac24, Stalo-se, Infowars, SputnikNews a další. Všechny 

tyto portály můžeme shrnout do kategorie alternativních médií, která na svých webech 

uveřejňují neověřené informace, informace nezakládající se na pravdě, nebo informace 

u kterých nejsou uvedeny zdroje [26, 27]. 

Levicový extremismus na území ČR v roce 2016 

I v roce 2016 je hlavním tématem centrum Klinika. Dne 6. února 2016 došlo  

v Autonomním sociálním centru Klinika k incidentu. Neznámí pachatelé, 

pravděpodobně z řad fotbalových chuligánů, vhodili do prostor kliniky kameny  

a dýmovnice. K útoku došlo těsně před vypršením souhlasu státu s užíváním objektu. 

Aktivisté apelovali na prodloužení smlouvy. K tomu nedošlo a aktivisté prostory nadále 

využívali neoprávněně a i přes několik výzev k opuštění a vyklizení objektu zde 

setrvávali. Z výše uvedeného důvodu začal řešit spor mezi centrem Klinika a Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových soud. Záležitost se v roce 2016 výrazně 

zpolitizovala. V květnu došlo několikrát k nahlášení nástražného výbušného systému 

(dále jen NVS) v centru Klinika. V prvním případě Policie ČR objekt vyklidila a předala 

vlastníkovi, tedy úřadu. I přes zajištění objektu do něj aktivisté pronikli a opět  

jej obsadili. V druhém případě několik aktivistů objekt odmítlo opustit a bylo následně 
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Policií ČR zajištěno. Následoval scénář jako v prvním případě. Ve třetím případě Policie 

ČR objekt prohledala už bez evakuace. Na konci května byli členové Kliniky oceněni 

Nadací Charty 77 za občanskou statečnost. Při přebírání ceny uvedl zástupce centra 

Klinika, že se hlásí k českému anarchistickému hnutí a finanční obnos, který za cenu 

obdrželi, darují české pobočce mezinárodní organizace Anarchistický černý kříž. 

Organizace se věnuje pomoci stíhaným nebo vězněným anarchistům. Následující den 

byl na stránkách Anarchistického černého kříže [43] zveřejněn článek, který vyjadřoval 

podporu dvěma anarchistům, kteří byli odsouzeni za bombový útok ve Španělsku. 

Policií ČR byly v daném roce zadrženy další osoby v souvislosti s akcí Fénix. Útoky 

měly směřovat na vlaky. Část anarchistického spektra se nadále zaměřovala na podporu 

těchto osob. V rámci jejich aktivit bylo v únoru opět zapáleno služební vozidlo Policie 

ČR, vedle stojící vozidlo bylo silně poškozeno. Dalším jednáním v souvislosti s kauzou 

Fénix bylo červnové oznámení o uložení NVS v budovách Kriminalistického ústavu 

Praha, Vrchního soudu v Praze, České televize, a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Síť revolučních buněk i nadále pokračovala v šikaně majitele restaurace Řízkárna, 

kde pravidelně nahlašovala umístění NVS v objektu. Do poloviny roku 2016 bylo 

přijato celkem 53 anonymních oznámení. V souvislosti s aktivitami Sítě revolučních 

buněk bylo v roce 2015 vyhlášeno pátrání po osobě Lukáše Borla, který se od té doby 

skrýval na neznámém místě a zadržen policií byl až 4. září 2016. Jako reakce  

na zadržení a obvinění anarchisty Lukáše Borla bylo několik demonstrací před vazební 

věznicí, ale také finanční sbírky, přednášky a koncerty na jeho podporu. 

V tomto roce lze spatřit spojenectví mezi extrémně levicovými a extrémně 

pravicovými subjekty. Společným jmenovatelem je pro ně Ruská federace a prezident 

Putin. Zde se angažují i různá hnutí s prvky komunismu, která jinak zůstávala na scéně 

v ústraní. 

V roce 2016 došlo k mírné stagnaci levicového scény, hlavně její umírněnější části. 

Stále ještě dochází ke shromážděním a protestním pochodům hlavně jako protipólu akcí 

extrémní pravice a různých protiislámských akcí a pochodů. Do popředí se v levicové 

scéně dostaly subjekty jako Anarchistická federace, Iniciativa Ne rasismu  

či antifašistická platforma Antifašistická akce (dále jen AFA). Mediálně nejvýraznějšími 
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jsou v tomto roce squatterské aktivity a aktivity autonomních sociálních center jako 

právě zmiňovaná Klinika [28, 29].  

Levicový extremismus na území ČR v roce 2017 

V roce 2017 zůstávají hlavními subjekty na extrémně levicové scéně anarchisté  

a hlavními tématy autonomní sociální centrum Klinika, všeobecná podpora vězněným 

anarchistům a podpora Ruské federace. Dynamický vývoj na scéně dostává do popředí  

i environmentální témata. Po krátké odmlce obnovila činnost tzv. Solidární síť Solis.  

Ta se označuje za radikální odborovou organizaci, která hájí práva zaměstnanců. Dalším 

solidárním aktivitám se věnovali aktivisté Anarchistického černého kříže  

a kolektiv Antifénix. Městský soud v Praze v září konstatoval, že důkazy proti pětici 

anarchistů v kauze Fénix jsou nedostatečné. V tomto případě se jednalo o údajné 

plánování útoku na vlak a zakopání zápalných lahví v blízkosti squattu Cibulka,  

které měly být použity na obranu v případě vyklízení tohoto objektu. Státní zástupce  

se odvolal a věc bude řešit Vrchní soud. 

 
V rámci autonomního centra Klinika, jehož prostory anarchisté odmítli opustit,  

bylo několik akcí s anarchistickým podtextem. V lednu zde byl otevřen anarchistický 

infoshop s názvem Black books, který propaguje anarchisticky orientované publikace, 

brožury, hudební a filmové produkce a přednášky. 

Levicová scéna soustřeďující se na environmentální témata mobilizovala své síly  

a naplánovala protestní akci Klimakemp 2017. Tato akce měla být protestem proti těžbě 

uhlí na Mostecku. Inspirací byly podobné akce v Německu. Klimakemp proběhl  

ve dnech 21. - 25. 6. 2017 a byl prezentován jako projev boje za klimatickou 

spravedlnost a jako protest proti těžbě a spalování uhlí. Akce byla připravována 

dostatečně dopředu a zapojili se do ní i anarchisté. Bezpečnostní složky  

proto očekávaly, že dojde k tzv. přímým akcím, jako jsou blokády popř. sabotáže. 

Kempu se zúčastnilo cca 300 osob, přičemž zhruba 60 osob přijelo ze zahraničí.  

Dne 24. června 2017 skutečně došlo k tzv. přímé akci, kdy zhruba 130 osob vniklo  

do dolu Bílina, obléklo se do bílých overalů, ústa si překrylo respirátory a následně 

udělalo lidský řetěz kolem jednoho z rypadel. Většina aktivistů se pasivně bránila 

policejnímu zákroku. Bezpečnostní složky akci vyhodnotily jako předem připravenou  
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a naplánovanou s využitím zkušeností z podobných akcí ze zahraničí. Po blokádě 

proběhlo několik protestů proti zásahu Policie ČR a solidárních aktivit na podporu 

předvedených aktivistů. Po skončení akce došlo ze strany aktivistů, novinářů,  

ale i jiných zástupců veřejnosti k výrazné kritice Ministerstva vnitra a Policie ČR.  

Je třeba podotknout, že kromě environmentálních aktivistů se Klimakempu zúčastnilo 

mnoho osob z extrémistické anarchistické scény. Ti se na podobných akcích snaží 

oslovovat nové stoupence a upoutat zájem veřejnosti, či si jen napravit reputaci účastí 

na nenásilných akcích schvalovaných širokou veřejností. Popis akce s fotografiemi  

je možné dohledat na stránkách hnutí Limity jsme my [44]. 

Část českých anarchistů se zúčastnila protestů proti summitu G20 v Hamburku.  

Zde došlo k násilnostem, nepokojům a střetům s policií. Opětovně se potvrdilo,  

že pravicoví i levicoví extremisté se v zahraničí projevují mnohem násilněji než v ČR. 

Levicová scéna se v roce 2017 neprojevila žádnou výraznou akcí. Je zde patrná 

podpora Ruska, vězněným anarchistům, obsazeným squattům, centru Klinika  

a Klimakempu. Oproti zahraničí nedochází v České republice k výrazným násilnostem, 

nebo teroristickým útokům. Nejsilnější zástupce scény - anarchisté nedisponují 

výraznou osobou nebo skupinou osob, které by dokázaly sjednotit jednotlivá uskupení.  

Radikální komunisté stále nenašli témata, která by je sjednotila. Nejvýraznější 

zůstávají hnutí Komunistický svaz mládeže a Svaz mladých komunistů Československa, 

které mají ale mizivou členskou základnu a  nevyvíjely prakticky žádnou aktivitu. 

I v roce 2017 dochází k masivnímu používání internetu extremistickými 

organizacemi a neustálému rozvoji alternativních médií, která šíří nepravdy a hoaxy 

[31, 32]. 

 

Levicový extremismus na území ČR v roce 2018 

V roce 2018 se ve Zprávě o extremismu poprvé objevuje termín "předsudečná 

nenávist". "Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, 

která představují extremisté. Zpráva uvádí následující rizika skutků, kterých se subjekty 

dopouštějí: 



58 

 

 Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. 

 Nerespektují koncept základních lidských práv. 

 Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby. 

 Šíří strach ve společnosti. 

 Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy. 

 Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné 

činnosti. 

 Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. 

 Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují 

principy pluralitní demokracie" [34]. 

Projevy předsudečné nenávisti lze vysledovat u členů, či příznivců celé řady 

politických, či jiných společenských subjektů. K nenávistně se projevujícím subjektům 

můžeme přiřadit i domobranecké a paramilitární skupiny. Ministerstvo vnitra uvedlo,  

že zavedením pojmu "projevy předsudečné nenávisti" reaguje rovněž na doporučení  

ze strany partnerských státních institucí, akademických odborníků a civilního sektoru. 

V roce 2018 se termín "předsudečná nenávist" týká hlavně médií šířících nenávistné 

předsudky, ta poskytují xenofobně orientovaným osobám a subjektům široký prostor 

pro vyjádření svých názorů. Alternativní média cíleně produkují zpravodajství založené 

na dezinformacích a konspiračních teoriích.  

Alternativní média, ve zprávách o extremismu často nazývána kvazi mediálními 

projekty, se snaží polarizovat společnost, vytvořit informační chaos a zasít  

ve společnosti nedůvěru k seriózním médiím. To vše s jediným cílem, vytvořit pocit 

nedůvěry v demokratické instituce a zřízení. 

Některá alternativní média nechávala velkorysý prostor pro vyjádření názorů 

extremistických skupin, některá se hojně připojila k tématu prezidentských voleb a šířila 

řadu nepravd a dezinformací. Další kvazi mediální projekty zůstaly věrné svým 

zaběhlým tématům a pokračovaly v podpoře xenofobie, kdy vyzdvihovaly problémy  

s migrací, islámem, nebo třeba romskou menšinou. Spouštěčem byl většinou incident  

v západních zemích, nebo i jen vymyšlený konflikt či zkreslená zpráva, které se šířili 

internetem. Opakovaně se do těchto médií vracela lživá zpráva, že se Česká republika 

zavázala k přijímání migrantů. Nezůstalo ale jen u vytváření strachu z migrantů  
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a islámu, na stránkách Aeronetu se objevil i antisemitský článek, který byl reakcí  

na odsouzení Adama B. Bartoše [45]. Alternativní média dlouhodobě cílí a útočí  

na seriózní investigativní novináře, protože jsou pro ně výrazným ohrožením.  

I z tohoto důvodu v některých z nich rezonuje jméno slovenského novináře Jána 

Kuciaka, který byl zavražděn a kolem něhož se snaží tato média vytvořit různé 

konspirační teorie. Dalším tématem byl případ otráveného bývalého dvojitého agenta 

Sergeje Skripala. Zde bylo patrné, že informace jsou přebírány zcela z ruských zdrojů  

a byly ignorovány veškeré komentáře a výroky odborníků na dané téma napříč zbytkem 

Evropy. 

Relativně nově se v kvazi médiích objevila myšlenka panslovanství coby protipólu 

transatlantické civilizace. Je to v podstatě posunutí již dříve dehonestovaných 

nadnárodních struktur Evropské unie a NATO. Panslovanství je v tomto případě více 

osobní. Alternativní média se snaží vytvořit dojem, že český národ je v existenciálním 

ohrožení, snaží se vnutit myšlenku, že jsme jen loutkami cizích mocností a cizích 

rozhodnutí. Na druhou stranu je zde patrná podpora a propagace Ruské federace. 

Kvazi média se v tomto roce hojně přesunula i na facebookové stránky, kde se jejich 

nepravdy šíří závratnou rychlostí. Těmto projektům prospívá i to, že jsou  

tzv. širokospektrá, což znamená, že jejich výpady cílí na muslimy, Romy, Židy, 

homosexuály, Evropskou unii, novináře apod., vždy podle toho, na jakou cílovou 

skupinu "čtenářů" se zaměří. 

Situace na scéně kvazi-médií se lehce mění před komunálními volbami. Z dříve 

velmi častých článků směřujících hlavně na zahraniční události se do popředí dostává 

situace v ČR a s tím sílí útoky na veřejnoprávní média. Aeronet po dlouhou dobu 

vyjadřující podporu hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomia Okamury, před volbami 

své postoje přehodnotil a začal uveřejňovat kritické texty na adresu tohoto hnutí. 

Reportáž o daném tématu řešila i redakce České televize [46]. 

Anarchistické hnutí se v roce 2018 věnovalo hlavně aktivitám týkajícím se samotné 

existence těchto subjektů. Konalo se několik solidárních akcí s vězněnými anarchisty  

v rámci naší republiky ale i v zahraničí. Centrum Klinika na pražském Žižkově 

pokračovalo ve své činnosti navzdory ukončení smlouvy o výpůjčce. V červnu Městský 
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soud v Praze rozhodl, že dočasní obyvatelé nemusejí platit za neoprávněné užívání 

nemovitosti. Na podzim Nejvyšší soud zamítl dovolání aktivistky proti verdiktu 

vyklizení centra a Ústavní soud následně rozhodl, že nelze okupovat cizí objekt  

bez právního důvodu jen proto, že je nevyužíván. Následkem toho došlo k zintenzivnění 

anarchistických aktivit na podporu squattingu. 

