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Anotace 

Tato práce se zabývá analýzou problematiky nového antisemitismu v materiálech české 

neparlamentní strany Národní demokracie a projevech či článcích jejích představitelů, 

zejména pak předsedy strany Adama B. Bartoše, který se tématu židovství a sionismu 

dlouhodobě věnuje. Po krátkém představení pojmu antisemitismu a popisu jeho historie 

následuje teoretická část práce, která analyzuje pohledy autorů, kteří se problematikou 

analýzy soudobého antisemitismu zabývají. Autoři jsou rozděleni do kategorií příznivců a 

odpůrců samostatného konceptu tzv. nového antisemitismu. Další část práce pak popisuje 

pomocí tematických kapitol vztah představitelů Národní demokracie k problému židovství. 

Na konkrétních příkladech je zde uveden nejen vývoj, ale zejména současná reflexe tohoto 

tématu. Poslední část práce pak pomocí komparativní analýzy ukazuje, jaké 

charakteristické znaky u vybraných autorů strana splňuje, pokud je řeč o novém 

antisemitismu, případně v jakých intencích se v případech odporu vůči Židům pohybuje. 

 

Annotation 

This bachelor’s thesis deals with the analysis of question of the new antisemitism in 

materials of the Czech nonparliamentary political party ‚National Democracy‘ and with 

speeches or arcticles of its representatives, especially of chairman Adam B. Bartoš, who 

attends to Judaism and Zionism. After short introduction term ‚antisemitism‘ and 

description of its history follow theoretical part, which analyze views of authors, who deal 

with this question. Authors are divided into two categories: first group are authors pro-new 

concept of the ‚new antisemitism‘, the second group is against it. Next part of this thesis 

describe National Democracy representatives‘ relations to Judaism and Zionism by force 

of thematical chapters. On concrete examples is there described not only evolution, but 

also current reflection of this theme. The last part by force of comparative analysis 

describe, which characteristics agree with the party’s attitudes, eventually on what basis 

move it. 
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Úvod 

Antisemitismus je problém, se kterým se lidstvo potýká odnepaměti. S nenávistí 

vůči židům1 se setkáváme v průběhu různých historických epoch. Forma protižidovské 

nenávisti však nezůstává stejná, ale v průběhu dějin se mění. Patrně největší změnu 

zaznamenala v 19. století, které je spjato s modernizačními snahami, průmyslovou revolucí 

a revolučním pokrokem, jaké lidstvo do té doby nepoznalo. Na tuto civilizační proměnu 

samozřejmě reagují všechny aspekty lidské společnosti, včetně antisemitismu.  

Ve 20. století pak antisemitismus v rozvoji lidské společnosti sehrál roli doposud 

nepoznanou. Druhá světová válka přinesla nejhorší podobu nenávisti, které kdy museli 

židé čelit. Proto i její skončení a potrestání válečných zločinců značně koncept 

antisemitismu proměnilo.  

Po druhé světové válce a v souvislosti se vznikem židovského státu Izrael v roce 

1948 začali historikové, politologové a další odborníci znovu definovat antisemitismus. 

Přicházeli s definicemi, které měly reagovat na novou realitu světa, v níž hrají židé 

nezastupitelnou roli. Zejména vznik Izraele a zapojení tohoto státu do konfliktů na 

Blízkém východě vyvolalo nutnost redefinovat současný antisemitismus. Do vývoje rovněž 

vstoupila studená válka, která ovlivnila vývoj antisemitismu po celém světě. 

Po pádu sovětského bloku, v době, kdy se státy střední a východní Evropy znovu 

otvíraly světu, svět začal čelit novým výzvám. Těsnější evropská integrace vyžadovala 

postavit se čelem problémům současného světa, mezi které můžeme zařadit i 

antisemitismus. Stejně jako v okolních státech, tak i v České republice se v 90. letech 

začínají formovat politické strany, hnutí a skupiny, které lze označit za antisemitské. 

Některé z nich dokonce ve specifických obdobích vývoje české demokracie zasáhly českou 

společnost víc, než je to na první pohled zřejmé.  

Evropa nyní musí čelit dalším výzvám. Za všechny jmenujme například migrační 

krizi, která naplno propukla roku 2015 a která znovu otevřela otázku přístupu (nejen) 

České republiky k vlivům zvnějška. Se sílící vlnou antiislamismu lze pozorovat jako jakýsi 

sekundární problém i přístup k antisemitismu. Ten je tak patrný ve veřejném diskurzu 

                                                           
1 Pravidla českého pravopisu uznávají dvě varianty psaní tohoto slova. Slovo „Žid“ s počátečním velkým 

písmenem poukazuje na etnický princip vnímání židovského národa, slovo „žid“ s počátečním malým 

písmenem označuje primárně příslušníka judaismu. V obecně vnímaných souvislostech je v souladu 

s českými pravopisnými pravidly užito varianty s malým počátečním písmenem. 
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nejen v České republice, ale i v celé Evropě. 

Tato práce se zabývá reflexí tématu židovství a sionismu z pohledu nacionalistické 

politické strany Národní demokracie, která v České republice sice nemá parlamentní 

zastoupení, ale do veřejné debaty vstupuje právě s tématy týkajícími se židů a jejich vlivu 

velmi razantně. Strana je pravidelně zmiňovaná ve výročních zprávách Ministerstva vnitra 

České republiky o extrémismu, kde je v posledních letech popisovaná jako jedna ze sil, 

které aktivně participují na tématu radikální odporu vůči migrační politice Evropské unie a 

bezpečnostní politice Severoatlantické aliance. Antisemitismus tak zdánlivě ustupuje 

v tématech, o kterých strana prostřednictvím svých představitelů na veřejnosti debatuje, 

částečně do pozadí, což ale svými kontroverzními prohlášeními a vydáváním protižidovsky 

laděné literatury „kompenzuje“ předseda strany Adam B. Bartoš, který je i v kontextu 

podobně zaměřených stran vnímán minimálně kontroverzně. 

Na samotný úvod práce je představena historie pojmu antisemitismus tak, jak byl 

reflektován v průběhu (zejména moderních) dějin. Zdůrazněna je linie poukazující na 

rozdíl mezi klasickým antisemitismem a tzv. novým antisemitismem, který někteří autoři 

vnímají jako zcela novou etapu ve vývoji. Zdůrazněn je zejména kontext poválečný, tedy 

vznik bipolárního světa a vytvoření samostatného židovského státu.  

Teoretická část práce se pak věnuje přístupu nejvýznamnějších autorů k problému 

současného antisemitismu. Ti jsou rozděleni do dvou kategorií: příznivců nového 

konceptu, kteří vidí v tzv. novém antisemitismu jiné charakteristiky, než které přinášel 

„starý“ koncept, a odpůrců konceptu, kteří v moderní podobě protižidovské nenávisti vidí 

pouze další fázi téhož. Jsou podrobně popsány přístupy jednotlivých autorů a jejich názory 

na soudobé problémy týkající se židů. 

Další část práce je zejména popisem a následnou reflexí projevů představitelů 

Národní demokracie ve vztahu k tématu židovství, které je reflektováno v nejrůznějších 

kontextech. Proto je podrobně popsán vznik Národní demokracie, vývoj názorů 

jednotlivých významných představitelů této strany, historické podhoubí, ke kterému se 

strana odkazuje, ale i témata současná, zejména ukrajinská a migrační krize, které jsou 

podle činitelů strany s tématem židovství spjaty. Značná část je pak věnována osobě 

předsedy strany Adama B. Bartoše a jeho vydavatelské činnosti.  

Analytická část práce se věnuje srovnání teoretických východisek popsaných 

v první části práce a praktických zjištění vyplývajících z druhé části práce. Analýzou jsou 
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tak popsány jednotlivé výroky představitelů Národní demokracie a je posouzeno, zda 

odpovídají teoretickým vymezením jednotlivých autorů. Je zde poukázáno na hlavní 

problémy, o kterých teoretici nového antisemitismu hovoří, zejména na delegitimizaci 

práva Izraele na existenci nebo na antiamerikanismus. Je zde posouzeno, zda Národní 

demokracie představuje politickou sílu reflektující spíše klasické přístupy k antisemitismu 

či zda používá více moderních metod. 

Cílem práce je odpovědět na otázku, zda Národní demokracie spadá do klasifikace 

nového či klasického antisemitismu. Nový antisemitismus je vymezen zejména 

charakteristickými znaky, které představují jednotliví autoři, klasický antisemitismus je 

s ním potom v kontrastu jakožto tradiční forma protižidovské nenávisti, kterou jednotliví 

autoři v protikladu k charakteristikám nového antisemitismu rovněž představují.  
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1 Historie pojmu  

S antisemitismem se lidstvo potýká odnepaměti. Mnoho různých autorů však dnes 

hovoří o tzv. novém antisemitismu, se kterým se jakožto novou formou tohoto druhu 

nenávisti lidstvo setkává v současnosti.  

Ačkoliv se najdou kritici nového konceptu, většinou se jedná o technické detaily, 

které nikterak nesnižují přítomnost antisemitismu i v současné době. Pokud už někdo 

rozlišuje klasický („starý“) antisemitismus a jeho novou formu, je nutné určit míru 

kontinuity mezi starou a novou formou2. Je nepochybné, že „starý“ antisemitismus, který 

se projevoval zejména rasovou nenávistí3 (byť někteří autoři referují spíše o specificky 

náboženské nenávisti) a bývá zařazován do let 1880 – 1945, se svými charakteristickými 

znaky a projevy odlišuje od antisemitismu „nového“, který časově zařazujeme do období 

po druhé světové válce, což souvisí zejména se zkušeností holocaustu a vznikem 

židovského státu4. Otázku kontinuity pak lze vnímat jako poměrně klíčovou, protože 

myšlenky různých autorů se odlišují zejména v tom, jak velká tato míra kontinuity je. Čím 

vyšší míra kontinuity je (při předpokladu, že plná míra kontinuity znamená praktickou 

shodnost), tím vyšší je pravděpodobnost, že autor nesouhlasí s oddělením nového 

antisemitismu jako nové koncepce, ale mnohem spíš vnímá antisemitismus jako jediný 

koncept. To však v mnoha případech rozhodně neznamená, že by takový autor nesouhlasil 

s novými charakteristikami, které antisemitismus doprovází. 

Ačkoliv se pojem samotný v dnešní podobě objevuje v 70. letech, antisemitismus 

nikam neodešel ani těsně po druhé světové válce. Například Theodor Adorno hovoří o 

fascinaci antisemitskými myšlenkami i těsně po válce, v Německu podle něj po prohraném 

konfliktu přetrvával názor (byť ne většinově), že si židé za holocaust mohli sami5. Adorno 

tento fenomén označuje jako „sekundární antisemitismus“6. Ačkoliv se zde již ještě 

nemluví o novém antisemitismu, jistou rozdílnost mezi klasickým antisemitismem a tímto 

konceptem pozorovat lze. 

Pokud slovo „nový“ vezmeme z pohledu čistě časového, lze se fenoménem zabývat 

hned s koncem druhé světové války. Pak nelze pominout ani antisemitské kampaně 
                                                           
2 LAQUEUR, Walter. Nový antisemitismus. Měnící se tvář antisemitismu: od starověku do dnešních dnů. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 11. ISBN 978-80-7106-927-0. 
3 tamtéž  
4 tamtéž  
5 FINE, Robert. Fighting with phantoms: a contribution to the debate on antisemitism in Europe. Patterns of 

Prejudice [online]. 2009, 43(5), 459-479 [cit. 2018-08-13]. DOI: 10.1080/00313220903339006. ISSN 

0031322X. 
6 tamtéž  
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zejména ve státech tehdejšího sovětského bloku. Například v Československu se 

projevovala asi nejjasněji v procesu se skupinou Rudolfa Slánského, kde v obžalobách 

některých členů této skupiny byl přímo zmiňován židovský původ7. U soudu pak bylo 

zmiňováno, že Slánský „prosazoval do vysokých funkcí lidé svého (židovského – pozn. 

autora) původu“8. V 50. letech se antisemitismus projevoval zejména komunistickou 

kampaní proti sionistům a kosmopolitům9. Tuto definici poválečného antisemitismu 

politické procesy v 50. letech beze zbytku splňovaly. Ačkoliv vzorce antisemitského 

chování byly v zásadě velmi podobné jako u nacistického režimu (umocněné zejména 

přímým státním dohledem nad průběhem soudních procesů), jejich novost spočívala 

v argumentu antisionismu, který lze ztotožnit se silnou kritikou a delegitimzací nově 

vzniklého státu Izrael (byť československá vláda těsně po jeho vzniku jeho samostatnost 

uznala mezi prvními)10. Jistou odlišnost však pozorovat lze – zejména právě silný akcent 

na „sionismus“ a „kosmopolitismus“.  Toto chování stranických a státních elit lze vnímat 

z pohledu nového antisemitismu i z hlediska 3D testu Natana Sharanského, kdy jsou 

nezpochybnitelně využívány body démonizace a delegitimizace Izraele.  

Právě delegitimizace Izraele je velmi důležitou součástí konceptu nového 

antisemitismu tak, jak je mnohými autory v současné době definován. Tedy právě vznik 

tohoto židovského státu dává antisemitům impuls ke změně své vlastní rétoriky. Bylo by 

však chybou se domnívat, že výše popsaný případ výskytu nové formy antisemitismu ve 

státech sovětského bloku je ojedinělou záležitostí. Naopak, podobné tendence lze 

pozorovat i na Západě, zejména v levicových kruzích (která ale přichází až později), stejně 

jako mezi regionálními rivaly nového státu.  