V Kauze Fénix padl osvobozující verdikt, který se stal pravomocným. Nejvyšší státní 

zastupitelství odmítlo návrh Vrchního státního zastupitelství v Praze na dovolání.  

 

Komunistická hnutí, na která bezpečnostní sbory dohlížejí z důvodů extremistických 

nálad a projevů, se ani v tomto roce výrazně nezapojovala do dění na scéně. Mladí 

radikální komunisté zůstali stylem projevů v 80. letech minulého století,  

čímž nedokážou oslovit vrstevníky. 

 

Některé domobranecké skupiny, které v minulosti vznikly, jako například Ódinovi 

vojáci, nebo Zemská domobrana i nadále prokazují činnost a to především  

v internetovém prostředí, kde silně nadhodnocují svůj význam. Alternativní média 

následně přebírají tyto lživé odkazy a prezentují je široké veřejnosti. Ve skutečnosti  

je jejich činnost zanedbatelná a hnutí štěpí osobní spory, neshody o moc a finanční 

problémy. 

Rok 2018 by se dal na první pohled shrnout jako rok poklidnější v rámci 

extremistické scény. Na druhý pohled je ale patrné prohlubování spolupráce a podpory 

mezi xenofobně se projevujícími subjekty a médii, která šíří konspirační teorie  

a dezinformace. Vzájemnou spoluprací se znásobují problémy, které jednotlivé jevy 

přinášejí. Navíc obě spektra (levicová i pravicová scéna) významně pomáhají šířit 

proruskou propagandu. Vedle toho v roce 2018 musely bezpečnostní složky řešit velké 

množství nenávistných projevů osob bez vazeb na extremistickou scénu [33, 34]. 
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4 METODIKA 

Předmětem diplomové práce bylo zpracování přehledu aktuálních témat 

extremistických hnutí aktivních v České republice a jejich následná deskripce.  

V teoretické části jsem popsala základní pojmosloví, vymezila pojem extremismu  

a klasifikovala jsem extremismus v českém prostředí. Zde jsem využila popisnou 

metodu, kterou jsem využila hlavně při charakteristice pojmů vztahujících se k tématu. 

V této části jsem vycházela především ze studia odborné literatury zaměřující  

se na problematiku extremismu a ze studia propagačních materiálů. Následně jsem 

podrobně popsala extremistické prostředí v České republice v rozmezí let 2014 až 2018. 

Zde jsem vycházela především ze Souhrnných situačních zpráv o extremismu  

a ze Zpráv o extremismu na území ČR, které vydává Ministerstvo vnitra ČR.  

V praktické části diplomové práce jsem realizovala obsahovou a diferenční analýzu 

tematické základny extremistických hnutí v českém prostředí v letech 2014 až 2018. 

Postupně jsem rok po roce prozkoumala pravicovou a levicovou tematickou základnu, 

zohlednila, která témata jsou aktuální po celou dobu pěti zkoumaných let a která témata 

jsou pro extremistická hnutí proměnná. Jako podkladové materiály mi sloužily 

Souhrnné situační zprávy o extremismu a Zprávy o extremismu na území ČR,  

které vydává Ministerstvo vnitra ČR. Tvrzení jsem podpořila články dostupnými  

v internetovém prostředí, především na webových stránkách jednotlivých 

extremistických hnutí, ale také na jich sociálních sítích a dále na mediálních webových 

serverech. Obrazový materiál jsem často čerpala přímo z webových portálů jednotlivých 

extremistických hnutí. 
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5 VÝSLEDKY 

V praktické části diplomové práce byla provedena obsahová a diferenční analýza 

témat pravicového a levicového extremismu v České republice v letech 2014 - 2018. 

Rok 2014 coby výchozí bod mé studie byl zvolen záměrně z důvodu dynamického 

vývoje kolem migrační krize v roce 2015 a s tím souvisejícími proměnami 

extremistické scény a jejích témat. V tomto roce také začala být velmi výrazná levicová 

extremistická scéna, především anarchisté, kteří v České republice začali praktikovat 

tzv. přímé akce. V teoretické části je popsán vývoj na extremistické scéně v rámci České 

republiky v daných pěti letech. V praktické části je pomocí analýzy popsána tematická 

základna jednak pravicové a levicové extremistické scény a jednak výrazných subjektů 

pravicové a levicové extremistické scény. Strany a hnutí, o kterých se v diplomové práci 

zmiňuji, jsou všechny uvedeny ve Zprávách o extremismu na území České republiky, 

které každoročně vydává Ministerstvo vnitra ČR. Dle těchto zpráv se buď jedná o strany 

a hnutí, které naplňují definici extremismu dle pojmu užívaného Ministerstvem vnitra 

ČR, nebo jsou do dění ve straně zapojeny konkrétní osoby, které vykazují svým 

chováním znaky extremismu a ovlivňují postoje a tematickou základnu strany či hnutí. 

V praktické části jsem vycházela především ze souhrnných situačních zpráv 

Extremismus, v roce 2018 přejmenované na Projevy extremismu a předsudečné 

nenávisti, které čtvrtletně vydává Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. 

Dále jsem vycházela ze Zpráv o extremismu na území ČR, které byly v roce 2018 

přejmenovány na Zpráva o projevech extremismus a předsudečné nenávisti v ČR,  

tyto zprávy jsou vydávány Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR 

jednou ročně. Dále jsem informace doplnila údaji z veřejných médií, reportáží, 

novinových článků a z internetových stránek jednotlivých hnutí a stran. Veškerý 

obrazový materiál byl čerpán z internetového prostředí. Jedná se o novinové články, 

reportáže a především o podklady uveřejňované samotnými stranami a hnutími na jejich 

webových stránkách. 
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5.1 Tematická základna pravicové extremistické scény  

Na začátku roku 2014 bylo hlavním tématem krajně pravicových extremistů dění  

na Ukrajině. V domácím prostředí jsou pro extremisty aktuální protiromské protesty  

či demonstrace v sociálně vyloučených lokalitách a i nadále převládají protievropské 

postoje. 

 

Obrázek 2 - DSSS - Leták s protievropským postojem [47] 

Pravicová extremistická hnutí reflektovala situaci na Ukrajině a zpočátku výrazně 

podporovala uskupení Pravý sektor, což je ukrajinská nacionalistická strana. Postupně 

došlo k rozkolu a názorovým neshodám uvnitř stran a to jednak k situaci na Ukrajině  

a jednak k postoji k samotné straně Pravý sektor. Tento rozkol štěpil nejen pravicovou 

extremistickou scénu, ale rozštěpil i samotné strany a hnutí pravicového spektra.  

Část krajní pravice projevovala sympatie k ukrajinským nacionalistům, druhé části 

krajně pravicových extremistů imponovala razantní reakce Ruska a v prezidentovi 

Vladimirovi Putinovi viděli silného a schopného vůdce. 



64 

 

 

Obrázek 3 - Článek DSSS k situaci na Ukrajině [48] 

Postoj k událostem na Ukrajině štěpil i nejvýraznější strany krajní pravice Dělnickou 

stranu sociální spravedlnosti (dále jen DSSS) a Dělnickou mládež. Jako příklad 

nejasnosti postoje k dění na Ukrajině může sloužit únorové pozvání DSSS členům 

Pravého sektoru, které ve straně vyvolalo silnou kritiku. Část členů DSSS uvedlo,  

že nebude podporovat ukrajinské radikály a ze strany raději vystoupí. Zástupci Pravého 

sektoru do ČR nakonec nedorazili a DSSS se k věci dále nevyjadřovala. V průběhu roku 

se situace výrazně zklidnila, zájem pravicových extremistů o dění na Ukrajině utichl. 

Dělnická strana sociální spravedlnosti, oslabena tematickou ale i personální krizí, 

deklarovala své protievropské postoje organizací prvomájové shromáždění pod názvem 

„Budoucnost má česká koruna, ne euro“, které mělo poměrně vysokou účast.  
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Obrázek 4 - DSSS -pozvánka na shromáždění [49] 

Relativně nově se v postojích pravicových extrémistů začíná objevovat islamofobní 

rétorika. 

V roce 2014 se konaly volby do evropského parlamentu a v rámci předvolební 

kampaně se některé nevýznamné politické subjekty uchýlily k protievropské, 

nacionalistické a xenofobní rétorice. 

 

Obrázek 5 - Xenofobní rétorika na internetu před volbami [50] 

Tento postoj se stal konkurencí DSSS, které ve výsledku ubral možné hlasy. 

Neúspěch ve volbách do evropského parlamentu potvrdil úpadek strany v rámci 
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pravicového extremistického spektra. DSSS do následujících komunálních voleb 

utvořila koalici se stranou Ne Bruselu Adama B. Bartoše a nově se začala profilovat 

jako strana s protimuslimskými tématy. DSSS se angažovala například i proti nošení 

muslimských šátků ve školách. V článku níže je zároveň patrná kritika osob veřejně 

činných v politice. V tomto konkrétním případě je kritika směřována na ministra Jiřího 

Diensbiera a ombudsmanku Annu Šabatovou. A je zde i názorný postoj pravicových 

extremistů k osobám s homosexuální orientací. 

 

Obrázek 6 - DSSS - protimuslimské postoje [51] 

V průběhu roku 2014 se aktéři extremistické krajní pravice pokusili opakovaně 

navázat na protiromské protesty z předešlého roku, ale veškeré pokusy skončily 

neúspěšně. Navzdory snaze mobilizovat krajní pravicové extremisty, Hooligans,  

ale i místní populaci v rizikových či vyloučených lokalitách, účast byla  

na shromážděních zanedbatelná. 

Dne 25. dubna 2014 proběhl policejní zásah v prostorách sídla Ústředí muslimských 

obcí, Muslimské obce Praha a Islámské nadace v Praze. Důvodem bylo podezření  

z trestné činnosti konkrétní osoby spočívající ve vydání a distribuci knihy šířící svým 

obsahem rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaně méněcenným 

rasám. 
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Obrázek 7 - Policejní zásah v Praze v muslimské komunitě [52] 

Tento počin bezpečnostních složek zintenzivnil protiislámskou rétoriku i postoje  

u pravicových extremistických skupin. Většina protiislámských aktivit byla vedena  

ve virtuálním prostředí. Jednalo se především o kyberšikanu, kdy byli dehonestováni 

zástupci menšin, ale i jejich podporovatelé z řad lidsko-právních aktivistů,  

nebo zástupců levicového extremistického spektra. 

Svůj výzkum jsem započala rokem 2014 záměrně. Je to období, kdy je u většiny 

pravicových extremistických uskupení patrné distancování od tradičních témat 

neonacistické scény. Zcela do pozadí na čas ustupuje primitivní rasismus zaměřený 

zejména proti romské komunitě, částečně slábne i zájem o LGBT komunity a oslabují  

i protižidovské nálady. Do popředí vystupují protimuslimská témata a islamofobní 

postoje. Strany a hnutí od svých původních postojů ustupují pozvolna na základě 

uvadajícího zájmu širší společnosti o témata původně typická pro pravicový 

extremismus. Pravicová extremistická scéna v podstatě reaguje na poptávku  

ve společnosti. V roce 2014 dochází k velkému přílivu uprchlíků do Evropy především 

ze Sýrie, kde probíhá válka se samozvaným Islámským státem. Ve společnosti a nejen 

české začínají sílit xenofobní postoje a strach z přílivu uprchlíků vyznávajících islám. 

Část pravicové extremistické scény se postupně přiklání k populismu a začíná  

se orientovat na projevy tzv. islamofobie. 
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Rok 2015 navazuje tematicky na rok předešlý. Krize v rámci krajně pravicové 

extremistické scény se ještě více prohlubuje a tradiční témata jako rasismus, 

antisemitismus a negativní postoj k LGBT komunitě ustupuje do pozadí. Z tradičních 

témat je aktuální záporný postoj k levicově extremistické scéně, především anarchistům. 

Nově je patrný trend napadání veřejně známých osob a osob z politiky, které se snaží 

znevěrohodnit či dehonestovat. Strana Národní demokracie například pravidelně 

zveřejňovala hanlivé články k osobě premiéra ČR Bohuslava Sobotky. 

 

Obrázek 8 - Národní demokracie - hanlivé články na konkrétní osobu [53] 

Tradiční pravicové extremistické strany jako například DSSS negativně reflektují 

teroristické útoky v Paříži a pokouší se přijmout rétoriku protiislamistických trendů. 

Zde je malý výčet článků zveřejněných na stránkách DSSS. Můžeme zde najít články 

proti migrantům a proti islámu, články útočící na vládu ČR a na jejího premiéra 

Bohuslava Sobotku, články směřující proti Evropské unii, ale i články vyzdvihující 

působení Ruské federace. Nadpisy článků za necelé čtyři měsíce zveřejněné  

na webových stránkách jedné strany dávají nahlédnout na hlavní témata celého 

pravicového extremistického spektra pro rok 2015. 
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Obrázek 9 - DSSS - seznam článků červenec až říjen 2015 [54] 

V Praze dne 21. února upořádá DSSS demonstraci s názvem „Protest proti islamizaci 

a imigraci“, účast je naprosto mizivá a pro stranu fiaskem. Tam kde tradiční pravicové 

extremistické strany nenacházejí podporu veřejnosti, vznikají nová populistická 

uskupení, která na protimuslimských tématech profitují. Tato hnutí akcentují hlavně 

xenofobii a nacionalismus a ve značné části čerpají inspiraci v zahraničí. Příkladem 

takového uskupení je třeba Islám v České republice nechceme. Stoupenci takovýchto 

uskupení jsou aktivní zejména ve virtuálním prostředí. 
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Obrázek 10 - Hnutí IvČR nechceme a jejich subvence xenofobie [55] 

I v roce 2015 je jedním z témat  pravicově extremistické scény Rusko a persona 

Vladimíra Putina. Především strana Národní demokracie vidí ve spolupráci s Ruskou 

federací potenciál a považuje spojenectví za přijatelnější a přínosnější, než spojenectví 

s Evropskou unií či Severoatlantickou aliancí. V roce 2015 zveřejnila strana 

Bezpečnostně-politická opatření, kde je mimo jiné uvedeno, že požadují ukončení 

členství v EU a naopak chtějí vytvořit podmínky pro spolupráci s Ruskou federací. 
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Obrázek 11 - Národní demokracie a jejich bezpečnostně-politická opatření [56] 

Strana Ne Bruselu – Národní demokracie se angažuje nejen v podpoře,  

ale i propagaci Ruské federace a nešetří kritikou vůči euroatlantické struktuře.  

Tyto postoje jsou patrné především na přelomu měsíce března a dubna, kdy Českou 

republikou projíždí tzv. Dragounská jízda. Jedná se o průjezd amerických vojáků 

v rámci mezinárodního cvičení. Pravicová extremistická scéna proti průjezdu protestuje.  

Národní demokraté se v průběhu roku pokusili vrátit k původnímu tématu 

extremistické pravice – k antisemitismu. Hlavní představitelé strany se sešli v obci 

Polná, okr. Jihlava, která je spojená s tzv. Hilsneriádou (Leopold Hilsner byl obviněn 

z vraždy mladé dívky), veřejnosti následně prezentovali, že „židovská otázka nebyla 

dosud uspokojivě vyřešena“. 
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Obrázek 12 - Národní demokracie a projevy antisemitismu [57] 

V roce 2015 vrcholí migrační krize a stoupá obliba protiislámských uskupení,  

tyto posilují svoje pozice vzájemným propojováním.  Uskupení realizují několik 

protestních shromáždění, ale skutečně aktivní jsou především ve virtuálním prostředí. 

Jejich xenofobní rétorika je často na hraně zákona, ale od tradičních pravicových 

extremistů se snaží zcela distancovat. Typické je pro daná uskupení paušalizování všech 

migrantů a muslimů a označování je za pachatele kriminality. Strach je zbraň,  

kterou umně používají a využívají ve svůj prospěch. Tato uskupení podněcují a šíří 

obavy společnosti a přispívají k její radikalizaci. 
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Obrázek 13 - Protimuslimské uskupení a názorný příklad šíření strachu [58] 

Pro tradiční pravicově extremistické strany představují islamofobní populistické 

subjekty konkurenci a zároveň radikální část pravicového spektra tohoto fenoménu 

využívá a na jejich shromáždění zkouší vyvolávat násilnosti. Tradiční pravicové 

extremistické strany jako DSSS a Národní demokracie pojmou téma migrace 

z politického pohledu a pokouší se sjednotit pravicové spektrum a získat nové příznivce. 

Neonacistická scéna v tomto období zcela stagnuje. 
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Obrázek 14 - Článek Adama B. Bartoše lídra strany Národní demokracie [59] 

Hlavními tématy roku 2015 v rámci pravicového extremismu je migrace, islamismus, 

Ruská federace, Evropské unie a NATO. Lze konstatovat, že někteří aktivisté plynně 

zaměnili téma Romů za téma muslimů. Rok 2015 je obdobím transformace subjektů  

od pravicově extremistických k subjektům populistickým.  

Rok 2016 začíná tématy spojenými s migrací a Evropskou unií, kdy je ze strany 

členů pravicového extremismu patrná výrazná kritika a naprostý nesouhlas s členstvím 

v EU. Jako možnou a přijatelnou alternativu nabízejí, tak jako v předchozích letech, 

odklon k Ruské federaci. Zejména u strany Národní demokracie je patrná silná proruská 

orientace. DSSS díky zahraničnímu partnerovi Alliance for Peace and Freedom 

projevuje také výrazné sympatie ruskému režimu. Dobré vztahy udržuje strana 

především se Slovenskou Ľudovou stranou Naše Slovensko Mariana Kotleby. 

Novou praktikou členů pravicových extremistických hnutí je výrazná kritika médií, 

především těch veřejnoprávních. Extremisté opakovaně napadají tato média a obviňují 

je z nepravdivého  či zavádějícího informování veřejnosti.   
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Obrázek 15 - Národní demokracie - kritika České televize [60] 

V roce 2015 byla podobná kampaň směřována na jednotlivé osoby, v roce 2016  

je cíleno obecně na média, ať už je to zpravodajství České televize, Radiožurnálu  

či tištěných novin.  

Jako alternativu nabízejí hnutí tzv. alternativní či kvazi-média. Ta jsou  

ale jednostranně zaměřená a nepodávají objektivní informace. Jako příklad 

alternativního média můžeme uvést Aeronet, nebo-li AE News, který má silně 

proruskou rétoriku. Zprávy z těchto webů jsou často nekriticky přebírány 

extremistickými subjekty a dále šířeny. V září je zveřejněna výroční zpráva 

Bezpečnostní informační služby za rok 2015, kde zpravodajská služba informuje  

o ruském informačním působení v českém prostoru, jehož cílem je vyvolávání  

či podpora společenských a politických tenzí uvnitř státu. Zprávu následuje upozornění 

od bezpečnostních složek ČR na alternativní a kvazi-média působící v českém 

mediálním prostoru. 
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V roce 2016 se také nově setkáváme s potřebou pravicových extremistů vytvářet  

tzv. domobrany. Příkladem můžou být tzv. Ódinovi vojáci, kteří působí na Mostecku  

a inspiraci našli ve Finsku.  

 

Obrázek 16 - Ódinovi vojáci v Teplicích [61] 

Pravicoví extremisté pracují nejen se strachem občanů, ale i s xenofobní náladou  

v zemi. Na veřejnosti se v rámci těchto akcí prezentují jako protiislámské  

a protiimigratské spolky chránící běžné občany. V roce 2016 záměrně cílí pravicová 

extremistická hnutí spíše na starší ročníky obyvatel, kteří jsou nespokojeni s vývojem 

po roce 1989. Dále se pravicová extremistická scéna pokouší oslovit občany, kteří mají 

zkušenosti s bezpečnostními složkami. 

V roce 2016 postupně odeznívá migrační krize a pravicová extremistická scéna hledá 

nová mobilizační témata.  Velké pozornosti se tak dostává britskému referendu  

o setrvání v Evropské unii. Pravicoví extremisté, ale i protiislámské a protiimigrační 

subjekty o tzv. Brexitu hovoří jako o vítězství nacionalismu nad multikulturalismem.  
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Obrázek 17 - Článek DSSS k Brexitu [62] 

Strany a hnutí také reagují na teroristické útoky v Belgii, kde jako viníka označují 

Evropskou unii. 

 

Obrázek 18 - Národní demokracie a její výpady proti EU i vládě ČR [63] 

V roce 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev. Nejvýznamnější strany 

pravicové extremistické scény Národní demokracie a DSSS získaly zanedbatelný počet 

hlasů. Stranám se nepodařilo najít témata, kterými by oslovily voliče. 

V roce 2017 téma migrace a islámu z veřejného prostoru skoro zcela vymizelo a tak 

jej nereflektují ani současná extremistická pravicová hnutí. Nejvýraznější strany  
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se navíc potýkají s interními neshodami a se vzájemnými animozitami. Obě tyto tradiční 

strany negativně poznamenal nedávný rozmach populistických protiimigrantsky 

orientovaných skupin, vůči nimž veřejně prezentují nelibost. Populistické subjekty  

v podstatě převzaly zejména ideová východiska tradičních extremistů. 

V roce 2017 se opět zhoršila situace na Ukrajině, na to reagovala zejména 

alternativní média a následně některá extremistická uskupení jako například Národní 

domobrana, která je úzce spjata se stranou Národní demokracie.  

 

Obrázek 19 - Úryvek z otevřeného dopisu Národní domobrany [64] 
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Uskupení se prezentuje jako hnutí, které chce vést boj na obranu rodiny a komunity 

proti ohrožujícím gangům. 

 

Obrázek 20 - Cíle národní domobrany [65] 

Zvýšenou aktivitu zaznamenaly bezpečnostní složky u subjektu Generace identity,  

ta se stylizuje do organizace bránící evropskou kulturu a tradici před "invazí uprchlíků". 

Odvolává se na starověkou Spartu a úzce spolupracuje s mezinárodním projektem 

Defend Europe. Defend Europe se dostal do povědomí veřejnosti, tím, že se snažili 

pomocí crowdfoundingu získat prostředky k pronájmu lodi, jejíž posádka měla bránit 

neziskovým organizacím v pomoci uprchlíkům na moři u Lybijských břehů.  
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Obrázek 20 - Hnutí Defend Europe a jejich působení proti uprchlíkům [66]  

 V hnutí Generace identity se soustřeďují především zastánci tradičního neonacismu, 

kteří se chtějí nadále prezentovat jako spolek a od tradičního neonacismu se oficiálně 

distancují. Dle materiálů Policie ČR vystupují na tuzemských demonstracích velmi 

agresivně. 
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Obrázek 21 - Internetové  stránky hnutí Generace identity [67] 

Roztříštěnost v rámci pravicové extremistické scény vede k výraznému nárůstu 

koncertů označovaných jako White Power Music, kde se soustřeďují především zástupci 

radikálních pravicových extremistů. 

V roce 2017 je v rámci pravicové extremistické scény patrný nárůst nenávistných  

či urážlivých projevů či výzev k násilí vůči skupinám osob s jinou etnickou či rasovou 

příslušností, případně politického a náboženského přesvědčení. Tak jako v roce 2015  

se pravicoví extremisté uchylují k verbálnímu napadání osob, které se menšin zastanou. 

Nově se urážlivých projevů a výzev k násilí dopouští i osoby, které nejsou s pravicovou 

extremistickou scénou nijak spjaty. Jako příklad uvádím zpěváka Radka Bangu na jehož 

hlavu se snesla vlna kritiky, výhrůžek a rasistických nadávek. Důvodem bylo, že odešel 

z Českého slavíka poté co cenu získal zpěvák Tomáš Ortel s neonacistickou minulostí. 
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Obrázek 22 - Urážlivé projevy k osobě Radek Banga [68] 

Na konci roku 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Tradiční pravicově 

extremistické strany jako Národní demokracie a DSSS ve volbách propadly, mimo jiné  

i díky neschopnosti zaujmout a díky názorové nejednotnosti. Ani jedna ze stran neměla 

konkrétní téma, kterým by se před volbami vyprofilovala a prezentovala. Adam  

B. Bartoš, předseda strany Národní demokracie, vedl několik soudních sporů  

za spáchání několika nenávistných trestných činů a zpochybňování holokaustu.  

Ve volbách neuspěly ani další strany s protimigrantskou a protimuslimskou rétorikou. 

Jediný subjekt, který s danými tématy ve volbách 2017 uspěl, bylo hnutí Svoboda  

a přímá demokracie - Tomio Okamura. Hnutí není dle pojetí Ministerstva vnitra 

extremistické, ale někteří její členové se uchylují k nenávistným či urážlivým projevům. 
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Ani v roce 2018 nemohou nejvýraznější strany pravicového extremismu (DSSS  

a Národní demokracie) stále nalézt témata, kterými by zaujaly širší veřejnost a přilákaly 

nové aktivisty. Národní demokracie před komunálními volbami zveřejnila text,  

kde nabízela kandidovat nespokojeným lidem s " vlasteneckým a pronárodním 

smýšlením". Posléze přišla s novým programem, kdy nejprve zveřejnila jen preambuli  

a o několik týdnů později celý program. Hlavním tématem strany se stalo vystoupení  

z Evropské unie a Severoatlantické aliance (dále jen NATO). Také ve svém programu 

navrhuje, aby se ČR stala spolkovou zemí, kdy všechny země - Čechy, Morava  

a Slezsko budou rovnoprávné a z ČR se stane stavovský stát. Ve svém programu zcela 

odmítá migraci z Afriky a Asie.  

 

Obrázek 23 - Národní demokracie - zásadní programové body strany [69]  

Na internetových stránkách strany lze najít i environmentální témata jako článek  

o suchu v ČR na základě špatného hospodaření státu. V případě Národní demokracie  

jde ale výhradně o kritiku státu, nikoliv o ochranu přírody jakou uplatňují levicové 

extremistické strany. 

Scéna pravicového extremismu reagovala na dění na Slovensku, kde došlo k vraždě 

novináře Jána Kuciaka. Pravicoví extremisté převzali od alternativních médií různé 

konspirační teorie, které následně šířili. Negativně také reflektovali smrt českých vojáků 

v zahraničí a například strana Národní demokracie požaduje jejich stažení  

ze zahraničních misí a jejich opětovné povolání tentokrát k ochraně hranic ČR.  

V článcích na svém webu tituluje české vojáky žoldáky. 
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Obrázek 24 - Národní demokracie tituluje české vojáky v zahraničí žoldáky [70] 

Projevy rasismu a xenofobie ze strany aktivistů pravicového extremismu i osob, 

které s extremismem doposud nebyly spojovány, jsou patrné především na různých 

webových portálech a v komentářích k článkům.  Velkou diskusi kolem sebe například 

strhl první novorozenec roku 2018, který se narodil české matce a kurdskému otci.  

 

Obrázek 25 - Komentář k novorozenci, jehož otec je cizinec [71] 
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V roce 2018 jsou nejaktivnější prvkem ve vyjadřování a podněcování nenávistných 

projevů alternativní média. Bezpečnostní složky ČR zaznamenaly, že se mezi tradiční 

pravicové extremisty, ale i xenofobní populisty snaží vnášet stále nové podněty  

a motivovat tyto subjekty k protidemokratickým aktivitám. Aeronet například na svých 

stránkách zveřejnil článek o tom, že teroristický útok 9. října v Halle v Německu  

byl zinscenovaný, aby podpořil přijetí tvrdších zákonů proti antisemitismu. 

 

Obrázek 26 - Úryvek článku Aeronetu k útoku v Halle [72] 

Dle německých zpravodajských služeb stál za činem pravicový extremista, který měl 

zalíbení v konspiračních teorií a navštěvoval internetová extremistická fóra.   

Dochází k výraznému úbytku protimuslimských skupin, které byly aktivní zejména 

ve virtuálním prostředí. Skupiny, které nezanikly se přeorientovaly na nová témata: 

úpadek západní civilizace, kritika národní či nadnárodní vlády či institucí, kritika EU  

a NATO a také panslovanství coby protipól transatlantické civilizace. 
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Obrázek 27 - Hnutí Pro-Vlast a kritika EU [73] 

I v roce 2018 jsou aktivní domobrany, které ale na webových stránkách,  

dle bezpečnostních složek, silně nadhodnocují svůj význam, počty stoupenců i aktivity. 

I přesto jsou považovány za bezpečnostní riziko.  

 

Obrázek 28 - Národní domobrana - článek k legalizaci vzniku domobran [74] 
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V řadách neonacistické scény došlo ke generační obměně a noví členové se výrazněji 

prezentují výhradně na internetu, především na sociálních sítích. Mladší a radikálnější 

pravicoví aktivisté založili nový subjekt s názvem Národní a sociální fronta. 

V roce 2018 dochází k návratu tradičních témat pravicových extremistů.  

Jsou pořádány protesty pravicových extremistů proti průvodům konaných LGBT 

komunitou, dochází k pochodům ve vyloučených lokalitách jako je listopadový pochod 

v Litvínově a projevují se i antisemitské názory. 