Právě z hlediska napětí na Blízkém východě někteří autoři poukazují na rostoucí 

vlnu antisemitismu časově zařaditelnou do období po šestidenní válce, která proběhla roku 

1967 mezi arabskými zeměmi a Izraelem. Sovětský svaz se v roce 1967 postavil během 

vyhroceného diplomatického konfliktu na stranu Sýrie a Egypta, které varovaly před 

                                                           
7 KOUROVÁ, Pavlína. Kampaň kolem procesu se Slánským a spol. odkryla v české společnosti temné 

proudy. iDnes.cz [online]. 3. prosince 2012 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/kampan-

kolem-procesu-se-slanskym-a-spol-odkryla-v-ceske-spolecnosti-temne-proudy-g1r-

/zpr_archiv.aspx?c=A121130_152833_kavarna_chu 
8 tamtéž  
9 FINE, Robert. Fighting with phantoms: a contribution to the debate on antisemitism in Europe. Patterns of 

Prejudice [online]. 2009, 43(5), 459-479 [cit. 2018-08-13]. DOI: 10.1080/00313220903339006. ISSN 

0031322X. 
10 VESELÝ, Daniel. O českých sympatiích k Izraeli. Novinky.cz [online]. 8. února 2018 [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/salon/462209-daniel-vesely-o-ceskych-sympatiich-k-

izraeli.html 
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izraelskými plány rozpoutat válku11. Pro Izrael skončila válka vítězstvím, což znamenalo 

zhoršení vzájemných vztahů se Sovětským svazem (který se pak častěji uchyloval 

k významné vojenské podpoře arabské části regionu), ale zároveň zlepšení vzájemných 

vztahů se Spojenými státy, které podporou Izraele získaly mnohem zásadnější vliv v 

oblasti12. 

Pavel Barša z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze poukazuje na to, že 

právě šestidenní válka „pomohla“ nové formě antisemitismu dostat se do povědomí 

západního mainstreamu, zejména pak západních levicových hnutí13. V 70. letech se tedy 

mezi západními levicovými hnutími začíná šířit levicový antisionismus14. Je zjevné, že se 

během 70. a 80. let těžiště světového antisemitismu jakýmsi způsobem „rozprostírá“ mezi 

krajní levici a krajní pravici15. Někteří autoři popisují levicový obrat v postoji 

k židovskému státu, který přecházel od sympatií až k formám antisemitismu faktem, že se 

Izrael místo pronásledovaného (zejména kvůli odkazu holocaustu) stal po sedmidenní 

válce sám pronásledovatelem, kterého je třeba odsoudit16. 

Například Jan Charvát vidí v této „rozdrobenosti“ různých společností důvod, proč 

lze vnímat nový antisemitismus jako novou formu nenávisti vůči židům. Nejde jen o 

nenávist vůči Izraeli, která u „starého“ antisemitismu logicky chyběla, ale rovněž o nové 

pohledy, zejména popírání holocaustu. Tyto projevy nové antisemitské formy se totiž už 

neprojevují jen u krajně pravicových stran a skupin, jak tomu bylo dříve, ale v dosud 

nevídaných směrech17.  

Jiní pak tvrdí, že právě v souvislosti s tímto vývojem právě v 70. letech vzniká 

nový antisemitismus. Celou problematiku doprovází fakt vycházení nových titulů, které 

pojednávají zejména o antisemitismu krajní pravice18. S tím rovněž souvisí neustálá 

přítomnost arabsko-izraelského konfliktu, která vyvolává antisemitské myšlenky 

v arabském světě. Dá se tak říct, že vlivem pnutí v dost rozdílných světových 

                                                           
11 GILBERT, Martin. Násirova výzva. Izrael: dějiny. Praha: BB art, 2002, s. 362. ISBN 80-7257-740-9. 
12 HERZOG, Chaim. Arabsko-izraelské války: válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 

1948 po současnost. Praha. ISBN 978-80-7106-954-6. 
13 Antisemitismus - nový, starý nebo žádný?. YouTube [online]. 2013, 3. 12. 2013 [cit. 2018-09-25]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1XXsEndK6ms&t=5740s 
14 tamtéž  
15 PORAT, Dina. The 'new anti-Semitism' and the Middle East. Palestine-Israel Journal [online]. 2005, 12(2-

3), 24-30 [cit. 2018-09-26]. ISSN 07931395. 
16 LAQUEUR, Walter. Nový antisemitismus. Měnící se tvář antisemitismu: od starověku do dnešních dnů. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 12. ISBN 978-80-7106-927-0. 
17 CHARVÁT, Jan. Antisemitismus. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007, s. 

47. ISBN 978-80-7367-098-6. 
18 LAQUEUR, Walter. Nový antisemitismus. Měnící se tvář antisemitismu: od starověku do dnešních dnů. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 12. ISBN 978-80-7106-927-0. 
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společnostech plodí právě v této době novou formu nenávisti vůči Izraeli, která postupně 

přechází i do nenávisti vůči židům jako takovým. 

Vypjatý antisemitismus se objevuje i na mezinárodní úrovni. V listopadu 1974 

odhlasovalo Valné shromáždění OSN rezoluci, že Organizace pro osvobození Palestiny 

může být účastna jako pozorovatel všech jednání OSN. Hlavním mluvčím této organizace 

se stal na mezinárodním poli Jásir Arafat, který si ani na jednání tak vysoké úrovně 

neodpustil ostré výpady, které lze shledat za antisemitské.19 Těsně před jednáním na úrovni 

OSN Arafat prohlásil: 

„Nikdy se nezastavíme, dokud se nevrátíme domů a Izrael nebude zničen. Cílem našeho 

boje je konec Izraele, a v tom nemůže být kompromisů nebo váhání. Nechceme mír, chceme 

vítězství. Mír pro nás znamená zničení Izraele a nic jiného.“20 

 

Bylo tedy jasné, že cílem neuznaného palestinského státu bylo zničení Izraele, což 

bylo dokonce kodifikováno v oficiálních dokumentech Organizace pro osvobození 

Palestiny21. Nezřídka se v projevech palestinských představitelů objevovalo dokonce 

srovnání izraelských politiků s vůdci nacistického Německa22. Během zmíněného zasedání 

Valného shromáždění OSN v roce 1974 dokonce sklidil Jásir Arafat za své názory od 

některých představitelů potlesk vestoje23. Oficiálně pak OOP tlumočila svůj návrh jako 

odsouzení sionismu, čehož se snažila všemi možnými diplomatickými cestami 

dosáhnout24. Je nutné podotknout, že se jí to do značné míry povedlo – odsouzení prošlo i 

přes odpor většiny západních zemí (například Velké Británie, Západního Německa, 

Francie nebo Spojených států) v Mezinárodní organizaci práce a Organizaci Spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu25. Tato kapitola mezinárodních vztahů jasně ukazuje, 

že se mnohé země na světě dokázaly postavit za novou formu antisemitismu, která se sice 

snažila obalit do hávu bojovníka proti sionismu, který je agresivní, rasistický a světu 

nebezpečný, zároveň v sobě však skrývala otevřenou nenávist vůči židovskému státu. 

V témže roce napsal novinář Harold S. Piety článek s názvem „Kdo hovoří za 

                                                           
19 GILBERT, Martin. Čtvrté poválečné období. Izrael: dějiny. Praha: BB art, 2002, s. 458. ISBN 80-7257-

740-9. 
20 tamtéž, s. 459. 
21 GILBERT, Martin. Izrael: dějiny. Praha: BB art. ISBN 80-725-7740-9. 
22 tamtéž  
23 GILBERT, Martin. Čtvrté poválečné období. Izrael: dějiny. Praha: BB art, 2002, s. 457. ISBN 80-7257-

740-9. 
24 tamtéž  
25 tamtéž  
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židovskou víru?“, který kritizuje počínání Izraele. Uvádí, že Arabové rozhodně nejsou 

antisemity, že naopak mnohokrát v historii poskytli Židům útočiště. Varuje před 

směšováním pojmů „antisionismus“ a „antisemitismus“26.  

O čtyři roky později, v roce 1979, se mezníkem arabsko-izraelských vztahů stala 

revoluce v Íránu. Zde se antisemitismus spojuje s vypjatým antiamerikanismem, nový 

íránský režim zobrazuje Spojené státy jako zemi ovládanou židy, USA a Izrael pak 

dohromady spojuje jako „satanské síly“27.  

Lze tak říct, že pro rozvoj nového antisemitismu, ať už pocházejícího z arabského 

světa, či zakódovaného v hodnotách západních levicových hnutí, má své výrazné kořeny 

v mezinárodněpolitických událostech odehrávajících se v 60. a 70. letech. V různých 

skupinách se objevují nové impulzy k nenávisti vůči židovskému národu i státu. V 80. 

letech pak debaty o nových formách antisemitismu pokračovaly. 

K dalšímu přelomu dochází po pádu Sovětského svazu. Zatímco v 70. a 80. letech 

jsou těžištěm antisemitských výpadů krajní extrémistické skupiny (byť se, jak je popsáno 

výše, objevuje i vypjatý antisemitismus arabského světa), v 90. letech je protižidovské 

násilí v Evropě praktikováno zejména mladými muslimy, ať už příchozími imigranty či 

jejich potomky28. Znepokojující je i rostoucí počet případů, kdy krajně pravicové skupiny 

(jejichž útlum rozhodně neznamená konec jejich činnosti) udržují kontakty s radikálními 

muslimy i přes to, že jsou jejich zájmy ve většině politických a etnických otázek v ostrém 

rozporu, ba dokonce protikladu29. I když byl Sovětský svaz výrazným spojencem 

arabských regionálních oponentů Izraele, jeho pád tento poměr sil naprosto změnil. Nově 

vzniklé státy ve východní Evropě (případně ty existující jako součást východního bloku) 

nezastávají antisemitské pozice ze dvou důvodů: jednak nemají problém s imigrací 

muslimů, čímž se výrazně snižuje riziko antisemitských incidentů, jednak je jejich 

strategickým cílem členství v mezinárodních organizacích, jakými jsou například EU a 

NATO, takže si snaží udržovat jistou úroveň lidských práv, s čímž by byly antisemitské 

výroky a incidenty v přímém rozporu30. 

Na novou situaci reagují i mezinárodní organizace. Orgány OSN roku 1991 anulují 

                                                           
26 SALEH, Nidal. Proč se vraždí v Izraeli?. Bratislava: Eko-konzult. ISBN 80-890-4436-0. 
27 WISTRICH, Robert. The Old-New Anti-Semitism. The National Interest [online]. 2003, (72), 59 [cit. 

2018-09-26]. ISSN 08849382. 
28 PORAT, Dina. The 'new anti-Semitism' and the Middle East. Palestine-Israel Journal [online]. 2005, 12(2-

3), 24-30 [cit. 2018-09-26]. ISSN 07931395. 
29 tamtéž  
30 tamtéž  
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rezoluci proti sionismu, jejíž přijetí prosadil Jásir Arafat v 70. letech31.  

V 90. letech stále více autorů32 spojuje myšlenku „nové Evropy“ (lze chápat jako 

projekt po pádu bipolárního světa, zejména pak Evropskou unii) s nadějí postavit se čelem 

k minulosti a neopakovat chyby, mezi které počítají i dlouhotrvající nenávist vůči židům. 

S nadsázkou tyto snahy lze shrnout pod poučku, že nový, globalizovaný svět má být 

otevřený úplně všem, nikoho nevyjímaje. Je však také nutné podotknout, že regionu 

Blízkého východu se uklidnění situace prakticky netýkalo, v Evropě je však pozorovatelné.  

Stále zásadnější úlohu v globalizovaném světě hrály přetrvávající útoky teroristických 

organizací, jež zintenzivnily svoji činnost. Tyto organizace v reakci na operaci Pouštní 

bouře opět spojují antisemitismus zaměřený proti židovskému státu s antiamerikanismem. 

Nechvalně proslulý Usáma bin Ládin v roce 1999 v rozhovoru pro americký týdeník TIME 

uvedl, že americký útok na Irák znamená, že „Británie a USA jednají jménem Izraele a 

židů, což zametá cestu židům, aby znovu rozdělili muslimský svět, zotročili ho a zničili 

zbytek jeho bohatství“33. Zásadní vliv na vnímání židovsko-arabského konfliktu pak měly 

teroristické útoky z 11. září 2001. Ty přinesly vlnu obviňování Židů a Američanů z podílu 

na útocích. Průzkumy veřejného mínění ve Spojených státech dokonce ukázaly, že mnoho 

Američanů věří teorii, že za pádem newyorských mrakodrapů stojí Izrael34. I další 

mezinárodní konflikty a problémy vyplývající z potrestání viníků těchto teroristických 

útoků přinesly další antisemitské incidenty. 

V současné době se o antisemitismu hovoří zejména v souvislosti s příchodem 

imigrantů do Evropy z míst, kde byla nenávist vůči židům tradiční. Obrovský takový 

problém řeší například Německo, kterým v souvislosti s touto krizí otřáslo několik 

antisemitských incidentů provedených arabskými žadateli o azyl35. Nejen Německo, ale i 

celá Evropa tak čelí otázce, jakým způsobem vyřešit problém integrace příchozích 

migrantů do evropské společnosti a zároveň jak efektivně ochránit židovskou populaci 

                                                           
31 GILBERT, Martin. Čtvrté poválečné období. Izrael: dějiny. Praha: BB art, 2002, s. 458. ISBN 80-7257-

740-9. 
32 například Tony Judt, viz FINE, Robert. Fighting with phantoms: a contribution to the debate on 

antisemitism in Europe. Patterns of Prejudice [online]. 2009, 43(5), 459-479 [cit. 2018-08-13]. DOI: 

10.1080/00313220903339006. ISSN 0031322X. 
33 Conversation With Terror. TIME [online]. 1999, 11. 1. 1999 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,17676-2,00.html 
34 THIS DAY IN HISTORY: THE FORGOTTEN JEWISH STORIES OF SEPTEMBER 11. The Jerusalem 

Post [online]. 2015, 11. 9. 2015 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: https://www.jpost.com/Diaspora/This-day-in-

history-The-forgotten-Jewish-stories-of-September-11-415940 
35 KIRCHICK, James. Is Germany Capable of Protecting Its Jews?. The Atlantic [online]. 2018, 29. 4. 2018 

[cit. 2018-09-26]. Dostupné z: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/germany-jews-

muslim-migrants/558677/ 
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před antisemitsky motivovanými útoky.  
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2 Nový antisemitismus v dílech významných autorů 

Teoretická část této práce se zabývá reflexí tématu současného antisemitismu 

v dílech a veřejných vystoupeních vybraných autorů, kteří se aktivně zapojují do debaty o 

současných formách protižidovské, případně protisionistické nenávisti.  