 

Obrázek 29 - Národní domobrana - postoj k LGBT komunitě [75] 
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Obrázek 30 - Pochod pravicových extremistů v Litvínově [76] 

 

Obrázek 31 - Facebookový profil hnutí Pro-Vlast a antisemitské nálady [77] 
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5.2 Tematická základna levicové extremistické scény  

V roce 2014 se levicová extremistická scéna (zejména anarchistická) zaměřuje  

na témata rasismu a xenofobie, kdy vystupuje především proti demonstracím 

pravicových extremistických skupin. Pravicově extremistické subjekty v roce 2014 

směřují svoji pozornost především na romské komunity v sociálně vyloučených 

lokalitách, kde má především anarchistická scéna protichůdné zájmy. Levicová 

extremistická scéna se již v roce 2014 silně inspiruje v zahraničí, především  

v Německu, kde přejímá i populární strategii tzv. přímé akce. V roce 2014 jsou přímé 

akce směřovány proti jednání pravicových extremistů v podobě konfrontace na daném 

místě tzn. v místě pořádaného shromáždění či demonstrace a úmyslně vyvolanému 

střetu mezi účastníky jednotlivých frakcí extremismu. 

Přímá akce je forma občanské neposlušnosti. Přímé akce mohou být násilné  

i nenásilné. Příklady přímých akcí zahrnují stávky, ničení majetku, teroristické útoky, 

sabotáže, hacking, blokády a další. V krajním případě i pokusy o státní převrat. Ačkoliv 

přímá akce nemusí být nutně nelegální a násilná, vždy zahrnuje porušení 

nějakých pravidel a předepsaných nebo obvyklých postupů, neboť právě v nich spatřují 

zastánci přímé akce překážku pro dosažení svých cílů. Přímá akce má pomoci dosažení 

"vyšších cílů" navzdory nefungujícímu nebo nepřátelsky nastavenému systému [78].  

Pravicová extremistická scéna se v roce 2014 výrazně vyjadřovala k dění  

na Ukrajině. Ze strany levicových extremistů ale toto téma nebylo nijak zohledňováno. 

Postoj k problematice zaujali jen levicoví extremisté komunistického spektra,  

kteří odmítli celkový vývoj na Ukrajině a vyjádřili podporu Rusku.  

Anarchistická scéna, podobně jako v roce 2013, podporovala squatterské hnutí.  

Po únorovém vyklizení squattu v Praze došlo k několika demonstracím a happeningům. 

V roce 2014 vzniká v podmínkách ČR nový fenomén boje levicových extremistů  

a to podpalování policejních aut. V lednu bylo zapáleno vozidlo Policie ČR v Litvínově, 

v únoru zahořelo vozidlo Městské policie v Praze. Policie ČR byla levicovými 

extremisty označena za legitimní cíl, z důvodu, že je symbolem represe a útlaku a také 

symbolem státu. Zde se vracíme k fenoménu přímé akce. Je označen společný cíl  
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a v rámci občanské neposlušnosti přecházejí účastníci k tzv. přímé akci. V roce 2014  

se anarchistická scéna, především její radikální část výrazně aktivizovala. Proběhlo 

množství přednášek, diskuzí a setkání především v mosteckém sociálním centru Ateneo 

a pražském Salé. Oba prostory byly monitorovány ze strany bezpečnostních složek, 

z důvodů, že právě zde probíhaly koordinační schůzky anarchistů a centra  

jim poskytovala zázemí. "Přímé akce" ze strany radikálních anarchistů pokračovaly  

i v následujících měsících. V květnu došlo k sabotáži výstavby rezidenčního bydlení  

v Praze, byl zapálen elektrický rozvaděč mýtné brány na D1 a došlo k podpálení 

vstupních dveří do prodejny s elektronikou v Praze. K uvedeným útokům  

se prostřednictvím webových stránek přihlásila Síť revolučních buněk.  

 

Obrázek 32 - Útoky hnutí Síť revolučních buněk [79] 
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Tato skupina se odkazuje na zahraniční organizace řeckého nebo italského 

anarchistického hnutí, které jsou známé násilnými a teroristickými akcemi. K tématu 

boje proti útlaku státu, přidávají nesouhlas s kamerovým systémem ve veřejném 

prostoru. K dalšímu žhářskému útoku na služební vozidlo Policie ČR dochází v srpnu, 

tentokrát Síť revolučních buněk zveřejnila, že jednala v rámci kampaně za podporu 

vězněných anarchistů. 

V červnu dochází k sabotážím na kožešinových farmách, zde se kromě anarchistické 

scény projeví i scéna environmentální. Akce mají za následek rozkol mezi radikální  

a umírněnou částí levicového extremismu. Umírněná část levice nesouhlasí se škodou 

třetí osobě, v jednom z případů došlu i k úhynu vypuštěných zvířat a zdůrazňují  

i negativní dopad na místní ekosystém. K akci se přihlásila militantní environmentální 

organizace Animal Rights Militia. 

 

Obrázek 33 - "Přímé akce" levicového environmentálního hnutí [80] 
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Na přelomu července a srpna pořádají levicoví extremisté již tradičně 

Antikapitalistický kemp. Kempu se účastní i zahraniční uskupení, např. němečtí 

antifašisté. 

 

Obrázek 34 - Článek o antikapitalistickém kempu [81] 

Demonstrace a pochody, které představitelé levicového extremismu pořádají, mají 

poměrně vysokou účast. Například demonstrace k výročí 17. listopadu má účast okolo 

300 osob a je konaná pod názvem "Důstojnost, bydlení, příjem". Zde je patrná tendence 

levicových extremistů vystupovat jako alternativa vůči státním i nestátním institucím. 

Nesilnějším mobilizačním tématem levicového extremismu bylo v roce 2014 

obsazení objektu bývalé plicní kliniky v ulici Jeseniova v Praze. Objekt byl obsazen 

squattery v listopadu a vzniklo zde autonomní sociální centrum Klinika (dále  

jen Klinika). Centrum získalo podporu levicových extremistů, široké veřejnosti, 

známých osobností, ale i některých zástupců politického spektra. Policie budovu  

v prosinci vyklidila, ale nakonec bylo zástupcům iniciativy umožněno v budově setrvat. 

V rámci solidarity s Klinikou došlo v prosinci k pokusu o zapálení služebního vozidla 

Policie ČR.  K činu se přihlásila Anarchistická solidární akce. 
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Obrázek 35 - Článek o pokusu podpálit na policejní vozidlo [82] 

Oproti pravicovému extremismu byla levicová extremistická scéna na území České 

republiky velmi aktivní a proběhlo početné množství tzv. přímých akcí, které směřovaly 

především na instituce představující státní moc. Velkou roli zde hrály uskupení 

mostecká solidární síť Ateneo a Solis Praha, které dávají především anarchistickým 

hnutím zázemí a prostor pro workshopy a školení. 

 

Obrázek 36 - Logo Asociace Alerta [83] 
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Obrázek 37 - Logo pražské solidární sítě Solis [84] 

V roce 2015 se ve společnosti zvyšuje napětí kolem migrační krize. Pravicový 

extremisté pořádají demonstrace a pochody, aby vyjádřili svůj nesouhlas s přijímáním 

uprchlíků, populistická protiislámská hnutí jsou na vrcholu své popularity. Na to reaguje 

i levicová extremistická scéna zejména anarchistická, která se snaží narušovat akce 

pravicových extremistů i protiisilámských hnutí. Levicová scéna pořádá zároveň 

osvětovou kampaň "Refugees welcome", která je zaměřená na šíření informací  

a vyvracení mýtů o přistěhovalectví. 

Dalším tématem, které sjednocuje především anarchistickou část levicového 

extremismu je iniciativa Klinika. Na konci února dochází k dočasnému svěření objektu 

ze strany státu zástupcům iniciativy. V objektu probíhají nejrůznější akce spojené  

s podporou a propagací anarchistické scény. 

Anarchistická scéna se rovněž aktivizovala s tématem ochrany zaměstnanců  

před útlakem ze strany zaměstnavatele. V průběhu března došlo k opakovanému 

zahoření vozidel majitele restaurace Řízkárna.  
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Obrázek 38 - Komuniké Sítě revolučních buněk o podpálení vozidel [85]  

Levicový aktivisté z mostecké solidární sítě Ateneo a asociace Solis Praha polepili 

protestními plakáty zastávky MHD po celé Praze.  
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Obrázek 39 - Protestní plakáty na zastávkách v Praze [86] 

Oba subjekty požadují po majiteli restaurace Řízkárna údajně nezaplacené mzdy 

bývalých zaměstnanců. Nátlakovými metodami používanými na vynucení práva  

se snaží, dle jejich slov, nahradit obvyklé mechanismy, které selhaly. Na internetových 

stránkách Solis Praha byly publikovány hanlivé letáky s fotkou majitele restaurace 

Řízkárna i se svědectvím bývalých zaměstnanců. 
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Obrázek 40 - Útoky na stránkách Solis [87] 

Na stránkách Solis Praha jsou výzvy typu: Nejsi sám. Organizuj se! Šéfové  

pod lupou. Zapalování aut, antikampaně, výhružky a vydírání prezentují  

jako mechanismy vynucení práva v rámci pracovně-právních vztahů v případech,  

kdy běžné mechanismy selhaly. 

Během roku byl patrný nesoulad mezi umírněnou a radikální částí anarchistického 

spektra, kdy hlavním zdrojem konfliktů byly žhářské útoky na vozidla Policie ČR  

a Městské policie. 

Komunistická scéna společně s anarchistickou vyjádřila nesouhlas s průjezdem 

americké vojenské kolony přes Českou republiku (tzv. Dragounská jízda), ale ani jedna 

skupina neaktivizovala své stoupence a nedošlo k žádným výrazným protestům.  

Ve výsledku byl průjezd kolony zcela bez problémů.  

Odlišná situace nastala ve virtuálním prostoru, kde se ve zpravodajských portálech 

tzv. kvazi-médiích objevilo velké množství dezinformací a smyšlených zpráv, kterými 

se tyto portály snažily ovlivňovat veřejné mínění. Mluvíme zde především  

o internetových portálech Aeronet, Ac24, Stalo-se, Infowars a dalších. 

Na internetových stránkách Aeronetu, fabulovali s teorií přípravy třetí světové  

či nukleární války, jak je patrné v článku. 
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Obrázek 41 - Článek na Aeronetu.cz o tzv. Dragounské jízdě [88] 

V článku na ac24.cz zveřejněném dne 21. 3. 2015 se autor ptá co je vlastně cílem 

průjezdu a nabízí čtenáři opět téma války. 

 

Obrázek 42 - Článek Erika Besta pro ac24.cz o Dragounské jízdě [89] 
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V dubnu zadržela Policie ČR osoby, které se měly podílet na nezákonných 

činnostech militantního uskupení Síť revolučních buněk. Ve veřejném prostoru  

a především ve virtuálním prostoru byl počin Policie ČR zpochybňován a reprezentován 

jako bezdůvodná represe anarchistického hnutí. Následovaly žhářské útoky na celkem 

pět policejních vozidel a jedno vozidlo majitele restaurace Řízkárna v Praze. K útokům 

se přihlásily různé pobočky Sítě revolučních buněk. Útoky byly veřejně označeny  

za solidaritu s obviněnými anarchisty. Policie ČR, proti které agrese směřovala, byla 

označena za symbol imperialismu a útlaku. 

 

Obrázek 43 - Žhářské útoky na policejní vozidla [90] 

Podpora uvězněných anarchistů probíhala i formou sbírek, koncertů a diskuzí,  

které probíhaly i v objektu Kliniky. Ke konci roku se anarchistická scéna zaměřila  

na publikační činnost, kdy vydala například příručku obsahující návody k plánování, 

přípravě a provedení tzv. přímých akcí "sabotážního" charakteru. Příručku se mi, 
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bohužel, nepovedlo na webových stránkách dohledat, ale jako příklad jsem použila 

příručku od levicového extremistického hnutí Země  především, rovněž z roku 2015. 

 

Obrázek 44 - Část návodu na "přímou akci" [91] 
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Na internetové stránce Sítě revolučních buněk lze najít článek "Jak zapálit auto 

(návod)". 

 

Obrázek 45 - Návod na zapálení vozidla  [92] 
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Rok 2015 byl v rámci levicového extremistického spektra značně dynamický  

a dramatický. Radikální Síť revolučních buněk a iniciativy jako mostecká solidární síť 

Ateneo a Solis Praha stály za řadou tzv. přímých akcí. Při nich docházelo k výrazným 

škodám na majetku a měly za cíl narušit stávající demokratické hodnoty a jistoty  

ve společnosti. Zbylá část levicového spektra se naopak prezentovala prostřednictvím 

aktivit, které nelze považovat za extremistické, naopak byli indiferentní a někdy  

i společensky přínosné. 

Pro obě extremistické scény zůstávají i v roce 2016 aktuální témata migrace a kritika 

a odmítání Evropské unie. Téma migrace řeší levicoví extremisté formou protestů proti 

projevům nenávisti a xenofobie. Toto téma společně s iniciativou Klinika jako jediné 

spojuje anarchistickou scénu. 

V únoru dochází k medializovanému incidentu u autonomního sociálního centra 

Klinika, kdy pravděpodobně fotbaloví Hooligans vhodili do budovy kameny  

a dýmovnice. 

 

Obrázek 46 - Novinový článek o útoku na centrum Klinika [93] 
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Tento incident se stal nepřímým argumentem v následné diskuzi ohledně prodloužení 

možnosti užívání objektu. Po vypršení souhlasu státu s užíváním objektu aktivisté 

odmítli Kliniku vyklidit. Kliniku využívali ke svým aktivitám radikální i umírnění 

anarchisté, ale centrum jako takové nelze dle bezpečnostních složek, označit za levicově 

extremistické. Důvodem je nenaplnění definičních znaků pojmu, který využívá 

Ministerstvo vnitra ČR. Aktivisté po vypršení smlouvy v březnu odmítli centrum 

Klinika opustit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu odmít l 

prodloužit a požadoval vyklizení objektu. Spory mezi státem a centrem Klinika začaly  

v průběhu roku řešit soudy. V průběhu května bylo v objektu opakovaně nahlášeno 

umístění nástražného výbušného sytému.  

 

Obrázek 47 - Článek o nahlašování NVS v centru Klinika [94] 

V rámci solidarity s anarchisty, kteří byli trestně stíháni od roku 2015, bylo v únoru 

opět podpáleno služební vozidlo Policie ČR. Policie ČR v souvislosti s vyšetřováním 

militantního uskupení Síť revolučních buněk uvedla, že se uskupení od ledna 2014  

do ledna 2015 přihlásilo celkem k patnácti žhářským útokům. Pokračovaly i nátlakové 

akce anarchistického uskupení Síť revolučních buněk proti pražské restauraci Řízkárna. 
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Na začátku roku 2016 to bylo především opakované nahlašování umístění nástražného 

výbušného systému v objektu restaurace. Nahlašování probíhalo prostřednictvím 

anonymních emailových zpráv. Bylo přijato celkem padesát tři anonymních oznámení  

o umístění nástražného výbušného systému. 

 

Obrázek 48 - Článek o nahlašování NVS v restauraci Řízkárna [95] 

Výraznou osobou extremistického levicového spektra se stal Martin Ignačák, který 

byl vazebně stíhán v souvislosti s údajnou přípravou teroristického útoku na vlak.  

Na jeho podporu bylo pořádáno několik demonstrací, koncertů a finančních sbírek.  

V červnu bylo oznámeno umístění nástražného výbušného systému v několika státních 

budovách. K činu se přihlásila buňka Black June, která tím chtěla ochromit chod 

institucí, které se podílejí na perzekuci Martina Ignačáka. 
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Obrázek 49 - Článek o nahlašování NVS ve státních institucích [96] 

Další výraznou osobností levicového extremismu je Lukáš Borl, který je spojován  

se Sítí revolučních buněk a několik měsíců se skrýval před Policií ČR. V září byl  

v Mostě zadržen s padělanými doklady. Po jeho zadržení vzniklo několik spontánních 

demonstrací před vazební věznicí, kam byl umístěn. Borl si založil blog, na který 

přispíval vlastními postřehy a myšlenkami. 

 

Obrázek 50 - Citát z blogu vězněného anarchisty Lukáše Borla [97] 
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Novým tématem v rámci levicového spektra extremismu se stalo britské referendum 

o setrvání v Evropské unii tzv. Brexit. Levicoví extremisté nahlížejí na Evropskou unii 

jako na nástroj "nadnárodního byznysu" určený ke kontrole neprivilegovaných vrstev. 

Především na internetových stránkách anarchistických hnutí se objevovali negativní 

články hanící Evropskou unii a principy které zastává. 

 

Obrázek 51 - Úvaha o setrvání v  Evropskou unii [98] 

Mezi levicovou extremistickou scénou rezonovalo okrajově i téma Ruská federace, 

prezidenta Vladimira Putina a podpora tzv. Donbaským republikám. V těchto tématech 

se názorově shodovala s částí pravicové extremistické scény. Pravicoví extremisté 

nedokázali k problematice zaujmout jednotný postoj. Levicoví extremisté vyjadřovali 

podporu obyvatelům lidových republik Donbasu před "agresí kyjevského režimu". 
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Obrázek 52 - Článek o podpoře obyvatelům lidových republik Donbasu [99] 

Tak jako v letech předchozích je i v roce 2017 ústředním tématem anarchistické 

scény autonomní sociální centrum Klinika, které pravidelně hostí akce s anarchistickým 

podtextem. Dále je to téma podpory stíhaných členů anarchistické scény. Čeští trestně 

stíhaní anarchisté byli zahrnuti do mezinárodních solidárních aktivit. Tyto aktivity mají 

na starost shánění peněz a podpory na pomoc trestně stíhaným anarchistům. Dále lze  

u těchto organizací vysledovat aktivity směřující k bagatelizování teroristických činů  

či jiných násilných aktů, a lze zde najít i slogany volající po vylupování bank či zrušení 

policie. 
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Obrázek 53 - Článek o podpoře vězněných anarchistů [100] 

 

 

Obrázek 54 - Hesla podporující rebelii anarchistického hnutí  [101] 
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Aktivity extremistické anarchistické scény spojené z restaurací Řízkárna a následně  

s údajným plánováním teroristického útoku na vlak pojmenovala policie jako akci 

Fénix. V reflexi na to nechali aktivisté vzniknout tzv. Antifénix, který je dohledatelný 

například na webových stránkách hnutí Anarchistické federace a kromě sledování celé 

kauzy jsou zde zveřejňovány například výzvy k provádění sabotáží, návody k jejich 

provádění či rady, jak se bránit policejním metodám a prostředkům. 

 

Obrázek 55 - Leták k besedě o taktice policejního vyšetřování [102] 
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Policie České republiky ve svých čtvrtletních zprávách uvedla, že se v rámci 

projevování solidarity s vězněnými anarchisty objevily nové texty oslavující masové 

nepokoje tzv. rioty. Tyto rioty vyzývající ke krádežím, které jsou v anarchistickém pojetí 

pouhým vyvlastněním kapitalistického zdroje. Dále texty vyzývají k ničení prostředků 

masové kontroly státu a kapitálu (kamery, bankomaty či automaty na jízdenky). 

V roce 2017 dochází k výrazné mobilizaci na environmentální scéně. Je zahájen 

první ročník akce Klimakemp, která proběhla na konci června na Mostecku. Ústředním 

tématem byl protest proti těžbě uhlí. Anarchistická scéna se rozhodla na tomto tématu 

participovat a využila aktuální společenský problém k prezentaci vlastní ideologie  

a uskutečnění přímých, někdy i násilných akcí. Cílem anarchistů je ukázat své hnutí  

v lepším světle a přilákat nové členy. Organizátoři Klimakempu již dopředu sestavovali 

právní manuály pro případ zadržení účastníků policií, utajovali organizační detaily  

a sestavili manuál pro "přímou akci".  

 

Obrázek 56 - Návod  jak naplánovat a udělat "přímou akci" [103] 
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Klimakemp byl prezentován jako projev boje za "klimatickou spravedlnost" a jako 

protest proti těžbě a spalování uhlí. Aktivisté se inspirovali v Německu, kde podobná 

akce proběhla v loňském roce. Akce se nakonec zúčastnilo zhruba 300 osob a 130 osob 

neoprávněně vniklo do dolu Bílina, kde udělaly živý řetěz okolo jednoho z rypadel. 

 

Obrázek 57 - Fotografie z obsazení dolu Bílina aktivisty [104] 

Podle bezpečnostních složek vše napovídalo tomu, že akce byla dopředu precizně 

připravena a naplánována. Využito bylo především zkušeností ze zahraničí,  

kdy se Klimakempu 2017 účastnilo i mnoho osob ze zahraničí. Samotná akce 

Klimakemp se prezentovala nenásilně, bezpečnostní složky ale zaznamenaly  

na projektu silnou participaci anarchistů, kteří mají tendenci k přímým násilným akcím. 

Z tohoto důvodu byla celá akce podrobně monitorována bezpečnostními složkami, 

především Policií ČR.  

Na začátku července proběhl v Hamburku Summit G20. Na tuto akci se dlouho 

dopředu připravovala nejen anarchistická scéna, ale i jiná levicová extremistická hnutí  

v celoevropském kontextu. 
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Obrázek 58 - Podpora protestů proti summitu G20 v Hamburku [105] 

Policie ČR po střetech a násilnostech v Hamburku oznámila, že bylo zadrženo 

celkem 30 českých občanů v souvislosti s výraznými nepokoji a střety s policejními 

složkami v ulicích. Obecně lze uvést, že pravicový i levicový extremisté se násilněji 

projevují na zahraničních akcích než na akcích pořádaných v ČR. Svůj vliv na tom bude 

mít bezesporu větší pocit anonymity a beztrestnosti. 

 

Obrázek 59 - Fotografie z nepokojů v Hamburkupři summitu G20 [106] 
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Levicoví extremisté mimo anarchistické spektrum se výrazněji neprojevovali. 

Pozornost na sebe strhla Společnost česko-korejského přátelství Pektusan. Její členové 

navštívili Korejskou lidově demokratickou republiku u 105. výročí narození  

Kim Ir-sena. 

 

Obrázek 60 - Internetové stránky hnutí Pektusan [107] 

Reportáž glorifikující severokorejský režim se objevila třeba i na webových 

stránkách dalšího levicově extremistického subjektu Svazu mladých komunistů. 

 

Obrázek 61 - Úryvek z oslavného článku o KLDR [108] 
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V roce 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny, levicoví extremisté, 

především anarchistická část, vyzývali k bojkotu. Některé anarchistické kolektivy 

vyzvaly své příznivce k zapojení do kampaně, která měla za úkol "ničit a pozměňovat 

volební propagandy". 

 

Obrázek 62 - Výzva nevolit na stránkách Anarchistické federace [109] 

I nadále bylo aktuální téma antikapitalismu, kdy je ze strany levicových extremistů 

výrazně vystupováno proti Evropské unii, vracejí se i protesty proti rasismu a sexismu. 

V roce 2018 došlo v rámci přímých akcí anarchistické scény k výraznému zklidnění 

a do popředí vystupují zahraniční události, na které extremistická scéna v ČR reaguje. 

Anarchistická scéna nadále podporuje squatting. V únoru obsadili squatteři pražskou 

usedlost Šatovka, ve které se následně zabarikádovali a odmítli ji opustit. Vzhledem  

ke stavu objektu jej Policie ČR nevyklízela a squatteři prostor opustili sami. 
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Obrázek 63 - Článek Anarchistické federace na podporu squattingu [110] 

Anarchistická scéna i nadále podporuje solidární akce vůči postihovaným kolegům. 

Nejvýraznější podpora cílí na ruské a španělské aktivisty. 

 

Obrázek 64 - Podpora vězněným anarchistům v zahraničí [111] 
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Anarchistická scéna se tento rok více věnovala aktivitám uvnitř samotného hnutí  

a omezila své působení na venek. Aktivita je směřována převážně na uveřejňování 

článků na internetu. 

Do popředí se v rámci levicového extremismu dostávají nově environmentální hnutí. 

Jako příklad "přímé akce" v rámci této scény bylo poškozování posedů.  

 

Obrázek 65 - "Přímá akce" v podobě ničení posedů [112] 

Další akcí environmentální scény byl druhý ročník Klimakempu. V ekologických 

tématech se shlédla i část anarchistického spektra, která na pořádaných akcích začala 

participovat. Klimakemp sám o sobě upozorňuje na legitimní problematiku a není 

extremistickým počinem. Na rozdíl od přímých akcí, které zde byly podniknuty 

anarchistickou scénou. V roce 2018 do dolu Bílina proniklo několik osob a připoutali  

se k rypadlu. 

I nadále je aktivní autonomní sociální centrum Klinika na pražské Žižkově. Ve věci 

vyklizení objektu i nadále probíhalo soudní jednání, kdy aktivisté v objektu pobývali 

navzdory ukončení smlouvy o výpůjčce. Na podzim Ústavní soud rozhodl, že nelze 
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tolerovat okupaci cizích objektů bez právního důvodu a zároveň Nejvyšší soud zamítl 

dovolání proti verdiktu o vyklizení centra. S tím se zvedla vlna solidarity a zintenzivnili 

se akce na podporu squattingu. Na počátku roku 2019 byla Klinika vyklizena 

exekutorem. 

Komunistická scéna se nijak výrazněji neprofilovala a neměla žádné mobilizační 

téma kromě nekritického obdivu k režimu KLDR. Toto téma se nesetkalo s výrazným 

zájmem společnosti. Následně některé komunistické subjekty vyjádřili podporu 

ukrajinskému Donbasu. 

V roce 2018 došlo k výraznému útlumu na levicové extremistické scéně, především  

v rámci anarchistických subjektů. Neproběhly žádné nápadné přímé akce a nedocházelo 

ani k výrazným škodám na majetku. Do popředí se dostávají především témata spojená 

s přírodou, životním prostředí a klimatickou zodpovědností. Na scéně je patrná 

inspirace či propojení se zahraničními subjekty podobného smýšlení. Na základě těchto 

zahraničních spoluprácí se na internetu objevovaly nové instrukce a návody na "přímé 

akce". Jako příklad je zde uveden popis akce v Německém Porýní. 

 

Obrázek 66 - Propagace environmentálních témat [113] 
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Nebo podněty Sítě revolučních buněk na novou ozkoušenou taktiku nahlašování 

nástražného výbušného systému, kterou lze použít jako sabotáž či jako podporu  

při stávce.  

 

Obrázek 67 - Nabádání k nahlašování NVS [114] 

Na internetových stránkách byly také zveřejňovány akce zahraničních frakcí 

anarchistického uskupení, například výbuch bomby u budovy Federální bezpečnostní 

služby v Rusku. 
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Obrázek 68 - Propagace zahraničních akcí [115] 

Oproti letům předchozím byl rok 2018 v rámci projevů levicových extremistů velmi 

klidným obdobím, kdy k tzv. přímým akcím docházelo sporadicky a škody nebyly nijak 

markantní. Na síle získala především environmentální hnutí, která budou 

pravděpodobně prosperovat i v roce 2019. Trend vzestupu hnutí a organizací 

odkazujících se na přírodu a s tím spojená témata je patrný hlavně v zahraničí. S velkou 

pravděpodobností ale bude mít výrazný vliv i na současná extremistická hnutí v České 

republice ať už levicová, nebo pravicová.  
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6 DISKUZE 

6.1 Vyhodnocení tematické základny extremistických hnutí od 

roku 2014 do roku 2018 

V roce 2014 se pravicoví extremisté pomalu odklánějí od témat jako je 

antisemitismus a rasismus směřovaný vůči Romům. Tato témata v pravicově 

extremistické scéně ještě doznívají, ale je patrný přerod k tématům, která jsou na konci 

roku 2014 a následně v roce 2015 aktuálnější. Na konci roku 2014 nastupuje na základě 

migrační krize ve světě nový trend populistických hnutí, která pohotově  zareagovala  

na strach, xenofobii a neinformovanost široké veřejnosti. Do popředí zájmu české 

společnosti se dostávají témata spojená s migrací a islámem. Pravicová extremistická 

scéna začíná ztrácet své příznivce, kteří aktuálně podporují nově vzniklá uskupení 

bojující proti migraci a migrantům. Pravicová extremistická scéna, ve snaze udržet  

si své příznivce, či získat nové, obnovuje svou platformu témat a od roku 2015  

u ní začínají výrazně rezonovat islamofobní a protiimigrační témata a na to navazující 

téma obrany evropských, respektive národních tradic a kultury. I nadále zůstávají 

aktivní témata boje proti Evropské unii a Severoatlantické alianci a reaguje také  

na zahraniční aktuality. I přes snahu zaujmout částečně obnoveným programem dochází 

k fragmentaci pravicové scény a poklesu aktivit ve veřejném prostoru. 