Autory můžeme rozčlenit podle různých kritérií, v této práci byla vybrána cesta 

obsahová; tedy rozdělení podle pohledu na pojem „nový antisemitismus“. Autoři jsou tak 

rozčleněni do dvou kategorií: první tvoří ti, kteří v současnosti ve světě vidí „nový 

antisemitismus“ jako skutečně originální koncept zasazený do dnešního světa, druhou ti, 

kteří vidí v „novém antisemitismu“ pokračování antisemitismu klasického, pouze 

s charakteristikami odpovídající současnému světu.  

Je nutné poukázat na některé problematické prvky takového rozdělení. Někteří 

autoři například pracují s pojmem „nový antisemitismus“ jinak než příznivci konceptu, 

přívlastek „nový“ užívají téměř výhradně jako označení časového období, nikoliv jako 

existenci nutného předělu mezi starým a novým antisemitismem. Proto může být pro 

někoho rozdělení částečně matoucí.  

Samostatná podkapitola je pak věnována českým autorům, kteří se problematikou 

současného antisemitismu zabývají. 

 

 

2.1 Autoři prosazující samostatný koncept nového antisemitismu  

2.1.1 Natan Sharansky 

Jedním z nejvýznamnějších autorů zabývajících se antisemitismem je Natan 

Sharansky, který má navíc zkušenost nejen s prostředím sovětského disentu, ale především 

s přímou účastí v izraelské politice36.  

Sharansky je příznivcem konceptu nového antisemitismu. Zatímco klasický 

antisemitismus se podle něj zaměřuje na židovský lid a judaismus jakožto židovské 

náboženství, nový antisemitismus se vymezuje vůči Izraeli jako židovskému státu37. 

Protože je však odhalení a určení nového antisemitismu mnohem složitější (zejména 

                                                           
36 REES, Matt. 10 QUESTIONS FOR NATAN SHARANSKY. Time [online]. 2005, 165(23), 8-8 [cit. 2018-

08-13]. ISSN 0040781X. 
37 SHARANSKY, Anatoly a Ron DERMER. The case for democracy: the power of freedom to overcome 

tyranny and terror. Pbk. ed. Green Forest, AR: Balfour Books, 2006. ISBN 08-922-1644-1. 
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z důvodu schovávání se za pouhou oprávněnou kritiku Izraele38) než u toho klasického39, 

užívá autor tzv. 3D testu, který pomáhá pomocí tří charakteristických kategorií určit, zda se 

o nový antisemitismus v konkrétních případech skutečně jedná. Mezi tyto kategorie 

zařazuje: 

1) démonizaci – například Izraelci jsou v tomto případě srovnáváni s nacisty, 

palestinské uprchlické tábory s Osvětimí 

2) dvojí standard – selektivní a nespravedlivá kritika Izraele, sem zařazuje i 

problematický výklad Organizace spojených národů, která kritizuje Izrael za 

porušování lidských práv, ale nečiní totéž u jiných států, kde k němu dochází (např. 

Kuba, Írán, Sýrie, Čína), kde vyjadřuje neutrální, ba v některých případech dokonce 

pozitivní postoj40 

3) delegitimizaci – Izrael selektivně nemá právo na existenci41 

3D test lze uplatnit nejen na klasické antisemitské útoky, ale v nové době rovněž i 

na verbální útoky a projevy na internetu. Pokud posuzovaný výrok splňuje jedno ze tří 

zmíněných kritérií (ve většině případů splňuje dvě nebo tři), jde o výrok antisemitský42. 

Zatímco případy, ve kterých se jedná o zjevný antisemitismus, zejména pak ty, kdy 

antisemitismus není ani popírán, lze za antisemitské označit i bez tohoto testu, lze ho 

uplatnit zejména v případech, kdy antisemitská povaha posuzovaných výroků není zřejmá, 

přičemž může být popíraná a skrývaná. 

3D test se pokouší shrnout nejčastější společné jmenovatele, které spojují současný 

antisemitismus. I tak si ale najde své kritiky. Například Doron Ben-Atar, jeden z autorů 

knih „Decipheering the New Antisemitism“ se ztotožňuje pouze s prvním a třetím bodem 

testu. Druhý podle něj znemožňuje kritiku Izraele z hlediska lidských práv43. Tento bod 

kritizuje i Johnatan Judaken, který tvrdí, že samo kritérium dvojího standardu je dvojím 

standardem, neboť počítá s poučkou, že Izrael je jediným demokratickým státem na 

                                                           
38 SHARANSKY, Natan. 3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, 

Delegitimization. Jewish Political Studies Review. 2004. 
39 POLLAK, Noah. Obama and the three D's: a test the president is getting very close to 

failing. Commentary [online]. 2015, 139(5), 23-27 [cit. 2018-08-13]. ISSN 00102601. 
40 BEYER, Heiko. Theorien des Antisemitismus: Eine Systematisierung. Kölner Zeitschrift für 

Soziologie [online]. 2015, 67(3), 573-589 [cit. 2018-08-13]. DOI: 10.1007/s11577-015-0332-7. ISSN 

00232653. 
41 SHARANSKY, Natan. 3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, 

Delegitimization. Jewish Political Studies Review. 2004. 
42 TYDLITÁTOVÁ, Věra. E-antisemitismus: projevy antisemitismu na českém internetu po roce 1989. V 

Plzni: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2013. ISBN 978-80-261-0256-4. 
43 Historicizing the transhistorical. Deciphering the new antisemitism. Bloomington: Indiana University 

Press, [2015], s. 140. ISBN 9780253018656. 
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Blízkém východě, ostrůvkem židovství v muslimském světě, zatímco zapomíná například 

na Turecko44.  

Abraham Foxman pak přichází s názorem, že rozhodně ne každou kritiku Izraele 

lze označit za antisemitismus45. Zároveň s tím ale poukazuje na to, že „není nutně“ obvykle 

znamená „často bývá“ nebo „je možné“46. Uvádí příklad, kdy v roce 2000, v období druhé 

intifády, zveřejnil italský tisk karikaturu znázorňující izraelského vojáka, jenž míří puškou 

na palestinské dítě nápadně připomínající malého Ježíše, pod kterou byl nápis „Oh, you’re 

doing it to me all over again“. Ukazuje se zde tedy jak náboženský motiv (tedy 

připodobnění toho, že židé stojí za vraždou Ježíše), tak i motiv politicko-válečný (tedy 

zdůraznění opakování hrůzných činů)47. Foxman na tomto příkladu ilustruje, že je potřeba 

test vhodně uplatňovat a že je nutné při tom odlišovat jednotlivé případy, které jsou samy o 

sobě jedinečné. Foxmanovu kritiku lze brát i jako zdůraznění toho, že ani Sharanského test 

nemusí nutně pokrývat všechny aspekty, které s sebou může nová forma antisemitismu 

přinášet.  

3D test však není jediným přínosem Sharanského teorie. Z titulu své politické 

funkce (téměř 10 let zastával vysoké politické funkce v Izraeli48) se vyjadřoval i k rostoucí 

míře antisemitismu v moderním světě. Podle něj zejména v muslimském a arabském světě 

roste míra antisemitismu, přičemž se stírá rozdíl mezi ním a antiamerikanismem49. 

Poukazuje na nutnost s takovým fenoménem bojovat. Vyzývá rovněž izraelské politiky 

k tomu, aby z problematiky antisemitismu udělali politickou otázku, kterou budou 

artikulovat zejména v bilaterálních vztazích s USA a dalšími státy na Blízkém východě50. 

Zároveň poukazuje na rostoucí míru antisemitismu v Evropě, zejména ve Francii51, ze 

                                                           
44 JUDAKEN, Johnatan. When does criticism of Israel become antisemitism?. Naming race, naming racisms. 
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Delegitimization. Jewish Political Studies Review. 2004. 
50 tamtéž  
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které v letech 2014 – 2016 odešlo 15 000 židů do Izraele52. Dle Sharanského se právě 

v této západoevropské zemi sbližují starý, klasický antisemitismus s novým53. Francii 

podle něho čeká další židovský exodus54, dokonce podle něj jde o „začátek konce židů 

v Evropě“55. 

 

2.1.2 Wolfgang Benz 

Zkoumání antisemitismu se podrobně věnuje i německý historik Wolfgang Benz. 

Poukazuje na nutnost rozlišovat mezi starým antisemitismem56 19. století a jeho novými 

formami57. Zatímco klasický antisemitismus je podle něj zejména náboženského 

charakteru, ten moderní zahrnuje poměrně širokou škálu antižidovských prohlášení, 

odporu, postojů a činů, a to již bez ohledu na náboženskou, rasistickou či sociální 

motivaci58. Moderní antisemitismus je tak vnímán v moderním a mnohem širším smyslu. 

Benz zároveň varuje, že by pojem antisemitismus v moderním pojetí neměl být zcela 

spojován s antisionismem, byť zejména ve východní Evropě v poslední době dochází 

k posilování antisemitistické kritiky, která by mohla být s antisionismem ztotožněna59. 

V Benzově pojetí je antisemitismus po zkušenostech s hrůzami nacionálního socialismu (tj. 

v moderním pojetí) společenským fenoménem, jež slouží jako paradigma pro formování 

předsudků a politiky, která vytváří protižidovský obraz60.  

V praktické politice pak Benz považuje protižidovské předsudky za katalyzátor 

politických stran a hnutí, která se vyznačují nacionalismem, fundamentalismem, 

antiliberalismem, antikapitalismem, antikomunismem a profilují se jako 

antiestablishmentová61. 

V Benzově teorii můžeme najít jednu pojmovou zvláštnost – zatímco většina 

autorů, kteří vnímají nový antisemitismus jako nový fenomén, používají tento termín 

                                                           
52 tamtéž  
53 tamtéž  
54 tamtéž  
55 TUTTLE, IAN. Anti-Semitism, Old and New. National Review [online]. 2014, 66(15), 16-17 [cit. 2018-
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zejména pro současnou dobu, Benz hovoří o novém antisemitismu už v 19. století, jehož 

výskyt by většina ostatních autorů jistě označila za antisemitismus starý, resp. klasický. 

Podle Benze antisemitismus v 19. století získává novou podobu a vyznačuje se využíváním 

rasistických a sociálně-darwinistických argumentů62. Antisemitismus 19. století a jeho 

nová podoba je spojen zejména s reakcí na modernizaci, sociální restrukturalizaci a 

nutnosti reagovat na úpadek hodnot občanské společnosti63. Pokud Benz hovoří o 

antisemitismu v 19. století jako o „novém“, můžeme specifický termín najít i u 

antisemitismu po druhé světové válce, který je označen jako „sekundární“ a je zejména 

chápán jako reflexe proběhnuvšího holocaustu64. Nejde zde však o odchýlení od ostatních 

autorů, kteří se fenoménem nového antisemitismu zabývají, mnohem spíše jen o jakési 

„pojmové odchýlení“. Zjednodušeně řečeno, Benz zde jen používá odlišných pojmů pro 

charakteristiku téhož.   

Důležitý je pro Benze i fenomén nástupu nacionalismu, se kterým je antisemitismus 

nutně provázán. Podle něj jde růst antisemitismu ruku v ruce s obdobím společenské krize, 

kdy ve společnosti krystalizuje nutnost hledat „obětního beránka“65. 

 

2.1.3 Lans Rensmann 

Hloubkové analýze moderních forem antisemitismu se věnuje i německý politolog 

Lars Rensmann. Antisemitismus považuje za integrální součást evropské modernity66. 

Rensmann přichází s analýzou poválečného antisemitismu (jež je zasazena do kontextu 

pojmu „sekundární antisemitismus“), kterou provádí pomocí pěti parametrů, z čehož u 

každého bodu se určuje jeho intenzita a forma67: 

1) antisemitský program68 politických stran 

2) reakce a sankce ze strany státu (ve smyslu užití těchto prostředků proti aktérům 

nabízejícím antisemitský program) 

                                                           
62 tamtéž  
63 tamtéž 
64 tamtéž  
65 tamtéž  
66 RENSMANN, Lars a SCHOEPS, Julius. Politics and resentment [electronic resource]: antisemitism and 
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67 RENSMANN, Lars. Demokratie und Judenbild: Antisemitismus in der politischen Kultur der 

Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, c2004. ISBN 978-353-1140-

063. 
68 Rensmann užívá termínu „Angebote“, což lze do češtiny nejlépe přeložit jako „nabídky“ 
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3) struktura veřejného diskurzu v tématech národní identity a minulosti 

4) (historicky podmíněné) šíření antisemitských, nacionalistických a 

autoritářských myšlenek v populaci  

5) rozsah obecné strukturální změny ve společnosti  

Dle těchto bodů lze určovat míru nové formy antisemitismu v poválečné době, 

Rensmann hovoří zejména o poválečném Západním Německu69. Za klíčovou pak považuje 

problematiku současné psychologicko-politické motivace k takovému jednání a jeho 

dynamiku70. Je třeba zaměřit se také na hranice latentního politicky motivovaného 

antisemitismu a dobu, kdy už přechází ve svou sekundární formu vyznačující se projevy 

v politické komunikaci a kultuře71. Rensmannovu teorii tak lze chápat jako do jisté míry 

varovnou, protože ve svých bodech reflektuje zejména zkušenost s nacistickou 

antisemitskou politikou, která se vyznačovala všemi pěti zmíněnými parametry.  

Stěžejní část Rensmannova díla ovšem tvoří analýzy soudobého antisemitismu 

(nejen) v Evropě. Právě na příkladu Evropy dokládá posun evropské společnosti směrem 

k institucionalizované demokratizaci, která se projevuje kulturní modernizací a procesem 

liberalizace evropských společností72. Taková společnost zkrátka nepovažuje 

antisemitismus za svůj a uvědomuje si jeho historické omyly. I po válce však existují 

radikální krajně pravicové antisemitské skupiny, pro které je však prostor marginalizován. 

I ony však musely zareagovat na novou společenskou situaci v Evropě, která šíření 

radikálních myšlenek antisemitismu nepřála, ba je považovala za škodlivé. Antisemitské 

skupiny byly těmito okolnostmi nuceny reformovat své hodnoty a veřejnou prezentaci73. A 

ačkoliv se nedá rozhodně mluvit o vymýcení antisemitských zločinů (jsou 

zdokumentovány např. některé levicové aktivity ve jménu „antisionismu“ útočící na 

synagogy a židovské diaspory), aktivita radikálních skupin je značně omezena na „graffiti 

a izolované demagogické projevy“74. Z toho se dá chápat, že radikální antisemité se 

vzhledem ke společenské nepřijatelnosti rozhodli své aktivity mnohem více skrývat, aby 
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73 tamtéž  
74 tamtéž  



 

 

20 

nebudily tak silné kontroverze. Rensmann dokonce hovoří o tzv. „kryptoantisemitismu“75. 

Poukazuje však na fakt, že ani přes toto „strategické krytí“ nezaznamenávají radikálně 

antisemitská hnutí v evropské politice žádné zásadní volební úspěchy76.  

 

2.1.4 Leonardo Senkman 

Leonardo Senkman, výzkumník z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě77, se zabývá 

novým antisemitismem v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu. Podle něj je moderní 

forma antisemitismu výrazně spojená s odporem vůči Spojeným státům americkým78, což 

je následně úzce propojeno s palestinským pohledem na blízkovýchodní spor. Tato 

interpretace je typická pro některá západní levicová hnutí. 

Senkman rozpracoval problém nového antisemitismu z hlediska levicových hnutí 

v Latinské Americe, která mají v mnoha zemích tohoto regionu hluboké historické kořeny 

a kde má historickou tradici i antiamerikanismus79.  

Podpora Izraeli je podle Senkmana ve Spojených státech hluboce zakořeněna a 

prostupuje obě vládnoucí strany – demokraty i republikány. Spojovat však všechny zájmy 

USA a Izraele do jednoho by bylo příliš odvážné. Podle některých, zejména levicových 

kritiků těsné vojenské spolupráce USA a Izraele byl velmi blízký vztah velmi silně patrný 

během války v Libanonu v roce 1982, o které někteří hovoří jako o „prosionistickém 

zaujetí většiny amerických intelektuálů a médií“80.  

Počátek antisionistického vzedmutí je v zemích Latinské Ameriky spojován 

zejména s obdobím let 70. a 80. let, v roce 1988 pak 10 z 19 latinskoamerických států 

hlasovalo pro rezoluci Valného shromáždění OSN, která uznávala právo na existenci 

samostatného státu Palestina81. Uvolnění nastalo po pádu sovětského bloku, kdy roku 1991 

drtivá většina států tohoto regionu pro zrušení rezoluce z roku 1975, která spojovala 

sionismus s rasismem82.  
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Je nutné podotknout, že latinskoamerický antisemitismus (případně delegitimizace 

práv Izraele na vlastní uspořádání) jde ruku v ruce s vládou autoritářských režimů 

v oblasti. Senkman například zmiňuje levicového prezidenta Venezuely Huga Cháveze, 

který svojí antisemitskou politikou patrně sledoval vstřícný postoj k Íránu83.  

Radikálně kritický postoj k Izraeli hraničící s jeho delegitimizací a podpora 

Palestiny se staly i jedněmi z důležitých myšlenek organizace Bolivarian Alliance for the 

Peoples of Our America (ALBA), která vznikla v roce 200484. Vedoucí představitelé 

zúčastněných zemí, mezi které patří Venezuela, Kuba, Bolívie a další menší země Jižní a 

Střední Ameriky, se pak několikrát vyjádřili k Izraeli velmi kriticky85. Primární zaměření 

organizace není nikterak vymezeno protižidovsky, tento postoj souvisí jednak s kritikou 

USA (která se projevuje i podporou regionálních aktérů na Blízkém východě, kteří jsou 

k americké politice rovněž kritičtí), jednak s charakterem vládnoucích elit v členských 

zemích organizace ALBA, které jsou ve většině případech silně levicové. Podle Senkmana 

jsou vyjádření této aliance jednoznačným důkazem, že antisionismus je dnes vnímán jako 

nadnárodní záležitost86. 

 

2.1.5 Olaf Glöckner 

Na rostoucí míru antisemitismu v posledních letech ve svých textech poukazuje 

historik z Centra evropsko-židovských studií v Postupimi Olaf Glöckner87. Glöckner 

upozorňuje na problémy, které Židům dnes v Evropě hrozí, zejména kvůli diplomatickým 

třenicím mezi Evropskou unií a Izraelem88. Zabývá se tedy ne příliš „lidovým 

antisemitismem“, tedy nenávistí k Židům vycházející z různých hnutí, případně akcemi 

jednotlivců, ale naopak „elitním rozměrem“, tedy dopadem zahraniční politiky a 

diplomacie na fungování komunit sdružujících židovské obyvatelstvo.  

                                                           
83 SENKMAN, Leonardo. Anti-Zionist Discourse of the Left in Latin America: An Assessment. Handbook of 

Israel: major debates. Berlin: de Gruyter Oldenbourg, [2016], s. 947. De Gruyter reference. ISBN 978-311-

0351-606. 
84 Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America. Britannica [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Bolivarian-Alliance-for-the-Peoples-of-Our-America 
85 SENKMAN, Leonardo. Anti-Zionist Discourse of the Left in Latin America: An Assessment. Handbook of 

Israel: major debates. Berlin: de Gruyter Oldenbourg, [2016], s. 948. De Gruyter reference. ISBN 978-311-

0351-606. 
86 tamtéž, s. 952 
87 https://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/skupina/olaf-glockner/  
88 GLÖCKNER, Olaf. Europe, Israel, the Jewish Communities, and Growing Antisemitism. Handbook of 

Israel: major debates. Berlin: de Gruyter Oldenbourg, [2016], s. 966. De Gruyter reference. ISBN 978-311-

0351-606. 

https://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/skupina/olaf-glockner/


 

 

22 

Poválečný vztah vyspělého světa k Izraeli rozděluje Glöckner do několika etap. 50. 

a 60. léta 20. století označuje jako „dobu soucitu“89, která je charakterizována jakýmsi 

společenským konsenzem Západu na obdivu vybudování židovského státu. Konzervativní 

hnutí zaujal vojenský rozmach a ekonomický vzestup, levice zas obdivovala kibucy 

jakožto jednotky úspěšně aplikující socialistické plánování90. Toto období končí šestidenní 

válkou91. 

Po válce následovalo období sovětského distance, do kterého se zapojily téměř 

všechny socialistické země těsně spojené se Sovětským svazem. Období se vyznačovalo 

antisemitskými výpady některých představitelů a směšování politiky Izraele s americkým 

imperialismem92. 

V souvislosti s intifádami a konflikty po roce 2000 se v novém miléniu objevují 

stále častěji i kritické hlasy vůči izraelské politice z Evropy93. Období po roce 2000 

označuje Glöckner jako období „démonizace“, protože i mezi širokou veřejností v Evropě 

roste negativní pocit vůči Izraeli94. Podle autora tak mají v současné době vztahy mezi 

Izraelem a Evropou velmi zvláštní charakter, který je spjat na jednu stranu 

s bezproblémovým fungováním židovských komunit všude ve světě, na stranu druhou ale 

s rezervovaností a nárůstem démonizujících prvků95. 

 

2.1.6 Alvin Rosenfeld a jeho kritika „židovského antisemitismu“  

Židovskými studii se v americké Indianě zabývá profesor Alvin H. Rosenfeld96. 

V roce 2006 vydal esej Progresivní židovské myšlení a nový antisemitismus (v originále 

Progressive Jewish Though and the New Anti-Semitism)97. V úvodu knihy autor uvádí, že 

jej k jejímu napsání přiměla situace, kdy se nový antisemitismus rozmáhá po celém světě a 

v různých sociálních i etnických skupinách98. Kniha se však zabývá zejména tím, kterak 

židé samotní mohou přispět k vnímání Izraele i židovských diaspor po celém světě a jak se 
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židovská komunita potýká s tzv. novým antisemitismem, který se i po druhé světové válce 

stále objevuje. 

V první řadě se autor v knize věnuje antisemitským incidentům v muslimském 

světě, které nabírají na síle. Poukazuje na stálou oblibu Hitlerova pamfletu Můj boj, ale 

zejména starších Protokolů sionských mudrců v muslimském světě a na jejich stálou oblibu 

u současných vládců99. V Rosenfeldově vnímání tak lze kořeny současného antisemitismu 

vidět zejména v arabském světě, přičemž z těchto částí světa proniká jejich vliv i do 

ostatních koutů světa. 

V čem je však současný antisemitismus „nový“? Autor uvádí, že tzv. nový 

antisemitismus z většiny stále využívá stereotypů typických i pro jeho starou formu100 (sem 

můžeme zařadit např. konstrukci společného nepřítele či spojení židů s vlivnými 

politickými i obchodními organizacemi), novinkou jsou však základní rysy současné doby, 

kterým Rosenfeld přisuzuje i rostoucí oblibu antisemitismu: 

(1) Globalizace. Rozvoj internetu výrazně urychlil a zjednodušil šíření 

protižidovských myšlenek. 

(2) Všeobecný technologický a vědecký rozvoj. S technologickým boomem období 

po druhé světové válce se bleskově rozšířila škála problémů, z kterých mohou být 

židé obviňováni. 

(3) Centrum antisemitismu v muslimském světě. Role arabského světa a jeho podíl 

na zpravodajství po celém světě roste. 

(4) Delegitimizace práva Izraele na vlastní existenci. Objevuje se silná kritika 

izraelské politiky.101  

 

Nejvíce diskutovanou částí Rosenfeldova eseje však není vymezení současné formy 

antisemitismu, ale upozornění na ožehavý problém „židovského antisionismu“. Jako 

příklad uvádí britskou feministickou spisovatelku židovského původu Jacqueline Rose, 

která se podle něj dopouští velmi ostré kritiky. Mimochodem, Rose například odmítá 

koncept tzv. nového antisemitismu, podle ní je sice nutné rozlišovat mezi antisemitismem 

středověkým a tím, který měl za následek tragédii druhé světové války, je ale nesmyslné 

                                                           
99 ROSENFELD, Robert. Manifestations of Anti-Semitism in the Muslim World. Progressive Jewish Though 
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vytvářet nové koncepty, protože je to pouze prostředek, který má odvrátit pozornost od 

nepřípustných kroků, kterých se dopouští izraelská vláda. Rose se pouští do ostré kritiky 

kroku izraelského Knessetu, který schválil jako součást ústavy ustanovení o národnostním 

principu izraelského státu. Rose vidí tento krok jako „rasistický“102. Rosenfeld její přístup 

kritizuje, když Rose označuje sionistické počínání za „tragédii“103. Silnější Rosenfeldova 

kritika se však týká kanadského profesora Michaela Neumanna, který hovoří o „rasové 

válce Izraele proti Palestincům“, přičemž používá slova jako „zlo“ nebo „genocida“ ke 

kritice politiky současného Izraele104. Historik Tony Judt pak vidí Izrael jako stát 

překonaný a navrhuje náhradu židovského státu novým, jednotným státem Židů a Arabů105.  

Tzv. „židovští antisionisté“, jak můžeme skupinku těchto sociálních vědců nazvat, jsou 

v akademické debatě o antisemitismu zjevně v menšině. Svorně odmítají nový 

antisemitismus jako samostatný koncept či jako novou formu nenávisti proti židům, 

akademickou debatu o něm pak vnímají jako odvracení pozornosti od důležitějších témat 

souvisejících zejména s blízkovýchodní politikou, často pak antisemitismus vnímají jako 

důsledek nesprávné politiky Izraele. Je možné je označit za „antisionisty“, nikoliv však za 

„antisemity“, protože jejich argumenty proti izraelské politice bývají konkrétně vymezeny, 

vzhledem k jejich židovskému původu pak antisemitismus jako takový nedává smysl.  

 

2.1.7 Shrnutí 

Zařazení do podkapitoly příznivců nového konceptu antisemitismu, jak ukázaly 

různé pohledy jednotlivých autorů, rozhodně neznamená automaticky stejný, v některých 

případech dokonce ani podobný pohled na obsah pojmu. 

Obecně platí, že jde o autory, kteří souhlasí s jakýmsi momentem zlomu mezi 

klasickým a moderním antisemitismem, s novými charakteristikami, které nebyly typické 

pro klasickou formu, ale pro moderní dobu typické jsou. Většina autorů akcentuje jako 

onen bod zlomu vznik Státu Izrael v roce 1948, ke kterému došlo v důsledku druhé světové 

války a obrovské tragédie pro celosvětovou židovskou populaci. Otázku Izraele do svého 
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díla nejviditelněji zasahuje Natan Sharansky, jehož 3D test se postupem času stal 

symptomatickým pro celé současné myšlení o moderní protižidovské nenávisti. Sharansky 

vidí zlom ve vnímání jednotlivec/stát, přičemž nový antisemitismus se mnohem více než 

klasický zaměřuje právě na kolektivní jednotku.  

Benz pak klade důraz na jinou otázku, více než ostatní autoři akcentuje 

náboženství. Bodem zlomu je tak změna ve vnímání židů ve společnosti – zatímco klasický 

antisemitismus se zaměřoval na judaismus jako náboženství, moderní antisemitismus se 

zabývá mnohem komplexnějšími otázkami. S vysokou komplexností zájmů moderních 

antisemitů souhlasí i Rensmann, pro něhož je klíčovým bodem zlomu druhá světová válka. 

Senkman pak obrací pozornost jinam, a to zejména k levicovému antisemitismu a odporu 

proti Spojeným státům americkým. Rosenfeld pak upozorňuje na problém arabské 

nenávisti vůči židům a uvádí přehled rysů moderní společnosti, ze kterých moderní 

antisemitismus může růst.  