Témata jako boj proti Evropské unii a NATO jsou pro celou extremistickou scénu 

jednotící a subjekty se na nich mezi sebou shodnou. Daná témata provázejí pravicovou  

i levicovou extremistickou scénu po celých pět let, což jsem zohlednila v analýze.  

V rámci negativního postoje k EU a NATO nabízí pravicoví extremisté variantu spojit 

své síly s Ruskem a glorifikují personu Vladimira Putina. 

V rámci pravicově extremistické scény ale resonují i témata, ke kterým mají 

jednotlivá hnutí odlišný přístup, nebo dokonce se na nich neshodnou jednotliví členové 

uvnitř hnutí. V roce 2014 a 2015 je to například postoj ke konfliktu na Ukrajině  

a podpora ukrajinské nacionalistické strany Pravý prostor, který výrazně štěpil,  

v té době nejvýraznější extremistickou pravicovou stranu, DSSS. 
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Od roku 2014 je v rámci ČR zaznamenán také nový trend působení  

tzv. alternativních zpravodajských webů a portálů, které výrazně ovlivňují tuzemskou 

extremistickou scénu. Alternativní média se zcela evidentně pokoušejí ovlivnit veřejné 

mínění. Jejich zveřejněné texty jsou často zcela nekriticky přejímány extremistickými 

subjekty a jsou dále šířeny. O těchto alternativních médiích se lze dočíst ve Zprávách  

o extremismu, které vydává Ministerstvo vnitra ČR, ale varuje před nimi  

i Bezpečnostně informační služba ČR. Většina těchto alternativních médií disponuje 

silně proruskou rétorikou. 

V rámci levicové extremistické scény jsou roky 2014 a 2015 velmi dynamické  

a ve srovnání s pravicovou extremistickou scénou také více násilné. I zde se projevuje 

přerod, který je spojen s migrační krizí. Levicoví extremisté na začátku roku 2014 

pravidelně narušují shromáždění a demonstrace pravicové extremistické scény vedené 

proti nepřizpůsobivým obyvatelům. Na konci roku 2014 již narušují protesty proti 

migraci a islámu. Tyto aktivity jsou konfrontací v místě konání a jsou nazývány "přímé 

akce". "Přímou akci" používají dle vzoru ze zahraničí čeští anarchisté i k dosažení 

jiných cílů. V roce 2014 a 2015 jsou pod záštitou "přímé akce" podpalovány služební 

vozidla policie, vozidla soukromých osob, vchodové dveře společností, nebo mýtná 

brána na dálnici D1. Dochází k velkým škodám na majetku, kterou mají na svědomí 

anarchistická hnutí.V letech 2014 a 2015 je na území ČR aktivní především  

Síť revolučních buněk, která čerpá zkušenosti a inspiraci hlavně v zahraničí.  

Síť revolučních buněk koná v rámci ČR "přímé akce", kdy plány a zázemí nacházejí 

radikální anarchisté v autonomních centrech. Nejrizikovějšími byly bezpečnostními 

složkami vyhodnoceny v letech 2014 a 2015 mostecké autonomní centrum Ateneo  

a pražské Solis. Nově v roce 2014 vzniká autonomní sociální centrum Klinika  

na pražském Žižkově. To je ve výsledku umírněnější. Anarchisté zde mají své zázemí, 

ale více akcí se děje spíše kolem centra jako takového, než vně. Centrum je v průběhu 

let několikrát vyklizeno Policií ČR, vedou se kolem jeho užívání soudní spory, proběhne 

nespočet demonstrací a mítinků k jeho zachování. Centrum si získalo velký počet 

příznivců z řad veřejnosti i známých osobností. I tak je na začátku roku 2019 prostor 

vyklizen exekutorem a činnost centra ukončena. 

V roce 2014 a 2015 je v rámci levicové extremistické scény vidět především její 

radikální anarchistická část. Útoky, které nazývají "přímou akcí" jsou vedeny proti, 
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podle anarchistů, legitimnímu cíli. Tento legitimní cíl je symbolem represe a útlaku  

a také symbolem státu, proti jehož existenci a hodnotám anarchisté dlouhodobě 

vystupují. 

V roce 2016 je téma migrace stále ještě aktuální a na straně pravicového extremismu 

umožňuje vznik a existenci domobran a paramilitárních uskupení. Tato uskupení  

se proklamují jako alternativní bezpečnostní složky, ochránci veřejného pořádku  

nebo státních hranic. U některých z nich lze registrovat vyhraněné ideologické postoje, 

které nejsou v souladu s ústavními a zákonnými normami. Tyto skupiny zpochybňují 

základní demokratické ústavní principy a šíří xenofobní a nenávistné prvky  

ve společnosti. Kromě stoupenců z řad extremistických hnutí tato uskupení rekrutují  

i bývalé příslušníky bezpečnostních složek. Nejaktivnější skupinou zůstává Národní 

domobrana, personálně provázaná se stranou Národní demokracie. Tzv. domobrany jsou 

velmi aktivní především v internetovém prostředí, ale jejich základny čítají maximálně 

několik desítek členů. Činnost s drobnými odmlkami vykazují různá domobranecká 

uskupení až do roku 2019. I přes nízkou účast v těchto hnutích jsou ze strany 

bezpečnostních složek intenzivně monitorovány jejich aktivity z důvodu možného rizika 

radikalizace postojů. 

Aktuálním tématem je v roce 2016 vystoupení Velké Británie z Evropské unie,  

tzv. Brexit. Snaha Velké Británie opustit Evropskou unii je velmi kladně přijímána 

napříč extremistickou scénou. Pravicová extremistická hnutí vyzdvihují národní 

hodnoty a chtějí směřovat spíše ke slovanským národům a Rusku. Levicová 

extremistická scéna vidí v Evropské unii nadnárodní obchod a útlak mocných. Preferují 

menší rozdělení, ideálně systém spolupracujících samospráv. Pro anarchistickou scénu, 

která je v podmínkách ČR největším zástupcem levicového extremistického uskupení  

je nadnárodní vedení naprosto nepřijatelné. 

Alternativní média a pravicová extremistická hnutí v roce 2015 výrazně kritizovala 

osobnosti veřejného života, ať už politického spektra,  lidsko-právních aktivistů,  

nebo známé osobnosti, které vyjádřily názor, v rozporu s názorem pravicového spektra. 

V roce 2016 se tato kritika a snaha o veřejnou dehonestaci přenáší  na skupiny. 

Nejvýraznější útoky byly z pohledu veřejnosti na zpravodajství České televize,  

které bylo pravidelně obviňováno ze lží a jednostranně zaměřeného zpravodajství. 
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Cílem této kritiky bylo pravděpodobně zvýšení sledovanosti alternativních médií,  

které pravicově extremistické subjekty dlouhodobě prosazují. 

Pro levicově extremistickou scénu je v roce 2016 kromě Brexitu dalším důležitým 

tématem  centrum  Klinika, které pokračuje ve své činnosti i přes nezákonné využívání 

prostor. I nadále trvá veřejná šikana majitele pražské restaurace Řízkárna.  

Zde je opakovaně nahlašováno umístění nástražného výbušného systému. Ze strany 

anarchistického spektra je akce prezentována jako solidarita s utlačovanými 

zaměstnanci a boj proti systému. Hnutí tímto argumentem ospravedlňují své nezákonné 

činy. Represe, které jejich protizákonné jednání přináší, považují za další útlak ze strany 

státní moci. Zatčení, nebo věznění členů anarchistického spektra tak vyvolává  

tzv. solidární akce. Ty jsou realizovány formou demonstrací, finančních sbírek,  

nebo třeba nahlášením výstražného výbušného systému v institucích, které se podílejí 

na výkonu státní moci. Nahlašování výstražného výbušného zařízení v budovách  

je ze strany levicových extremistických hnutí považováno za účinný prostředek  

pro podporu jejich akcí. Veřejně tento postoj propagují na svých stránkách i s návodem 

kdy a jak jej použít. Tento pro instituce výrazně ochromující prvek je využíván 

anarchistickou scénou i v dalších letech. 

V roce 2017 z veřejného prostotu téměř mizí téma migrace a islámu. Populistické 

subjekty, které na tomto tématu participovaly zanikají, nebo se navzájem spojují  

a přebírají některá témata tradičních pravicových stran. Výrazné a stálé téma je kritika 

Evropské unie a Severoatlantické aliance.  

Klasické pravicově extremistické strany v těchto letech stagnují. Na intenzitě  

ve svých činnostech ale nabírají radikální hnutí jako je například Generace identity, 

které má silnou mezinárodní základnu a stylizuje se do obránce evropských kulturních 

tradic před "invazí uprchlíků". Svoji pozornost zaměřuje především na uprchlíky  

z Afriky. Tento rok se také zvyšuje počet koncertů označovaných jako White Power 

Music, kde se soustřeďují především zástupci radikálních pravicových extremistů. 

V roce 2015 pravicová extremistická scéna s podporou alternativních médií 

atakovala především veřejně známé osobnosti (viz. tehdejší premiér Bohuslav Sobotka), 

o rok později svoji pozornost přesměrovala na veřejná média (viz. zpravodajství  
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České televize). V roce 2017 dochází k dalšímu posunu tohoto jevu. Nově je patrný 

nárůst projevů či výzev k násilí vůči skupinám osob s jinou etnickou či rasovou 

příslušností, případně politického a náboženského přesvědčení (viz. zpěvák  

Radek Banga, který má romský původ). Alarmující je na celé věci skutečnost, že útoky, 

které jsou prováděny především v internetovém prostředí, jsou vedeny i osobami,  

které nejsou spojeny s extremistickými hnutími. Jedná se tak o fenomén, kdy je  

ve veřejném internetovém prostředí pod dojmem anonymity útočeno na osoby mající 

jiný názor, životní postoj, jinou barvu pleti, nebo jen nesdílející stejné životní hodnoty 

jako autoři těchto zpráv, hoaxů a často i výhružek. Jako člen bezpečnostního sboru 

považuji tento fenomén za výrazné riziko pro veřejnou bezpečnost. Pod dojmem 

anonymity internetového prostředí si tyto osoby mohou pravděpodobně myslet,  

že nejsou za své rasistické a xenofobní výpady postižitelné. Bezpečnostní složky  

a orgány činné v trestním řízení však zareagovaly na situaci promptně a již v roce 2018 

byla Zpráva o Extremismu na území České republiky přejmenována na Zprávu  

o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky. Policie ČR 

se bezprostředně začíná tímto jevem intenzivně zabývat a soudy a správní orgány jej 

začínají postihovat, nejčastěji uložením pokuty. Situaci komplikuje, že k projevům 

nenávisti dochází především ve virtuálním prostředí a dohledání pachatelů je složité.  

V případě sociálních sítích jako je Facebook a Instagram je situace o to složitější,  

že jejich servery jsou umístěny v zahraničí, převážně v USA, kde nejsou takové projevy 

trestné a příslušné úřady ve věci nechtějí konat. K posunu dochází nakonec díky 

samotným zakladatelům těchto sociálních sítí, kteří přistoupili na promazávání 

závadného obsahu či úplné blokaci celého profilu. Příkladem může být pravicové 

extremistické hnutí Národní a sociální fronta, které má v současné době zablokovaný 

Facebookový i Instagramový účet. 

Pro levicově extremistickou scénu je rok 2017 rokem klidnějším, minimálně počtem 

"přímých akcí", kdy dochází ke škodě na majetku třetí osobě. V internetovém prostředí 

ale přibývá výzev k ničení veřejného nebo soukromého majetku, rad jak naplánovat  

a zrealizovat "přímou akci", postupů při výslechu ze strany Policie ČR, nebo podnětů  

k napadání policie coby restriktivní složky státu. Ze strany radikálních anarchistů  

jsou patrné snahy o bagatelizování teroristických útoků v zahraničí, nebo vzývání  

a podpora osob mající teroristické či jiné útoky na svědomí.  



125 

 

Anarchistická scéna je zainteresována v kauze Fénix, kde jsou její členové obviněni  

z chystání teroristického útoku na vlak. Kauza navazuje na aktivity anarchistické scény 

vůči majiteli restaurace Řízkárna. Případ kolem plánovaného útoku na vlak nakonec 

vyplyne ve prospěch aktivistů. Na svých internetových stránkách vedou anarchisté tuto 

záležitost jako tzv. Antifénix, kde podrobně popisují jejich pohled na věc, zveřejňují  

zde fotografie policistů účinkujících v kauze a dostupnými prostředky se snaží 

devalvovat práci složek činných v trestním řízení.  

V roce 2017 začínají v rámci levicového extremismu nabírat na významu 

environmentální témata. Na konci června je na Mostecku uskutečněn první Klimakemp, 

kde je již dopředu připravováno, že budou použity také "přímé akce". V českém 

prostředí i ve světovém měřítku si téma ochrany přírody nachází velké množství 

příznivců. I z tohoto důvodu se k těmto hnutím připojují různé anarchistické frakce, 

které se snaží příznivce radikalizovat. Téma ochrany přírody se pro další roky stává 

klíčové, postupně si získává velké množství příznivců, podporovatelů. Většina akcí,  

ať už shromáždění nebo kempů, je perfektně zorganizována a zmedializována. Hnutí 

například poskytují svým příznivcům poradny nebo právní pomoc při zatčení. V rámci 

ČR jsou konány "přímé akce", ale nedochází k výraznějším škodám na majetku.  

V zahraničí, kde většina hnutí čerpá inspiraci či jsou českou frakcí mezinárodního hnutí, 

je situace komplikovanější a hnutí postupně radikalizují názory i postupy prosazování 

svých požadavků. Environmentální hnutí jsou velmi aktivní v internetovém prostředí   

a na sociálních sítích mají rozsáhlou skupinu podporovatelů a následovníků. V rámci 

aktivit i počtu členů na sociálních sítích výrazně převyšují pravicová extremistická 

hnutí. 

V následujících tabulkách je počet sledovatelů na sociálních sítí tří nejvýraznějších 

hnutí v roce 2019 v rámci pravicového extremismu a tří nejvýraznějších hnutí v roce 

2019 v rámci levicového extremismu. Data jsou sbírána k únoru 2020. 
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Tabulka 1- Počet sledovatelů na sociálních sítích pravicové extremistické scény v ČR 

Sociální sítě 
Strana Národní 

demokracie 

Hnutí Národní a 

sociální fronta 

Strana Dělnická 

mládež 

Facebook 34.168 zablokováno 1.994 

Twitter 138 27 zablokováno 

Instagram nemá zablokováno 131 

jiné vk.com - vk.com 

 

Tabulka 2 - Počet sledovatelů na sociálních sítích levicové extremistické scény v ČR 

Sociální sítě 

Hnutí 

Anarchistická 

federace 

Hnutí Limity jsme 

my 

Hnutí Extinction 

Rebellion 

Facebook 4.850 7.625 402 tis. 