Obecně tak lze říct, že všichni tito autoři vidí nový antisemitismus jako výsledek 

zásadnějších proměn, které nastaly po druhé světové válce. Z tohoto časového hlediska se 

vychyluje pouze Benz, který hovoří o novém antisemitismu již v dřívější době. Velkou roli 

zde také sehrává proměna společnosti po druhé světové válce, rozdělení světa na dva bloky 

a po jejich pádu celosvětová globalizace. Glöckner tento problém akcentuje 

prostřednictvím rozdělení na etapy, kdy samotný koncept nového antisemitismu rozděluje 

ještě na menší časové úseky a dokazuje tím, že ani nový koncept není jednolitý, ale naopak 

vysoce proměnlivý. Rosenfeld pak zdůrazňuje problém arabského světa, který v současné 

době také nelze opomenout.  

Většina zmíněných autorů, nejzřetelněji pak Benz, upozorňuje na nutnost oddělení 

pojmů antisemitismus a antisionismus. Právě antisionismus lze spodobnit s pojmem „nový 

antisemitismus“, antisemitismus bez přívlastku pak tito autoři většinou chápou jako 

synonymum pro klasický antisemitismus. 

 

2.2 Kritici konceptu nového antisemitismu 

2.2.1 Brian Klug 

Jedním z kritiků106 konceptu nového antisemitismu jako samostatné teorie je 
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oxfordský profesor Brian Klug, který se zabývá antisemitismem a židovskou identitou. 

Antisemita podle něj židy vnímá jako parazity, kteří chtějí ovládnout svět, přičemž 

dokonce i vlády, kterými manipulují, jsou v hierarchii pod nimi107. Poukazuje na to, že 

„výraz nový antisemitismus, který je v současnosti v módě, není tak úplně nový“108. Pojem 

„nový antisemitismus“ je podle něj frází, která jen v dnešních podmínkách existence 

Izraele a sionismu získala nové využití109. Klugovu kritiku pojmu tak můžeme vnímat ne 

z hlediska obsahového, kdy i on připouští existenci nenávisti vůči židovskému státu a 

národu, ale mnohem spíše z hlediska formálního, kdy mu tento pojem připadá 

nevyhovující. Navíc v základu podle něj pojem reflektuje klasické myšlenky 

antisemitismu, což dokládá případy, kdy se pojem „nový antisemitismus“ objevil již dříve, 

než na kdy je vznik konceptu datován110. Podle Kluga je antisemitismus pouze jeden a 

důvody k nenávisti vůči Izraeli či sionismu pak mohou být různé111. 

Klug upozorňuje na to, že fakt, že nepřijímá termín „nový antisemitismus“ jako 

samostatný koncept, ještě neznamená, že antisemitismus jako takový zůstává po celou 

historii neměnný. Naopak, přímo uvádí, že použití stejného slova v průběhu celé historie 

neznamená neměnný fenomén112. Podle Kluga staví zastánci konceptu „nového 

antisemitismu“ onu „novost“ na dvou aspektech – vypuknutí druhé palestinské intifády 

v roce 2000, kdy mělo dojít k nárůstu protižidovských nálad, a zahrnutí nové formy 

nepřátelství vůči židům, a sice nepřátelství vůči Izraeli113. Dle Kluga nicméně nemusí 

takový přístup být nutně nový, často je spojován s protiizraelskými názory západních 

levicových liberálních médií114. 

Odlišně pak vnímá i pojmy „antisemitismus“ a „antisionismus“ (který lze u 

některých dalších autorů ztotožnit či alespoň částečně zpodobnit s pojmem „nový 

antisemitismus“). Vznik sionismu sice vnímá jako reakci na přítomný antisemitismus, což 

ale podle něj neznamená, že každý antisionista musí být antisemitou. Naopak, tyto dva 
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pojmy nevnímá jako spojité nádoby, nýbrž jako dva od sebe oddělené pojmy115.  

Klug vnímá jinak i problém delegitimizace Izraele jako suverénního státu. Dostává 

se do rozporu například s Sharanského tezí, že delegitimizace práva Izraele na samostatnou 

existenci je jedním z pilířů antisemitismu. Uvádí, že i tato silná kritika nemusí být nutně 

v každém případě antisemitská116. Jako příklad uvádí například kritiku vycházející 

z arabské agendy, antikolonialismu nebo závazek k mezinárodnímu právu. Pak je podle něj 

vnímání těchto aktivit a priori za antisemitské neopodstatněné117. Poukazuje dokonce i na 

situaci, kdy někdo hanobí židovský stát, hovoří o jeho budoucnosti a kritizuje jeho 

existenci. Dokonce i taková rétorika, čímž se Klug liší od některých dalších autorů, nemusí 

být antisemitská, byť je velmi tvrdá. V jeho očích by se totiž stejná míra musela uplatňovat 

i na druhou stranu izraelsko-palestinského konfliktu, který je podle něj velmi složitý118. 

Tento názor však nelze chápat jako obranu palestinské strany v konfliktu, Klug v žádném 

případě míru utrpení izraelské strany nijak nesnižuje. Mnohem spíš lze hovořit o 

pochopení pro vyhrocenou politickou debatu, která jinak bývá v případě konfliktů naprosto 

běžnou. Nadto Klug uvádí, že dokonce přímé srovnávání antisemitismu s antisionismem 

může politickou debatu o konfliktu otrávit119. 

Je nutné dodat, že v červnu 2018 se Brian Klug podepsal pod výzvu akademiků, 

„We must define antisemitism to fight it effectively“, kde se uvádí, že je v současné době 

nutné reagovat na rostoucí vlnu antisemitismu, který je vnímán jako druh rasismu. Kritika 

Izraele není označena za antisemitskou, „pokud však není motivována protižidovskými 

předsudky“120. V dopise jsou uvedeny příznaky antisemitského jednání, mezi které patří 

například násilí, popírání práv a diskriminace židů, ale také popírání holocaustu či 

konspirační teorie o židovském spiknutí121. Výzvu je možné vnímat především jako 

nutnost jasně vymezit hranice toho, co chápeme jako antisemitismus.  

Jistou aktuálnost Klugově teorii dává i srovnání s islamofobií. Toto srovnání (tj. že 

muslimové dnes čelí témuž, čemu před druhou světovou válkou židé) ve veřejné diskuzi 

                                                           
115 KLUG, Brian. The Myth of the New Anti-Semitism: Reflections on anti-Semitism, anti-Zionism and the 

importance of making distinctions. The Nation. 2004, , 23-29. 
116 KLUG, Brian. Interrogating ‘new anti-Semitism’. Ethnic [online]. 2013, 36(3), 468-482 [cit. 2018-07-26]. 

DOI: 10.1080/01419870.2013.734385. ISSN 01419870. 
117 tamtéž  
118 KLUG, Brian. No, anti-Zionism is not anti-semitism. The Guardian [online]. 3. 12. 2003 [cit. 2018-08-

12]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2003/dec/03/comment 
119 tamtéž  
120 We must define antisemitism to fight it effectively. The Guardian [online]. 2018, 11. 6. 2018 [cit. 2018-

07-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2018/jun/15/we-must-define-antisemitism-to-fight-

it-effectively 
121 tamtéž 



 

 

28 

má podle autora několik příčin. Mezi ty počítá zejména demografické změny ve Velké 

Británii po druhé světové válce, jejichž aspektem bylo zvýšení počtu muslimů, 

mezinárodní klima po zhroucení Sovětského svazu a následnou situaci na Blízkém 

východě122. Autor zde rozlišuje dvě na první pohled porovnatelné záležitosti – otázky, zda 

jsou muslimové „novými židy“ a zda je islamofobie „novým antisemitismem“, přičemž se 

zabývá druhou z nich123. Je zde potřeba určit míru analogie, která by mezi antisemitismem 

a islamofobií měla být přítomna. Autor dochází k závěru, že jednoznačné zodpovězení této 

otázky a určení míry analogie je velice složité, ztotožňuje se však s tvrzením, že „přes 

důležité odlišnosti, chování k britským židům poskytuje objasnění srovnání se současným 

antimuslimským rasismem“124.  

Pokud tedy hovoříme o analogiích s islamofobií v Klugově podání, je zde pojem 

„nový antisemitismus“ využit ve smyslu pomůcky k objasnění některých společných rysů, 

ne však jako nová forma chování k židům. Spojení s muslimy a komparace, jejímž účelem 

je objasnit jiný společenský jev, z tohoto pojmu dělá něco, co pro účely této práce není 

příliš důležité. Zajímavé je však poukázat na varianty použití pojmu „nový 

antisemitismus“, kde Klug zcela určitě zásadním způsobem rozšiřuje význam tohoto 

termínu. 

 

2.2.2 Robert Wistrich 

Jedním z významných výzkumníků antisemitismu je americký akademik Robert 

Wistrich. Prudký rozvoj antisemitismu po druhé světové válce vidí – jako spousta dalších 

autorů – zejména ve dvou momentech, které jsou rozhodující pro islámské vnímání 

židovství, které je ale kvůli regionálním sporům na Blízkém východě naprosto klíčové. 

Prvním z těchto momentů je íránská revoluce v roce 1979, která je navíc spojena 

s rozmachem antiamerikanismu, který se k antisemitismu těsněji přimyká. Druhým 

momentem jsou teroristické útoky z 11. září 2001, u kterých je tendence muslimského 

světa přenést odpovědnost na židy125. Nad těmito dvěma momenty je nadřazena existence 

Izraele jako samostatného státu, která prolíná celou druhou polovinu 20. století. 

                                                           
122 KLUG, Brian. The limits of analogy: comparing Islamophobia and antisemitism. Patterns of 

Prejudice [online]. 2014, 48(5), 442-459 [cit. 2018-08-12]. DOI: 10.1080/0031322X.2014.964498. ISSN 
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V souvislosti s islámským antisemitismem Wistrich zdůrazňuje i roli pamfletu Protokoly 

sionských mudrců, který hraje ve vnímání židovství v islámském světě naprosto zásadní 

úlohu126. 

Obecnou kritiku Izraele pak Wistrich považuje za základní charakteristický znak 

nového antisemitismu127. Je spojena s antiamerikanismem, islámští antisemité pak 

používají slova o „rasismu“, „nacismu“ a náboženští fanatici užívají slova o 

„satanismu“128. Ve svém původu přitom nová forma antisemitismu vychází z tradic 

evropského antisemitismu, který byl výrazně pesimistický a sdílel víru v okultismus a 

zlověstné síly, které židovství doprovází129. S tím rovněž souvisí pojem „mýtický žid“, což 

je konstrukce, kterou si antisemité dopomáhají k protižidovským aktivitám, ačkoliv ta 

údajná „akce“, na kterou tato „reakce“ přichází, vůbec nemusí být židovského původu. 

Těžištěm nového antisemitismu (které autor označuje jako „post-holocaust 

antisemitism“) podle Wistriche dnes již není Evropa, jako tomu bylo v předválečném 

období, ale především Blízký východ130. Principy a myšlenky původního antisemitismu 

jsou pak překvapivě houževnaté a přetrvávají i v antisemitismu novém. Se vznikem Izraele 

se pak pojem „kolektivní žid“ zhmotnil právě v židovském národě, přičemž je patrné, že 

před druhou světovou válkou tuto konkrétní podobu postrádal.  

Wistrich tak sice používá termínu „post-holocaust antisemitism“, ke kritikům 

nového konceptu je ale zařazen proto, že tento termín charakteristickými rysy z velké 

většiny odpovídá klasickým antisemitským přístupům. 

 

2.2.3 Moshe Zimmermann 

Otázkou nového antisemitismu se zabývá i izraelský historik Moshe 

Zimmermann131. Ve své práci řeší zejména historické aspekty nenávisti k židům, zejména 

pak příčiny a důsledky holocaustu. Židé podle něj vnímají holocaust jako situaci „věčné 

oběti“, čímž se dostávají do sporu s nacistickým vnímáním, které holocaust vnímá jako 
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odpověď na židovský vliv132. Dědictví holocaustu je pak podle Zimmermanna zásadním 

stavebním kamenem samostatného židovského státu133, což je explicitně vyjádřeno i 

v Deklaraci nezávislosti z roku 1948. 

„Pozůstalí nacistického holocaustu v Evropě, stejně jako židé z jiných částí světa, 

pokračovali v migraci do Izraele, neohroženi těžkostmi, omezeními a nebezpečími, a nikdy 

nepřestali uplatňovat své právo na důstojný život ve svobodě a v práci pro svou vlast.“134 

 

Z pohledu historického vývoje pak Zimmermann hodnotí i vývoj antisemitismu. 

Pojem „antisemitismus“ je podle něj specifický v tom, že se vymezuje proti „semitismu“, 

který však sám není konkrétně definován135.  

Pokud je řeč o „novém antisemitismu“, lze jej podle Zimmermanna primárně 

vnímat jako nenávist Arabů vůči židům136. S pojmem „antisemitismus“ ale jaksi paralelně 

funguje pojem „antisionismus“, který je obsahově konkrétnější, protože se vymezuje proti 

„sionismu“, který je identifikovatelný s židovským národem (ne primárně s židovskou 

vírou)137. Lze však najít historické příklady, kdy antisemitismus a antisionismus šly v ruku 

v ruce a prosazovaly se současně. Jako příklad autor uvádí návrh z roku 1937 na zřízení 

samostatného židovského státu na území Palestiny. Ostře proti se postavila tehdejší 

nacionálně socialistická vláda v Německu. V tomto okamžiku se do klasického 

nacistického antisemitismu zapojil jako obohacující prvek stejně radikální 

antisionismus138. Druhým historickým příkladem kombinace antisemitismu a antisionismu 

je přístup tzv. nové levice po šestidenní válce139, který se vyznačoval vypjatou kritikou 

Izraele. Jaký je tedy vztah antisemitismu a antisionismu? Oba tyto „směry“ fungují 

paralelně, antisionismus může sám o sobě fungovat bez antisemitismu. Zimmermann to 

dokládá na faktu, že kritiky izraelské politiky (tedy antisionisty) bývají často sami občané 

Izraele, které v žádném případě nelze označit za antisemity140. Podobné kritiky se mohou 

                                                           
132 ZIMMERMANN, Moshe. What is the Holocaust?. Holocaust Studies: A Journal of Culture [online]. 

2014, 20(1/2), 45-56 [cit. 2019-02-15]. DOI: 10.1080/17504902.2014.11435383. ISSN 17504902. 
133 tamtéž 
134 Establishment of Israel: The Declaration of the Establishment of the State of Israel. Jewish Virtual 

Library [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-declaration-of-the-

establishment-of-the-state-of-israel 
135 ZIMMERMANN, Moshe. Criticism of Israel: A New Antisemitism?. Handbook of Israel: major debates. 

Berlin: de Gruyter Oldenbourg, [2016], s. 982. De Gruyter reference. ISBN 978-311-0351-606. 
136 tamtéž, s. 985. 
137 tamtéž, s. 984. 
138 tamtéž  
139 tamtéž 
140 tamtéž, s. 985. 
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dopouštět i židovské diaspory po celém světě141. 

Zimmermann tedy antisemitismus definuje jako „negativní odsudek židů jakožto 

rasy, národa nebo náboženského společenství na základě předsudků, které vedou 

k sociálním, ekonomickým a politickým opatřením proti židům, přičemž tato opatření 

mohou zahrnovat diskriminaci, vyvlastnění, bojkot, právní opatření, vyhoštění a 

vraždu.“142 Pouští se tak do relativně úzkého vymezení antisemitismu (alespoň ve srovnání 

s některými autory, kteří téma pojímají více zeširoka) a ve sporu, zda lze jakoukoliv kritiku 

politiky Izraele považovat za antisemitskou, se staví poměrně zřetelně do opozice vůči této 

tezi. Na konkrétní vymezení antisemitských opatření lze pohlížet z několika úhlů: striktní 

výklad nabízí situaci, kdy jakékoliv opatření, které zde není taxativně vymezeno, nelze 

považovat za primárně antisemitské, volnější interpretace pak znamená silnější reflexi 

zejména první části věty („sociální, ekonomická a politická opatření“), přičemž její druhá 

část znamená jakýsi výčet typů skutků, které za antisemitismus lze jednoznačně považovat, 

ačkoliv jejich výčet není konečný. Ve větě je přímo uvedeno „mohou zahrnovat“, proto se 

zdá logičtější volnější výklad. 

Má však kritika Izraele nějaké mantinely, ve kterých nemůže být považována za 

antisemitskou? Zimmermann jednoznačně uvádí, že taková kritika musí být konkrétní, bez 

užití antižidovských stereotypů a generalizací143. Izraelští představitelé tak nesmí být 

kritizováni za „židovské činy“, protože to samo o sobě znamená antisemitský podtext, za 

konkrétní kroky ve své politice, které kritik považuje za špatný, však ano, aniž by se musel 

potýkat s obviněními z nenávisti vůči židovskému národu. 

 

2.2.4 Shrnutí 

Vybraní kritici pojmu „nový antisemitismus“ jsou heterogenní skupinou autorů, u 

kterých nelze říct, že by odmítali proměnlivost antisemitismu v průběhu historie, jak by se 

někteří mohli mylně domnívat. Naopak, například Klug výslovně uvádí, že jeho kritika 

nového konceptu rozhodně neznamená, že by šlo o v historii neměnný proces, ale naopak 

že se antisemitismus v závislosti na prostředí a čase vysoce proměňuje. Klug vidí v pojmu 

jen frázi, mohli bychom říct, že potřebu za každou cenu vidět moderní antisemitismus jako 

originální. Proti tomu protestuje, uvádí pouze, že se antisemitismus jako takový proměnil, 

                                                           
141 tamtéž 
142 tamtéž, s. 986. 
143 tamtéž, s. 987 
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to však nezavdává nutnost vytvářet nový pojem. Wistrich pak není striktním kritikem 

obsahu pojmu „nový antisemitismus“, jen ho označuje jinak. Užívá pojmu „post-holocaust 

antisemitism“, který v sobě v zásadě shromažďuje charakteristické rysy, jež by příznivci 

konceptu přiřadili k „novému antisemitismu“. Jde tak o nahrazení poměrně abstraktního 

„nový“ za obsahově přesnější „post-holocaust“, což ukazuje na memento druhé světové 

války.  

U všech kritiků konceptu nového antisemitismu je velmi zřetelné – a to mnohem 

více než u jeho příznivců – trvání na oddělování pojmu „antisemitismus“ a 

„antisionismus“. Upozorňují na to všichni vybraní autoři. Dá se říct, že to, co by příznivci 

konceptu označili za „nový antisemitismus“, jeho odpůrci vkládají do obsahu pojmu 

„antisionismus“, který v sobě vysloveně skrývá odpor proti sionismu, a tím pádem proti 

Izraeli. Zimmermann tak například striktně odděluje pojmy „antisemitismus“ a 

„antisionismus“, protože každý bojuje proti něčemu jinému a v jiných podmínkách. 

Je zde třeba zmínit i tzv. židovské antisionisty, které ve svém díle kritizoval 

příznivce nového konceptu Rosenfeld. Tito autoři se stavějí ostře do opozice k současnému 

většinovému vnímání antisemitismu. Například spisovatelka Rose sice uznává, že se 

antisemitismus proměnil, velmi ostře ale pojem „nový antisemitismus“ odmítá, protože prý 

odvádí pozornost od současných problémů Izraele. Neumann pak zase přichází s poměrně 

svéráznými návrhy na řešení (viz výše). Na rozdíl od ostatních kritiků konceptu jdou ale 

tito autoři po obsahové stránce věci a do jisté míry zpochybňují potřebu moderní formy 

antisemitismu popisovat.  

 

2.3 Čeští autoři 

O problematice antisemitismu se v České republice diskutuje zejména ve dvou 

kontextech – prvně jde o vlastní národní zkušenost s nenávistí vůči židovské populaci, 

která se nejvíce projevila zejména v obdobích hilsneriády, druhé světové války a posléze 

v procesech 50. let. Ve druhém případě se jedná o blízkovýchodní kontext a souvislost 

přímo se Státem Izrael. Tyto dva okruhy protíná debata o konceptu nového antisemitismu – 

v prvním případě jde o míru odporu k židovskému národu v poválečné době, přičemž je za 

„nového antisemitu“ považován v zásadě ten, kdo popírá holocaust a utrpení způsobené 

nenávistí k židovskému národu, ve druhém případě o rozměr „světový“, který v sobě nese 

hodnocení situace přímo v Izraeli (popřípadě na celém Blízkém východě), přičemž je za 
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„nového antisemitu“ považován ten, kdo zpochybňuje právo Izraele na vlastní existenci. 

Česká debata se tak nikterak nevychyluje z kontextu světových debat o moderních 

formách antisemitismu. V porovnání s ostatními zeměmi zejména západní Evropy je 

v České republice ale míra antisemitismu celkově mnohem nižší144, což se na intenzitě 

debaty o tomto tématu projevuje. Ve veřejném diskurzu se zejména v posledních letech 

objevují mnohem častěji materiály spojené s nenávistí k cizincům jako celku, případně 

tvoří velkou výseč debata vedená o vztahu Čechů k muslimům. Antisemitismus je dnes 

v české společnosti marginálním problémem. 

Většina českých autorů se shodne na tom, že se antisemitismus po druhé světové 

válce proměnil a lze dnes pozorovat jeho novou formu. Marcela Zoufalá z Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy například uvádí, že debata o tom, zda lze pokládat současný 

antisemitismus za nový je ve skutečnosti sekundární, primární je zabývat se obsahem 

takového jednání145. Koncept nového antisemitismu považuje za diskutabilní, ale spíše se 

k němu přiklání, protože podle ní proběhla změna ve vnímání židů – nově, po vzniku 

Izraele, lze totiž mluvit o národu. Průvodním jevem hovorů o nové formě je pak 

celosvětový nárůst antisemitismu ve srovnání s prvními poválečnými léty146. Ivo Cerman 

z Jihočeské univerzity zdůrazňuje nové podmínky, které přejí teorii o novém konceptu – 

zejména dva momenty: zkušenost s holocaustem a vznik Izraele. Podle Cermana se však 

v takovém případě mohou objevit i stereotypy spojené spíše se „starou formou“, které jsou 

však zasaženy do nového kontextu147. Pavel Barša z Filozofické fakulty UK pak vidí 

rozvoj konceptu zejména v situaci na Blízkém východě, na Západě mluví o milníku 

v souvislosti s rozvojem levicového a islámského antisemitismu148. Zbyněk Tarant ze 

Západočeské univerzity pak hovoří o novém antisemitismu v souvislosti s případy, kdy 

jsou židé považováni za viníky, aniž by jimi museli ve skutečnosti být. Poukazuje na přijetí 

starých antisemitských stereotypů do nových podmínek. Proměnu vnímání antisemitismu 

pak dokládá na úslovích „Židé, táhněte do Palestiny“, užívaných v první polovině 20. 

století a „Židé, táhněte z Palestiny“, užívaných v kontextu moderním149. 

  

                                                           
144 Univerzita Karlova on-line - Současný antisemitismus v České republice a ve světě - vybrané příčiny, 

trendy, souvislosti [online]. [cit. 2019-02-05]. ISSN edseur.F68B9BD4. 
145 Antisemitismus - nový, starý nebo žádný?. YouTube [online]. 3. 12. 2013 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XXsEndK6ms 
146 tamtéž 
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3 Národní demokracie 

3.1 Před vznikem strany 

Národní demokracie vznikla v roce 2014 transformací politické strany Právo a 

spravedlnost. Toto hnutí pod celým názvem „Právo a spravedlnost – ANO tradiční rodině, 

NE korupci a kriminalitě“ vzniklo před volbami v roce 2006 a bylo společným volebním 

projektem Dělnické strany a Národního sjednocení150. Hnutí tehdy kandidovalo s poměrně 

radikálním programem, který obsahoval zejména takové priority, jakými jsou obnovení 

trestu smrti, zrušení dědické a darovací daně a odpor vůči registrovanému partnerství151. 

V parlamentních volbách v roce 2010 už Právo a spravedlnost samostatně nekandidovalo. 

Před volbami byla uzavřena Dohoda o politické spolupráci mimoparlamentních 

pravicových stran, kterou získali členové strany některá místa na kandidátkách Strany 

svobodných občanů152. Ani ta v parlamentních volbách neuspěla s celostátním výsledkem 

0,74 % hlasů153. V komunálních volbách v roce 2010, krajských a senátních v roce 2012 a 

mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 pak strana 

nekandidovala154. 

Pro výzkum podhoubí, ze kterého vznikla dnešní Národní demokracie, se je potřeba 

zaměřit i na činnost současného předsedy Adama B. Bartoše. Ten v roce 2002 vstoupil do 

ODS155, čímž zahájil svou politickou činnost. O čtyři roky později ale ze strany vystoupil 

kvůli své práci v médiích156. Novinářsky Bartoš začínal na serveru Aktuálně.cz, přičemž 

souběžně s touto prací přispíval pro servery EUPortal.cz a Eportal.cz157. Po odchodu 

z Aktuálně.cz psal pro server deníku Mladá fronta DNES iDnes.cz, kde pracoval dva roky 

(2007 – 2009) a věnoval se převážně politickému zpravodajství158. Internetový archiv 

tohoto zpravodajského serveru nabízí desítky Bartošových článků, které se z většiny věnují 

                                                           
150 Životopis. Tomáš Vandas - nejsem politik, ale občan, který nemlčí [online]. [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: 

http://www.tomasvandas.cz/zivotopis 
151 Právo a Spravedlnost: Úchylky nehodláme podporovat. IDnes.cz [online]. 2. 5. 2006 [cit. 2018-09-27]. 

Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/pravo-a-spravedlnost-uchylky-nehodlame-podporovat-fxa-

/domaci.aspx?c=A060502_175245_domaci_cen 
152 HAMŠÍK, Michael. Právo a Spravedlnost. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce PhDr. Josef Smolík. 
153 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. – 29. 5. 

2010. Volby.cz [online]. [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps 
154 HAMŠÍK, Michael. Právo a Spravedlnost. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce PhDr. Josef Smolík. 
155 Curriculum Vitae. Adam B. Bartoš [online]. [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: 

https://abbartos.wordpress.com/curriculum-vitae/ 
156 tamtéž  
157 tamtéž  
158 viz https://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=781&jmeno=adam-b.-bartos  
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otázkám české politiky, ale i otázkám Evropské unie. Sám Bartoš dnes svůj odchod z médií 

popisuje jako vynucený od „nějakého židovského podnikatele“159. Velká část Bartošových 

textů se věnovala práci prezidenta Václava Klause, kterému autor vyjadřoval v některých 

textech obdiv. „Václav Klaus se po nástupu do prezidentského úřadu v mnohém změnil. Je 

nadstranický, nepolarizuje už tolik veřejnost, vystupuje smířlivěji,“ uvádí například 

v článku „Klaus versus Evropská unie a euroústava“ z dubna 2007160. Ani jako novinář se 

tehdy Bartoš nevyhnul tématům, která dnes artikuluje jako předseda Národní demokracie 

v politickém kontextu. V roce 2008 na serveru zpravodajsky pokrýval schůzku konference 

Bilderberg, které se zúčastnil tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg161. Tento 

článek neobsahoval žádné autorovy názory týkající se tohoto setkání, které později Bartoš 

prezentoval na svých vlastních serverech nebo jako předseda Národní demokracie. O dva 

roky později nynější předseda Národní demokracie vylíčil českou účast na světové 

konferenci mnohem kritičtěji. V článku z července 2010 s názvem „Nový světový řád a 

jeho čeští protagonisté: Češi na Bilderbergu“ publikovaném na serveru FreeGlobe spojuje 

konferenci s „úsilím o světovládu“162, což poukazuje na známou konspirační teorii. 

Počátky medializace jinak utajené konference Bartoš vysvětluje tím, že už se „o novém 

světovém řádu mluví téměř bez uzardění“163. Autor rovněž zdůrazňuje, že „na setkání 

nikdy nechybí vlivný finančník považovaný za šedou eminenci mnoha globálních politik – 

David Rockefeller“164, záměrně poukazuje i na židovský původ mnoha dalších účastníků, 

za české uvádí Jiřího Peheho nebo Michaela Žantovského165.  