Twitter 311 1.059 353 tis. 

Instagram nemá 1.992 659 tis. 

jiné Reddit, Mastodon Flickr - 

 

Nutno ale podotknout, že hnutí Extinction Rebellion je celosvětové a tomu  

i odpovídají počty sledovatelů na sociálních sítích. V rámci České republiky ještě hnutí 

nedosáhlo, dle jejich mluvčího, počtu 2.000 aktivních členů. 

Pro rok 2018 zůstávají v rámci pravicové extremistické scény aktuální témata kritika 

EU a NATO, úplné odmítnutí migrace, podpora Ruska a ochrana státu a tradic.  
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V internetovém prostředí pokračují aktivisté i část veřejnosti v hanění osob, mající 

odlišné postoje, názory, vyznání, pleť či kulturu. Alternativní média i nadále šíří 

desinformace a různé konspirační teorie. Témata spojená s migrací zcela ustupují  

do pozadí a opětovně se pravicová extremistická  uskupení vyhraňují vůči Romům, 

Židům, LGBT komunitě a částečně levicové extremistické scéně. 

Dalo by se shrnout, že v letech 2018 - 2019 nejsou aktivity pravicové extremistické 

scény příliš výrazné. Svůj podíl na tom mají bezpečnostní složky, které situaci kolem 

extremistů monitorují a v případě překročení zákonných mezích okamžitě zasáhnou. 

Svůj podíl na tom má i generační obměna v jednotlivých hnutí, neschopnost spolupráce 

mezi jednotlivými frakcemi, slabé persony na postech vedení stran či hnutí  

a v neposlední řadě i neschopnost nalézt jednotící témata. V rámci bezpečnosti je tato 

"impotentnost" ze strany pravicových extremistů vítaným a žádoucím jevem. Těžko  

ale predikovat, jak dlouho se dá tento stav udržet. Zahraniční zkušenosti naznačují,  

že v současné situaci lze očekávat vzestup extremistických snah a výraznou radikalizaci 

postojů. 

Levicová extremistická scéna pokračuje v roce 2018 v environmentálních tématech, 

kde se stále výrazněji projevují osobnosti z anarchistického prostředí. S tímto 

fenoménem je očekáván nárůst násilností i počet provedených "přímých akcí".  

V internetovém prostředí je patrná snaha navádět k jejich provádění. Jsou zde různé 

odkazy na zahraniční akce, ale také jsou uveřejňovány návody jak provést "přímou 

akci" a jak se následně bránit před orgány činnými v trestním řízení. 

Internet a sociální sítě jsou základním parametrem pro úspěšnost extremistického 

hnutí. Je to nejsnadnější a nejjednodušší způsob jak informovat širokou veřejnost  

i samotné aktivisty. Často slouží extremistickým hnutím k rychlé mobilizaci svých 

příznivců. Pravicová i levicová extremistická scéna touto cestou šíří pozvánky  

na mítinky, hnutí i demonstrace. Levicová extremistická scéna tímto prostředkem šíří 

ale i návody na "přímé akce". Je to také prostor, kde se často objevují diskuse  

s rasistickou či xenofobní tématikou. Dochází zde k projevům či výzvám k násilí vůči 

skupinám osob s jinou etnickou či rasovou příslušností, případně jiných politickým 

nebo náboženským přesvědčením. Touto cestou jsou také přeposílány tzv. hoaxy nebo 

uveřejňovány lživé či zkreslené články. 
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Internet a jeho pojetí svobody slova se tak v rukou extremistických skupin stává 

silným a účinným nástrojem v prosazování jejich myšlenek, postojů a výrazně pomáhá 

v získávání nových členů a podporovatelů. Pokud převedu problematiku na aktuální 

stav v ČR, kde platí nouzový stav, je omezen pohyb obyvatel a poměrně velká část 

obyvatelstva se cítí utlačená vládními opatřeními spojenými s ochranou zdraví v době 

koronavirové nákazy, myslím si, že lze očekávat nárůst extremistických postojů  

ve společnosti. Sociální izolace, předpokládaná hospodářská krize, růst nezaměstnanosti 

a nedůvěra ve vládní aparát budou živnou půdou pro radikalizaci postojů části 

veřejnosti. Společně se zintenzivněním propagandy extremistických hnutí  

v internetovém prostředí a především na sociálních sítích lze očekávat významnou 

podporu těchto hnutí, výrazný nárůst nových členů a z toho vyplývající zintenzivnění 

aktivit.  

6.2 Vyhodnocení cílů 

Jedním z cílů bylo přinést ucelený náhled na problematiku extremismu v ČR. Tohoto 

cíle bylo dosaženo v teoretické části diplomové práce, kde jsem přinesla přehled aktivit 

pravicových i levicových extremistických hnutí v rámci ČR od roku 2014 do roku 2018. 

Dalším cílem bylo zmapovat aktuální témata a postoje současných extremistických 

hnutí v ČR. Tento cíl jsem zpracovala v rámci praktické části diplomové práce. Provedla 

jsem obsahovou analýzu se záměrem získat nejvýraznější témata obou scén extremismu 

v letech 2014 až 2018. Podklady jsem čerpala především ze Zpráv o extremismu  

na území ČR, které vydává Odbor bezpečnosti Ministerstva vnitra ČR.  

Vše jsem podpořila obrazovým materiálem v textu, který jsem čerpala v internetovém 

prostředí, především na webových stránkách jednotlivých extremistických hnutí,  

ale jsou použity i články a fotografie z novinových článků a periodik.  

Posledním cílem bylo porovnat tematické základny soudobých extremistických 

skupin pravicového a levicového spektra v rozmezí let 2014 - 2018. Z obsahové analýzy 

vyplývá, že více aktivní je levicová část extremistického hnutí. V tomto případě se jedná 

o anarchistickou scénu. Uskupení prosazující komunistické myšlenky jsou v letech 2014 

až 2018 v útlumu a o jejich aktivitách je slyšet minimálně nebo vůbec. Anarchistické 

hnutí má v letech 2014 až 2016 výraznou dominanci v rámci extremistického prostředí. 
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Je zde prováděno velké množství "přímých akcí", které mají negativní dopad na majetek 

i fungování některých státních institucí.  Témata, za která extremisté "přímé akce" 

schovávají, jsou: pocit útlaku ze strany státu a jeho institucí, solidarita s vězněnými 

aktivisty a podpora při domáhání se práv zaměstnanců, tj. domoci se spravedlnosti při 

jejich vykořisťování. Pravicová extremistická scéna se v těchto letech soustředí na téma 

migrace a koná demonstrace, které se většinou obejdou bez násilí. Roky 2017 a  2018 

jsou v rámci levicového extremismu klidnější. V daném prostředí zdomácňuje téma 

ochrany přírody. V zahraničí je toto téma u levicových extremistických hnutí prioritou  

a lze očekávat, že stejného významu dosáhne i u nás. S tímto fenoménem 

pravděpodobně přibudou "přímé akce" uskutečňované pod záminkou dobra planety 

Země. V roce 2019 u nás vzniká česká sekce hnutí Extinction Rebellion (dále jen XR), 

česky Rebelie proti vyhynutí. Toto hnutí je mezinárodní, má velmi radikální názory  

a obrovský počet podporovatelů a to i z řad mediálních hvězd a politiků světové úrovně. 

Hnutí upozorňuje na klimatickou a ekologickou krizi a vyzývá veřejně k občanské 

neposlušnosti, narušení ekonomiky a s tím spojenému otřesu stávajícího politického 

systému. Ze zkušeností v zahraničí  lze předpokládat opětovný nárůst "přímých akcí" 

levicových extremistických hnutí v ČR, kdy jednotícím tématem bude záchrana planety 

Země. Pravicová extremistická hnutí se v letech 2017 a 2018 soustředila především  

na kritiku EU a NATO a výrazně podporovala vliv Ruska. Na to navazovala témata 

spojená s národní hrdostí a prosazování slovanských hodnot.Ve veřejném prostoru daná 

témata nijak zvlášť neresonovala. Dochází také k návratu témat aktuálních na začátku 

roku 2014. Jedná se o útoky na menšiny žijící v ČR, ať už jsou to Romové, Židé  

nebo LGBT komunita. Žádné z daných témat nevyvolává výraznou reakci ve veřejném 

prostoru. Za výraznější bezpečnostní problém jsou považovány domobrany, kde je větší 

riziko radikalizace a bezpečnostní složky je obviňují ze zbytečného vyhrocování 

situace. 

Pokud bych shrnula předchozí řádky, výrazná jsou v letech 2014 až 2018 témata boje 

proti státnímu zřízení, politickému systému a environmentální témata na straně 

levicových extremistů. Na straně pravicových extremistů pak témata spojená  

s rasismem, xenofobií, odporem k EU a NATO. 
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6.3 Vyhodnocení hypotéz 

V hypotéze č. 1 předpokládáme, že u hnutí pravicového extremismu převažovala  

v období od roku 2015 - do roku 2017 témata spojená s migranty. 

Tuto hypotézu můžeme na základě obsahové analýzy potvrdit. Témata spojená  

s migranty se objevují v rétorice pravicových extremistů již na konci roku 2014. V roce 

2015 a 2016 je to dominující motiv napříč pravicovým extremistickým spektrem.  

Na konci roku 2016 slábne migrační krize, na to navazuje v roce 2017 upadající zájem  

o dané téma.  Do popředí zájmu pravicových extremistů se vrací menšiny jako jsou 

Romové, Židé a LGBT komunita. 

V hypotéze č. 2 předpokládáme, že u hnutí levicového extremismu převažovaly  

v období od roku 2014 do roku 2017 aktivity anarchistické scény. 

I tuto hypotézu můžeme na základě obsahové analýzy témat potvrdit. V rámci 

levicového spektra výrazně převažovaly aktivity anarchistické části. Hnutí propagující 

komunismus byla na scéně skoro neviditelná. Spíše se jen vyjadřovala k zahraničním 

událostem jako byla krize na Ukrajině, cvičení amerických vojáků v evropských zemích 

či zveřejňovala oslavné články na adresu Severní Korey (KLDR). Anarchistické hnutí 

bylo aktivní hlavně v letech 2014-2016, kdy bylo ve veřejném prostoru pácháno i velké 

množství "přímých akcí", což je jakási zbraň i lék na všechny anarchistické postoje.  

V průběhu roku 2017 dochází k drobnému posunu v tématech anarchistické scény,  

kdy pohotově reaguje na oblibu a výraznou podporu environmentálních hnutí a začíná 

na nich participovat. I tak zůstává nejdominantnější skupinou v rámci levicového 

extremismu. 

V hypotéze č. 3 předpokládáme, že v letech 2015 - 2017 byli hlavními propagátory 

agrese a násilí příznivci pravicového extremismu. 

Tuto hypotézu musím na základě obsahové analýzy zcela vyvrátit. V uvedených 

letech byla propagátorem agrese a násilí jednoznačně levicová extremistická scéna, 

především anarchistická část. Bylo provedeno bezpočet žhářských útoků na vozidla  

a nahlášeno bezpočet umístění nástražného výbušného systému v budovách. Je také 
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zaznamenán útok na obchod s kamerovým systémem, na mýtnou bránu na dálnici D1, 

nebo na residenci ve výstavbě. Za většinou těchto akcí stojí hnutí Síť revolučních 

buněk, které je součástí levicového extremismu v ČR. V těchto letech také bylo 

obsazeno několik objektů v rámci squattingu, které anarchisté následně odmítli opustit  

a docházelo zpravidla k násilnému střetu s policií. Naproti tomu stojí pravicová 

extremistická hnutí, která svolala několik shromáždění a demonstrací k vyjádření 

nesouhlasu s přijímáním uprchlíků či setrvání v EU, nebo aby propagovala kladný vztah 

k Rusku. Výraznější bezpečnostní riziko bylo sestavování domobran. Tato uskupení  

ale prozatím nevyvolávala ve veřejném prostoru konflikty. A ani koncerty typu White 

Power Music neprovázely výraznější nepokoje či střety s policií. 

 

6.4 Prevence 

Extremistické postoje a hnutí budou i do budoucna nevyhnutelnou součástí 

demokratických společností. Pokud by byly projevy extremistických hnutí  

ve společnosti potlačeny, už bychom nebyli v rovině demokratického zřízení,  

ale v totalitní společnosti, která je svým specifickým způsobem také extremistická  

a extrémní. Z toho vyplývá, že je třeba se smířit s přítomností extremistických postojů  

a nastolit systém, který tyto postoje bude udržovat v rozumných mezích a korigovat je. 

Za nejdůležitější bod v boji proti extremismu považuji vzdělání. Průběžné vzdělávání 

pedagogů základních a středních škol, ale především učňovských oborů považuji  

za nezbytné a to z důvodu, že právě pedagogové jsou schopni vidět projevy jednotlivců 

a skupin a mohou odhalit případnou radikalizaci v postojích svých studentů a žáků. 

Učitelé a profesoři jsou také schopni na změny v chování a postojích relativně rychle 

reagovat a pomocí školních psychologů či jiného odborného personálu věc řešit. 

Bezesporu mohou také přizpůsobit výuku a osvětlit historický kontext událostí, rozbít 

jednostranné vidění světa, nechat nahlédnout do pozadí a v neposlední řadě nabídnout 

alternativu. Uvedu příklad, kdy bude ve třídě více žáků, v jejichž postojích se prolíná 

anarchismus s environmentálním uvažováním. Dle mého názoru to bude v příštích 

letech častá forma projevů extremismu hlavně u mladých lidí. Kombinace ochrany 

přírody s pomyslnou svobodou, kterou nazývají anarchismus, v mladé generaci hodně 

rezonuje a je považována za východisko při potřebě se odlišit od generace 
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předcházející, tedy jejich rodičů. Tento trend se dá sledovat i v zahraničí, můžeme 

zmínit Gretu Thunbergrovou, která svoji "kariéru" ekoaktivistky započala stávkou před 

školou a v současné době je předním hostem klimatických konferencí společně  

se státníky největších zemí světa. Nechci tím v žádném případě tvrdit, že by švédská 

aktivistka byla extremistka. Ale jak je již na začátku práce zmíněno, hranice extremismu 

jsou rozmazané a někdo by mohl i na základě neznalosti zákona překročit hranice toho, 

co už je považováno za extremismus. Vraťme se k našemu příkladu: mladí lidé, plní síly 

a odhodlání, s dostatkem času a hlavou plnou ideálů, zatím bez potřebných zkušeností. 

V tomto případě bych jako prevenci před extremismem viděla společný projekt 

zaštítěný školou. Veškerá zodpovědnost a práce půjde za studenty a škola bude 

garantem projektu. Mladí lidé si vymyslí projekt (pomoc centru pro zraněná zvířata, 

obnova historické památky, útulek pro zvířata, záchrana ptactva ve volné přírodě)  

a budou se mu plně věnovat. Tomuto projektu bude třeba věnovat fyzické síly, 

propagovat jej na veřejnosti i na internetu, pořádat sbírky či benefice nebo shánět 

sponzory či mediální partnery. Škola bude garantovat, aby bylo vše v mezích zákona  

a bude případným poradcem. Takto nasměrovaná energie pomůže dobré věci, mladé lidi 

zaměstná a vzdělá. Zodpovědnost za projekt a vyzkoušení si, kolik úsilí je třeba něčemu 

věnovat, aby to bylo životaschopné by mohlo působit preventivně nejen na jednotlivce, 

ale i na celou skupinu. Tím jsem zmínila i bod, který se váže na vzdělání  

a to je prevence a následuje zkušenost. 

V rámci vzdělávání by měl být na školách kromě holých historických faktů kladen 

důraz na popis hrůz nacistické ideologie a také různých odnoží snažících se více  

či méně nastolit komunistickou ideu. Návštěva pracovního tábora Terezín, povinné 

sledování filmů o ruských pracovních táborech tzv. gulazích by mělo být podle mého 

názoru společně s odborným výkladem ve všech školách povinné. Do budoucna 

považuji za velmi nebezpečné, pokud se bude na hrůzy, které extremistická hnutí  

a ideologie v minulosti přinesly zapomínat, zlehčovat je, nebo je dokonce měnit. 

Lidstvo by se mělo ze svých chyb do budoucna poučit a neopakovat je, toho lze docílit 

právě vzděláním a pravdivostí informací. 

Nemělo by se ale zapomínat ani na současné problémy. Mladé generaci, ale i ostatní 

populaci, by mělo být lépe vysvětleno dění na Blízkém a Středním východě, měli by být 

více zapojeni do možného řešení problému. Nezapomínejme, že i bez zkušeností,  
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nebo právě díky jejich absenci, může přinést mladá generace nový pohled na situaci, 

popř. novou možnost řešení.   

Mladí lidé tráví velké množství svého času na internetu, měli by být poučeni, co jsou 

to alternativní média, kvazi zprávy, jak je rozpoznat, jak s nimi pracovat. To je další 

prázdné místo, kde by se mělo na mladou generaci působit. Informací je ve veřejném 

prostoru mnoho a ne všechny jsou pravdivé, co víc, některé jsou záměrně lživé. 

Neříkejme lidem co je a co není správné, říkejme jim, jak si informaci ověřit. Říkejme 

jim, jak k informaci přistupovat. Přeposílání hoaxů není cesta k informovanosti. A jsme 

opět u nutnosti vzdělání. Musíme vědět, kde informace čerpat, kde si je ověřit,  

co by mělo být u článku či dokumentu uvedeno. Tohle jsou informace, které by měli 

dostávat mladí lidé ve školách. Ale problém se netýká jen mládeže, měly by být 

dostupné i kurzy pro ostatní občany. Čeští senioři se zajímají o moderní technologie, 

chodí na počítačové kurzy, mají emaily. Kurzy o tom, jak si ověřovat informace by měly 

být dostupné i pro ně. Ve veřejnoprávním médiu - v České televizi měla v minulém roce 

společnost NIC.cz každý den po hlavních zprávách krátký šot o používání internetu  

a možných nástrahách. Považuji to za jednu ze zdařilých cest, jak obyvatelstvo vzdělat  

a pomoci mu se zorientovat. Vzdělání nám umožní mít rozhled a vyvarovat  

se tunelovému vidění světa. Tak jako každý člověk investuje do zdraví, bydlení, zájmů  

a koníčků, měl by investovat i do sebevzdělání. Pravidelné sledování, poslouchání  

či čtení věrohodných zpráv z věrohodných médiích by měl být základ. Na to dále 

nasazovat další zdroje možného vzdělání, ať už jsou to univerzity třetího věku, školení 

či kurzy. I toto je možná cesta, jak přistupovat k riziku extremismu a radikalizace 

společnosti. 

Považuji za důležité na tomto místě uvést, že státní aparát si je tohoto plně vědom.  

A z mnoha iniciativ je patrné, že se tímto směrem snaží ubírat. Ministerstvo vnitra ČR 

vydává jednou za rok Koncepci boje proti extremismu a Vyhodnocení plnění koncepce 

boje proti extremismu. Od roku 2018 je dokument přejmenován na Koncepci boje proti 

projevům extremismu a předsudečné nenávisti. Koncepce si zakládá na tom,  

že veřejnost má právo získávat pravdivé informace o extremistické scéně od státních 

institucí. Z tohoto důvodu vydává Ministerstvo vnitra ČR každoročně i Zprávu  

o extremismu na území České republiky a zveřejňuje ji na svých stránkách. Odborníci 

se dále v rámci koncepce shodli na tom, že nejúčinnější prevencí je právě vzdělání.  
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Z důvodů jednotnosti musí prevenci kriminality zaštiťovat stát, stejně jako je stát 

zodpovědný za vzdělání a prostředky bezpečnostních složek a orgánů činných  

v trestním řízení bojujících s extremistickými hnutími a nakonec zdůrazňuje nutnost 

ochrany a pomoci potencionálním obětem trestné činnosti [34]. 

Díky přesahům tohoto problému do společnosti napříč věkovými skupinami  

a dosaženého vzdělání jsou do problematiky boje proti extremismu zainteresovány i jiné 

státní instituce jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí,  i Probační a mediační služba. Stát ale pracuje i s neziskovými 

organizacemi jako je Člověk v tísni, nebo organizace Asi-milovaní. 

Jak jsem již zmínila, téma extremismu rezonuje napříč společností a zabývají se jím 

tudíž také instituce na různých úrovních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) si tématu extremismu také všímá, vychází z dokumentů MVČR a zpracovává 

vlastní strategii preventivních programů. V letech 2013 – 2018 pokrývala problematiku 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a na ní nyní 

navazuje aktuální strategie se stejným názvem platná pro období 2019 – 2027. Klíčový 

je v této souvislosti především systém koordinátorů prevence, který sahá od centrálních 

bodů níže, až na školy samotné. MŠMT realizuje svoji strategii právě skrze tyto klíčové 

pozice. Jak ale uvádí Národní strategie 2019 – 2027, praxe v uplynulém období ukázala, 

že bohužel stále: „...neexistuje dostatek subjektů, o nichž lze říci, že realizují efektivní 

primární prevenci, která přináší požadované a očekávané výsledky. Příčinou této situace 

je pravděpodobně nekoordinované a nejednotné vzdělávání pracovníků v oblasti 

primární prevence. Svou roli v praxi škol bezpochyby sehrává i přetížení pedagogů, 

syndrom vyhoření a někdy snížená schopnost pedagogů vnímat signály o rizikovém 

chování v jeho okolí“ [116]. 

Jak se ukazuje, MŠMT si je vědomo slabin systému. Otázka je, jaké nástroje  

má k tomu, aby se stala náprava. Jedním z východisek by podle mého názoru mohlo být 

prohloubení spolupráce škol s neziskovými organizacemi. Některé z nich se  

na preventivní programy zaměřují, navštěvují školy či naopak, jednotlivé třídy si mohou 

program objednat přímo v sídle organizace. Mohou tak školám, respektive potenciálně 

přetíženým učitelům částečně ulevit. V Praze tímto způsobem funguje například 

organizace Jules a Jim, z.ú. Tato diplomová práce se nezabývá primárně výzkumem 
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v oblasti fungování preventivních programů, ale dle průzkumu na internetu mohu 

odhadnout, že poptávka po takových programech silně převyšuje nabídku, některé školy 

takovou možnost třeba s ohledem na finance ani využít nechtějí a v některých krajích  

je podle mého názoru spolupráce s podobnými organizacemi zcela nedosažitelná. Přesto 

mi tato cesta propojení státního sektoru a sektoru občanského připadá velmi 

smysluplná.  

Abychom doplnili celkový obrázek o další díl, nemohu opomenout práci Probační  

a mediační služby, která v rámci „Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025“ 

aktuálně realizuje projekt BEZINKA (BEZpečná INtegrace pro KAždého). Touto cestou 

se snaží zefektivnit spolupráci složek v případech probace nad rizikovými pachateli, 

Probační a mediační služba si je vědoma vzrůstajícího rizika radikalizace osob a nárůstu 

trestných činů spojených s extremistickými projevy a snaží se posílit vzájemnou 

koordinaci složek při práci s těmito pachateli [117]. 

Jak vidíme, v rámci snahy o eliminaci sociálně patologických jevů existuje široké 

spektrum aktivit, přesto je zde stále prostor pro zlepšení, možná i pro jejich lepší 

koordinaci. 

Jako člen bezpečnostního sboru nemohu opomenout nasazení a zainteresovanost 

kolegů policistů bojujících s fenoménem extremismu v rámci ČR. Jejich práce přinesla 

v posledních letech výrazné zklidnění na pravicové i levicové scéně a dopomohla  

k lepší bezpečnostní situaci. I oni si jsou ale vědomi křehkosti současného relativního 

klidu a ostražitě sledují každý posun v myšlení na obou bojových frontách.  

Také v rámci vzdělávání policistů v oblasti extremismu probíhá řada školení  

a instruktážně metodických zaměstnání se specialisty v oboru. Jsou k dispozici 

materiály a příručky, které mají pomáhat v odhalování extremistických aktivit, symbolů 

a projevů. Pro Policii ČR vydávají tyto podklady kapacity v oboru jako je JUDr. Jan 

Chmelík, Miroslav Mareš, doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA a mnoho 

dalších. V rámci Policie ČR existuje Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 

který v tomto ohledu velmi intenzivně pracuje na lokální i mezinárodní úrovni. Svoje 

postavení v boji proti extremismu má i Policejní akademie, na jejíž akademické půdě  

je pořádáno velké množství vzdělávacích programů v této oblasti. 
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Když se však vrátíme k meritu věci, každý z nás může být připraven pro zlepšení 

situace něco udělat. Pokud někdo vyjádří extremistický postoj, měli bychom se začít 

ptát proč a snažit se jej přivést k diskusi. Negativní reakce povede jedině k zatvrzení 

dotyčného v jeho postojích. Správné otázky a odpovědi, kdy vycházíme z faktů  

a ne domněnek, je cesta k debatě. Tím se dostáváme opět ke vzdělání či všeobecnému 

přehledu. Pokud chceme k nějaké věci zaujmout postoj, měli bychom o ní něco vědět, 

znát základní pojmosloví, historický kontext či vzájemná propojení. A to je možná práce 

pro každého z nás. 
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7 ZÁVĚR 

 Problematika extremismu je nadnárodní problém, který řeší všechny země 

mající demokratické státní zřízení. V poměrech České republiky došlo k jeho rozvoji  

až po roce 1989, kdy se zde změnila politická atmosféra a bylo možné svobodně 

vyjádřit svůj postoj. Právě této svobody ve vyjadřování svých názorů a postojů 

extremisté využívají. Extremisté dokážou v podstatě okamžitě reagovat na případné 

nestability a změny nálad ve společnosti. Projevilo se to například u přerodu témat 

pravicového extremismu v roce 2014, kdy během několika měsíců většina pravicových 

extremistických stran přeorientovala své negativní postoje k Romům, LGBT komunitě  

a Židům na téma uprchlíků a islámu. V pružnosti při reagování na nová témata 

extremistickým subjektům velmi pomáhá právě virtuální prostředí. Internet, sociální 

sítě, komunikační technologie a bezplatné komunikační portály v mobilních telefonech, 

to vše pomáhá snadno a rychle oslovit velké množství lidí. Dostupnost pro kohokoliv  

a odkudkoliv nahrává těmto skupinám a ztěžuje práci bezpečnostním složkám. Dalším 

varovným faktorem je profesionalizace projevů, ať už jsou to veřejná vystoupení,  

nebo webové stránky na internetu. Prezentace hnutí bývá často na vysoké úrovni, což je 

nový jev, se kterým extremistická hnutí v posledních letech přišla. Cílem této výrazné 

proměny projevu je oslovení více občanů a zalíbení se. Extremistická hnutí napříč 

scénou touží po moci a možnosti ovlivňovat chod státu, k tomu potřebují veřejnou 

podporu. A kvůli této podpoře často sahají k populismu, demagogii a používají účinné 

výroky a teze. 

 V této diplomové práci se zabývám hlavními tématy extremistických hnutí  

na území České republiky v letech 2014 až 2018. Cílem práce bylo především přinést 

ucelený náhled na problematiku extremismu v České republice. Na základě zjištěných 

údajů byla provedena obsahová analýza tematické základny soudobých extremistických 

hnutí v poměrech České republiky. Zároveň byly porovnány postoje a názory 

extremistických skupin pravicového a levicového spektra v rozmezí daných pěti let.  

Dle stanovených hypotéz bylo potvrzeno, že pravicová scéna se v letech 2015 - 2017 

zabývala tématy spojenými s migrací a v těchto letech výrazně převažovaly aktivity 

anarchistů nad ostatními subjekty levicové extremistické scény. Naopak bylo 

vyvráceno, že by hlavními propagátory agrese a násilí byli příznivci pravicového 

extremismu. V tomto ohledu byli jednoznačně aktivnější zástupci levicového spektra, 
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konkrétně anarchisté. Ve výsledku jsem shrnula nejvýznamnější poznatky a navrhla 

možné nástroje prevence. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR - Česká republika 

EU - Evropská unie 

NATO - Severoatlantické aliance 

BIS - Bezpečnostně informační služba 

BHS - Bohemia Hammerskins  

BHDB - Blood and Honour Division Bohemia  

DSSS - Dělnické strany sociální spravedlnosti  

GI - Generace identity  

CDL - Czech Defence League  

BPI - skupina Blok proti Islámu 

ÚNK  - Úsvit-Národní koalice 

NVS - nástražného výbušného systému  

AFA - Antifašistická akce  

KLDR - Korejská lidově-demokratická republika 

LGBT - zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby 

MŠMT -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

KLDR - Severní Korea 
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