Ve stejné době Bartoš paralelně píše pro server Eurabia.cz, kde se ale více než 

židům věnoval muslimům a islámu. Na stránkách tohoto média lze dodnes najít prohlášení 

Ligy proti antisemitismu z roku 2007, ve kterém organizace vybízí k ochraně Židovského 

                                                           
159 BARTOŠ, ADAM. Zpověď: jsem antisemita?. Praha, 2014.: A. Benjamin Bartoš, s. 63. ISBN 978-80-

905861-0-9. 
160 BARTOŠ, Adam. Klaus versus Evropská unie a euroústava. IDnes.cz [online]. 6. dubna 2007 [cit. 2018-

09-27]. Dostupné z: www.idnes.cz 
161 BARTOŠ, Adam. Schwarzenberg se v USA zúčastnil utajeného setkání globálních elit. IDnes.cz [online]. 

9. června 2008 [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-se-v-usa-zucastnil-

utajeneho-setkani-globalnich-elit-1po-/domaci.aspx?c=A080609_000125_domaci_adb 

 
162 BARTOŠ, Adam. Nový světový řád a jeho čeští protagonisté (II.) Češi na 

Bilderbergu. FreeGlobe [online]. 20.07.2010 [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: 
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města před neonacistickým pochodem166 a pod kterým je podepsán mimo jiné i Bartoš (na 

internetu je k nalezení rovněž fotografie z doby před názorovým obratem, na které stojí 

Bartoš s rozvinutou vlajkou Státu Izrael, Bartoš sám uvádí, že se za svou minulost nestydí 

a že považuje své názory za vyvíjející se věkem167) či článek u příležitosti prvního výročí 

založení webu z roku 2006, ve kterém Bartoš uvádí, že server „kritizuje 

multikulturalismus, varuje před antisemitismem a odkrývá sebevražednou ideologii 

evropské levice“168. U Bartoše tak dochází k zjevnému názorovému posunu směrem od 

proizraelského postoje kritizujícího antisemitismus z konzervativních a tehdy 

klausovských pozic až po současnou kritiku sionismu a antisemitské názory. Podle 

některých pramenů dochází k tomuto veletoči kolem konce roku 2009, kdy se Bartoš 

setkává kvůli své žurnalistické práci se spolupracovníky Václava Klause, zejména s jeho 

kancléřem Petrem Hájkem, který je známý svými radikálně konzervativními názory169. 

Na základě dostupných materiálů lze Bartošův názorový obrat vidět jako 

vyvrcholení kritiky multikulturalismu a liberalismu v České republice představovaného 

podporovateli Václava Havla, v evropském prostoru pak reprezentovaného Evropskou 

unií. Zatímco před rokem 2010 se Bartoš veřejně a aktivně účastnil podpory Izraele pod 

hlavičkou Ligy proti antisemitismu (což je popsáno výše), po tomto roce se stal naopak 

vypjatým kritikem prakticky všeho, co se židovstvím souvisí. Každý ze zdrojů jeho 

názorový vývoj interpretuje jinak (například Zbyněk Tarant přikládá velkou roli setkání se 

spolupracovníky prezidenta Klause170, Bartoš sám, jak již bylo uvedeno, přikládá zásadní 

roli židovskému vlivu na média). Bartoš přehodnotil své dřívější názory a prakticky nikdy 

se nepohyboval v mírných intencích, naopak vždy vystupoval velmi aktivně.  

Od roku 2010 je Bartoš aktivní na vlastním webu FreeGlobe.cz, kde lze dodnes 

najít 283 článků podepsaných jeho jménem. Věnoval se v nich zejména rozvíjení 

konspiračních teorií, ale rovněž židovskému a zednářskému vlivu171. Autor často referoval 
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o světových mocnostech, které chtějí vytvořit nový světový řád172, škodlivosti očkování173 

nebo hrozbě mimozemského útoku174, velkou část svých příspěvků také věnoval tématu 

světovlády, které je úzce spojené s židovským vlivem. Ve stejné době Bartoš aktivně psal 

na další svůj server Eurabia.cz, který se věnuje tematice islámu, a od října 2009 vyvíjí i 

velkou aktivitu na svém vlastním webu. 

Do jistého povědomí se Bartoš dostal svým „seznamem pravdoláskařů“, v němž 

zveřejnil jména stoupenců Václava Havla a příznivců tzv. havlismu. Základem pro tyto 

seznamy, kterých bude v budoucnu ještě několik, se stal článek z prosince 2010 nazvaný 

„Věční petenti ve službách pana Vaňka“. „Abyste věděli, že si nevymýšlím, připravil jsem 

na konci článku seznam pravdoláskařů na telefonu, kteří jsou vždy ochotni podepsat 

jakoukoli petici, když jim řeknete, že to chce pan Vaněk. Říkám jim zasloužilí petenti. Nebo 

také věční petičníci. Neúnavní signatáři. Profesionální stěžovatelé. Signatáři na plný 

úvazek. Signatáři z povolání. Notoričtí kverulanti. Podepsaní.“175 Bartoš v článku 

argumentuje tím, že stejní lidé stojí za organizováním různých petic vystupujících např. 

proti politice prezidenta Václava Klause, velké koalici ODS a ČSSD v Praze nebo pod 

iniciativou „Děkujeme, odejděte!“. Do „seznamu věčných petentů“ pak zařadil „vrchního 

petenta“ Václava Havla, „kulturní frontu“, například Olgu Sommerovou, Jana Hřebejka, 

Ludvíka Vaculíka, Ondřeje Neffa, Evu Holubovou, Jana Krause, Vladimíra Mišíka či 

Tomáše Kluse, „mediální frontu“, kupříkladu Václava Moravce nebo Erika Taberyho, 

„politickou frontu“, například Karla Schwarzenberga nebo Mirka Topolánka, „intelektuální 

frontu“, jmenujme Martina C. Putnu nebo Věru Tydlitátovou (zakladatelku Ligy proti 

antisemitismu), rovněž i „duchovní frontu“, kde figurují nejvyšší představitelé prakticky 

všech velkých církví v České republice176. Celkem tento první seznam obsahuje 183 jmen 

významných českých osobností. Sám Bartoš počátkem roku 2011 uvedl, že záměrem 

seznamu bylo „vyvolat rozruch“177 a bránil se nařčením z antisemitismu. „Jistě, na 
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seznamu pravdoláskařů můžeme najít několik lidí židovské národnosti, a má to i svou 

logiku (podobně jako ona paní z Plzně178 jsou někteří z nich loajální především ke svému 

národu, ne k českému, ergo preferují takový politický styl, který české vlastenectví cíleně 

haní – a právě zde nacházejí s pravdoláskou styčnou plochu), stejně tak ale mám přátele 

židovské národnosti, kterým české vlastenectví cizí není a s pravdoláskou by nikdy nechtěli 

mít nic společného. Ztotožňovat tedy seznam pravdoláskařů se seznamem židů může 

vpravdě pouze ten, kdo už pro svůj přepjatý boj s údajným rasismem není schopen 

racionálně uvažovat či ten, komu došly veškeré argumenty a snaží se tak pouze plivat 

jedovaté sliny.“ Bartoš cítil „snahu zdiskreditovat mne lživým nařčením 

z antisemitismu“179. Věra Tydlitátová na seznam reagovala: „Nyní máme nového 

vydavatele seznamů. Pan Adam B. Bartoš sestavil úžasný seznam, v němž jsou téměř stejná 

jména jako v těch nacistických. Národní elita v kostce, dalo by se říci. Kdo tam není, ten 

jako by nebyl. Jde prý o jakési profesionální podepisovatele petic, které organizuje sám 

Václav Havel. Paní Eva Holubová to prý obvolává telefonem a podpisy se prý i různě 

falšují, asi jako to dělají pánové z D.O.S.T., s čímž má pan Bartoš velmi bohaté osobní 

zkušenosti.“180 V článku rovněž poukazuje na dřívější snahu některých neonacistických 

skupin vytvářet seznamy exponentů židovského vlivu181. Tydlitátová zde upozorňuje na 

snahu tehdy publicisty Bartoše znevážit veřejně známé osobnosti z důvodu jejich 

politických preferencí, ba i jejich původu. Pravdou je, že největší publicitu má seznam 

„Vaňkových petentů“ zejména díky tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi, který jej 

označil za „geniální“182.  

Pokud bychom měli tento první Bartošův seznam zhodnotit, jeho deklarovaným 

cílem nebylo poukázat na židovský původ, ale na politické preference lidí, kteří jsou ve 

veřejném životě občansky aktivní. Autor záměrně vybral známé osobnosti české kultury, 

politiky, ale i lékařství, zejména za účelem poukázat na ně jako na nositele politického a 

mediálního vlivu. Zde se však již dostáváme do prostoru, kde Bartoš za nositele tohoto 
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vlivu často označuje právě židy, jak ještě několikrát zmíní v aktualizovaných seznamech 

nebo doplňujících vyjádření k prvnímu seznamu ze sklonku roku 2010, případně pak i 

dalších publikovaných, Bartošovými slovy, „encyklopediích“183. Jak Bartoš sám přiznal, 

jedním z jeho cílů bylo šokovat, případně upozornit sám na sebe a své politické aktivity. 

To se mu v tomto případě (na rozdíl od mnoha jeho ostatních článků) do velké míry 

povedlo, jak díky reakcím osobností zmíněných na seznamu, které byly dle autora navíc 

očekávané, tak i díky reakci prezidenta Václava Klause, jehož je Bartoš dlouhodobým 

podporovatelem.  

Před založením strany v roce 2014 byl však Bartoš činný i na jiných internetových 

platformách. Od října 2009 jsou například dostupné články jeho osobní stránky „Adam B. 

Bartoš – Bůh – vlast – rodina“, kam přispívá dodnes. Náměty článků se nikterak 

nevychylují od příspěvků na jiných webech.  

Specificky židovství se pak věnuje Bartošův web „Čechy Čechům“, který vznikl 

v červnu 2013 a jež nese podtitul „Nedopusťme, aby se z naší vlasti stal nový Izrael“184. 

V představení nového webu Bartoš uvádí, že jej k založení vedl jeho osobní zájem o 

židovskou tématiku, a nechtěl přitom více články k tomuto tématu zahlcovat prostředí 

existujícího webu FreeGlobe. Zároveň odráží kritiku za název webu, který odkazuje na 

oblíbený nacionalistický pokřik, tím, že „jen chceme mít věci pod naší kontrolou“ a 

odmítá, že by „Čechy Čechům znamenalo Juden raus“185. 

Tento web si jednoznačně připisuje největší koncentraci článků o židovských 

tématech, jakou lze v práci Adama B. Bartoše najít. Bartoš se věnuje domácí politice i 

zahraničním tématům, několik desítek „dílů“ má i „seriál“ s názvem „Dvorana židovské 

slávy“, která je svým zaměřením otevřeně antisemitská. Prakticky jde o jakousi rozšířenou 

verzi Bartošových seznamů exponentů židovského vlivu. Ve Dvoraně jsou zahrnuty 

desítky osobností českého veřejného života, které jsou představeny krátkým životopisem. 

Personálně do velké míry kopíruje dřívější přehledy. U žádné z osobností ale není 

předložen jednoznačný důkaz jejich židovského původu. Z domácí politiky pak Bartoš ve 

svých komentářích často kritizuje české představitele, kterak se scházejí s významnými 

židy nebo státními představiteli Izraele.186 Některé články se také zabývají historií, 

například je zde rozvinutá konspirační teorie, že za smrtí Edvarda Beneše mohl stát 
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komunista Rudolf Slánský, který byl po únoru 1948 zavražděn v antisemitsky 

podbarveném politickém procesu187. Jiný článek zase tvrdí, že počty židů v České 

republice jsou v oficiálních číslech záměrně podceněné188. 

Pokud však hovoříme o prostředí, ze kterého vznikla později Národní demokracie, 

je vhodné zabývat se i činností dalších významných představitelů strany. Proslulým se stal 

například někdejší místopředseda strany Ladislav Zemánek, který se v letech 2014 – 2015 

ve velkém podílel na činnosti strany. Až do konfliktu roku 2013 byl podporovatelem Svazu 

mladých komunistů Československa189, ačkoliv ve stejnou dobu přispíval do radikálně 

konzervativních webů, podobně jako Bartoš190. Ve svých článcích před vstupem do 

Národní demokracie se příliš židovským vlivem nezabývá (tento zájem sehraje poměrně 

zásadní roli v jeho dalším působení už v rámci strany), ale věnuje se obsáhle jiným 

tématům, která akcentuje i Bartoš – přinášením názorů spolupracovníků prezidenta 

Václava Klause a zejména nekritickou adorací Ruské federace.  

Současným nejmladším členem předsednictva strany je Jan Sedláček. Dle 

oficiálního představení na stranických stránkách je pravicově konzervativním politikem, 

který si pro šíření svých názorů založil blog na zpravodajském serveru iDnes.cz191192. Na 

tomto blogu pravidelně od května 2012 publikuje články dotýkající se témat domácí i 

zahraniční politiky193, často šíří i různé konspirační teorie194. V článku z června 2012 

poukázal na zdravotní rizika chemtrails, která podle něj cíleně útočí na lidské zdraví195. To 

bylo mnoha odborníky označeno za nepodloženou konspirační teorii196. V září 2012 pak 
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označil teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických za „falešné“197 

a předložil argumenty, které často zaznívají z úst konspiračních teoretiků, kteří poukazují 

na nesrovnalosti ve vyšetřování útoků. V prezidentských volbách v roce 2013 pak podpořil 

v prvním kole euroskeptickou kandidátku Janu Bobošíkovou198, v druhém kole pak jako 

„menší zlo“ Miloše Zemana199. Jeho protikandidáta Karla Schwarzenberga označil za 

„loutku lidí kolem Davida Rockefellera, kteří prokazatelně chtějí oslabit suverenitu 

národních států, včetně České republiky“200. Sedláček se tak v prezidentské volbě vymezil 

proti Schwarzenbergovi velmi podobně jako Bartoš, když poukázal na údajný židovský 

vliv a roli prezidentského kandidáta v jeho prosazování v České republice. 

Neméně zajímavou osobností je i členka předsednictva strany Alena Drvotová. Ta 

dříve působila jako podporovatelka konzervativní strany TOP 09, kterou v listopadu 2010 

označila za „opravdu jedinou konzervativní stranu, založenou na respektování hodnot a 

dodržování pravidel“201. Dnes na svém „národoveckém“ profilu tuto stranu označuje za 

„odporný projekt vytvořený za účelem přerozdělení moci a peněz“202. Zato svoji současnou 

stranu, Národní demokracii, označuje za „skutečný a jediný pravicově ukotvený 

subjekt“203.  

Tento krátký exkurz do minulosti současných nejdůležitějších představitelů 

Národní demokracie ukázal, z jakého prostředí tito lidé pocházejí. Vesměs můžeme říct, že 

jde o lidi vždy vybočující z běžného jednání a argumentace (často ve svých veřejných 

příspěvcích vystupovali velmi emočně a kriticky). Často pocházejí z velmi 

konzervativního prostředí, avšak u každého z nich šlo o jiné zázemí. Ladislav Zemánek 

pochází z prostředí mladých komunistů, kteří jsou jednoznačně levicově orientováni a platí 

za velmi radikální politickou formaci204, Alena Drvotová pak ze zcela odlišného prostředí 

dnes politicky etablované umírněné konzervativní strany, která má zastoupení 

v parlamentu a od národoveckých myšlenek se často distancuje. Právě radikální zaměření 
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Slačálek [online]. 2013 [cit. 2018-10-20]. 
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všech těchto lidí ale umožnilo společnou participaci na novém projektu. Nezřídka došlo u 

těchto osob k posunutí původních názorů. 

 

3.2 Založení Národní demokracie 

Národní demokracie vznikla v roce 2014 na „troskách“ strany Právo a spravedlnost, 

která postupně přestala být aktivní. Jak upozorňuje Zbyněk Tarant, Bartoš, který se stal 

vůdčí postavou prakticky pouze přejmenované strany, měl taktickou výhodu spočívající 

v tom, že nemusel žádat ministerstvo vnitra o registraci nové politické strany, což by 

vyžadovalo více úsilí a sběr podpisů občanů205.  

První viditelnou činností deklarovanou na stranických internetových stránkách (šlo 

o vůbec první příspěvek) byla iniciativa zorganizovat sběr podpisů pro referendum o 

vystoupení České republiky z Evropské unie a Severoatlantické aliance. Tato informace se 

však na internetu objevila bez jakýchkoliv dalších podrobností. 

Národní demokracie vznikla počátkem roku 2014 pod názvem „NE Bruselu – 

Národní demokracie“, což jednoznačně implikuje prvotní cíl této strany – uspět ve volbách 

do Evropského parlamentu, které se konaly na jaře téhož roku. V únoru strana vydala 

manifest, ve kterém se přihlásila ke konzervativismu a anticko-křesťanské civilizaci206. 

V manifestu strana uvádí, že není xenofobní a šovinistická, ale „považuje za nezbytné 

ponechat vedení země mužům našeho národa, kteří nejlépe ztělesňují jeho český a 

slovanský charakter“207. V textu je rovněž explicitně zmíněna kritika „cizích 

zpravodajských agentur“, „polotajných spolků“ či „vliv mezinárodních bankéřských 

domů“208, což lze chápat jako jisté otevření otázky vlivových skupin v současném světě. 

Doslovně o židovském vlivu či kritice Izraele se tu strana nezmiňuje, i když jsou 

z některých formulací patrné náznaky. Tento manifest se zaměřuje jak na řešení problémů 

domácí politiky, tak na politiku zahraniční, což evokuje blížící se kampaň před volbami do 

Evropského parlamentu.  

 

                                                           
205 TARANT, Zbyněk. Řekni mi, co vydáváš...? Soudobá antisemitská knižní produkce v České 

republice. Na počátku bylo slovo...: verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2017, s. 82. ISBN 978-80-261-0654-8. 
206 Manifest NE Bruselu - Národní demokracie. FreeGlobe [online]. 14. 2. 2014 [cit. 2018-11-10]. Dostupné 
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3.3 Volby do Evropského parlamentu 2014 

Kampaň strana odstartovala v únoru 2014. Lídrem její kandidátky byl předseda 

strany Adam B. Bartoš, z druhého místa pak kandidoval krajně pravicový politolog Daniel 

Solis209, který se stavěl opakovaně benevolentně k Bartošovým protižidovským 

aktivitám210. Na třetím místě kandidátky se objevil předseda Českého hnutí za národní 

jednotu Jan Skácel211. Během zahájení kampaně Bartoš nejen představil kandidáty, ale 

rovněž zopakoval hlavní leitmotiv kampaně – snahu o vystoupení ČR z NATO a EU. Za 

své zahraniční partnery jmenoval polskou stranu Právo a spravedlnost, maďarský Jobbik, 

slovenskou extrémistickou stranu Naše Slovensko, britský UKIP a francouzskou Národní 

frontu Marine Le Penové212. Během svého představování kandidáti vyjádřili naději, že 

následující volby budou úspěšné pro euroskeptické strany213.  

Svým neortodoxním až extrémistickým pojetím předvolební kampaně na sebe 

strana upozornila zejména těsně před volbami, kdy dostala ve veřejnoprávních médiích, 

stejně jako všechny ostatní kandidující strany, prostor pro vlastní prezentaci 

prostřednictvím videospotu. Na počátku přesně třicetivteřinového videa se vine kobra, 

která symbolizuje Evropskou unii. Spot je doplněn obrázky, které mají symbolizovat zla, 

která je potřeba porazit – islámskou demonstraci, na které skupina lidí drží nápis „Islám 

bude dominovat světu“, oko v trojúhelníku, které je symbolem iluminátů, lidi držící 

izraelské vlajky, židovské duchovní, všudypřítomné kamery, eurové bankovky, které mají 

symbolizovat finanční vliv, video z teroristických útoků 11. září 2001, které má za cíl 

podvědomě šířit konspiraci, a očkování, které je pro děti škodlivé. Načež přijede rytíř na 

koni se štítem v podobě malého státního znaku s šavlí a hada, který symbolizuje všechna 

„zla“ znázorněná doprovodnými obrázky, zabije. Celé video je doplněno naléhavě znějícím 

komentářem: 
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„Zlo je třeba jasně pojmenovat. Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší 

povinností se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme vaši podporu. Přijďte 

23. a 24. května k referendu o Evropské unii. Zabijme hada!“214 

 

Video je koncipováno naprosto zjevně tak, aby zaútočilo na negativní pohnutky 

potenciálních voličů. Propojuje Evropskou unii s údajným židovským vlivem a vlivem 

tajných organizací. Zlo má v tomto případě podobu jedovatého hada, který je nebezpečný a 

je třeba ho zabít. Had může být pouhým symbolem zla a nebezpečí, ale může zároveň hrát 

roli náboženskou. Nebezpečí je zde převedeno pomocí zřejmých obrázků do konkrétní 

podoby – představují ho islámští a židovští demonstranti, evropské instituce a židovská 

shromáždění. Ve spotu se vysloveně vyzývá k „zabití hada“, což evokuje připravenost 

použít radikálních prostředků ke zlikvidování negativních elementů. Strana se produkcí 

tohoto spotu dostala do sporu s Českou televizí, který jej začátkem května 2018 odmítl 

odvysílat pro nepřijatelnost215. Musela dodat ČT nový volební spot, který obsahoval méně 

antisemitsky laděných motivů. Kontroverzního spotu a antisemitské kampaně národovců si 

všiml i americký list The New York Times216. Je zřejmé, že strana využila těchto 

prostředků nejen kvůli názorům některých svých představitelů, ale rovněž i pro vlastní 

zviditelnění před blížícími se volbami.  

Ve volbách však strana příliš neuspěla, žádný z jejích kandidátů v Evropském parlamentu 

nezasedl. Celorepublikově získala 7 109 hlasů, což odpovídá 0,46 %. Sám lídr navíc 

nezískal nejvyšší počet preferenčních hlasů, předstihl ho Daniel Solis217.  

 

3.4 Ukrajinská krize 

Rok 2014 byl z mezinárodního pohledu ve znamení ukrajinské krize, která po 

převratu vyvrcholila vnitřním rozdělením Ukrajiny a okupací Krymu. Podle Zprávy o 

extrémismu na území České republiky za rok 2014, vydané Ministerstvem vnitra České 

republiky, se konflikt na Ukrajině stal jedním ze zásadních témat české krajně pravicové 

                                                           
214 Předvolební spot strany NE Bruselu – Národní demokracie.  
215 ČT odmítla odvysílat volební spot strany Ne Bruselu. Novinky.cz [online]. 5. 5. 2014 [cit. 2018-11-10]. 
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scény. Dle dokumentu se česká krajní pravice na tomto tématu rozdělila na zastánce nové 

ukrajinské vlády a příznivce proruských separatistů a aktivní zapojení Ruské federace do 

konfliktu218. Národní demokracie a její představitelé se postavili jednoznačně a aktivně na 

stranu Ruska, což roku 2014 i v letech následujících demonstrovali konkrétními činy, nejen 

články, projevy a účastmi na demonstracích v České republice, ale rovněž přímou účastí 

v delegacích cestujících na Ruskem okupovaná území.  

V březnu 2014 Národní demokracie vydala prohlášení, ve kterém se plně staví na 

ruskou stranu v probíhajícím konfliktu. Dokument s názvem „NE Bruselu – Národní 

demokracie souhlasí se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu“ se uvádí, že ruští vojáci jsou 

na Ukrajině oprávněně a že jde o ruskou obranu proti „pučistické vládě“, která po Majdanu 

ovládla Ukrajinu. Doplněna je i kritika předsedy vlády Bohuslava Sobotky a prezidenta 

Miloše Zemana, kteří měli vstup ruských vojáků na ukrajinské území odsoudit219.  

Ve svém improvizovaném životopise vydaném v druhé polovině roku 2014 se 

Bartoš k ukrajinské krizi několika vyjádřeními vrací – „barevná revoluce“ na Majdanu 

podle něj byla podporována světovými Svobodnými zednáři220, nového ukrajinského 

prezidenta Porošenka považuje za žida a kritizuje ho za jeho politiku221, Ukrajina jako 

taková je pak podle něj plná „židovských magnátů“222, explicitně rovněž uvádí, že „židé 

organizují převrat na Ukrajině, a to včetně protižidovských banderovců, kteří netuší, že 

jsou jen loutkami“223. Podobných protiukrajinsky a antisemitsky laděných vyjádření 

bychom v knize našli nespočet, všechny jsou vyřčené s jedním cílem: poškodit ukrajinské 

porevoluční elity a zastat se Ruské federace.  

29. března se vedení strany účastnilo jednání na ruské ambasádě, kde předalo 

ruskému velvyslanci dopis podporující pozici Ruské federace k ukrajinské krizi. V dopise 

se mimo jiné uvádí: 

„V současnosti je Rusko garantem rovnováhy v mezinárodních vztazích a sehrává 

nesmírně pozitivní roli například v Sýrii. Lze říci, že země, již v České republice 

                                                           
218 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014. Praha: Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2015. 
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zastupujete, je hlavní baštou proti agresivním útokům západních velmocí, které se v 

různých částech světa snaží prosadit nejen své ekonomické a politické zájmy, ale 

především svou zvrhlou ideologii.“224 

 

V červenci vydal na serveru FreeGlobe.cz svůj článek o ukrajinské krizi plzeňský 

národní demokrat Vít Skalský. Upozorňuje v něm na „řízenou genocidu“ na Ukrajině 

v souvislosti se zprávou, že se na stranu proruských separatistů na Donbase se přidal český 

dobrovolník. Skalský poukazuje na paralelu mezi tímto konfliktem a válce v bývalé 

Jugoslávii v 90. letech225. Zajímavé je upozornění na to, že „Rusko stojí opodál“226, 

ačkoliv stranické stanovisko v březnu 2014, jak je uvedeno výše, podporovalo vstup 

ruských vojsk na ukrajinské území.  

V září 2014 se místopředseda strany Ladislav Zemánek v Praze účastnil jednání 

Českomoravského slovanského sjezdu, kde přednesl krátký projev. V něm uvedl, že 

panslavismus (který je základním východiskem činnosti této organizace) podle něj není 

ideálním cílem, ale je podle něj nutná spolupráce slovanských národů, rovněž se nevyhnul 

ani kritice evropské integrace227. Sjezd ve svém usnesení odsoudil válku na Ukrajině jako 

„boj dvou slovanských národů proti sobě“ a vyjádřil se negativně k protiruským 

sankcím228.  

Zemánek se v listopadu účastnil pozorovatelské mise při volbách do vedoucích 

zastupitelských úřadů a místních parlamentů v neuznaných Doněcké a Luhanské lidové 

republice na východě Ukrajiny229. Té se zúčastnil společně se senátorem strany Severočeši 

Jaroslavem Doubravou. Seznam pozorovatelů pozvaných přímo doněckými separatisty 

zveřejnil na svých stránkách spolupracovník Institutu pro euroatlantickou spolupráci na 
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Ukrajině Anton Šechovcov. V textu uvádí, že účastníci mise se na Donbas dostali 

nelegálně, protože cestovali přes Rostov na Donu. Mise se podle tohoto seznamu zúčastnili 

kromě dvou českých zástupců další, převážně vyhraněně proruští, představitelé i dalších 

zemí – například členové ruských extrémistických stran (Komunistická strana Ruské 

federace, Žirinovského Liberálně-demokratická strana Ruska), italské Forza Italia, 

maďarské strany Jobbik či komunistických stran v Belgii a Řecku230. Ačkoliv byly volby 

prohlášeny za zmanipulované a nedemokratické231, Zemánek je považuje za regulérní232.  

V březnu 2015 strana uspořádala přednášku Ladislava Zemánka s názvem „Ukrajina – 

ruská země?“. Na této přednášce bylo použito pro neokupovanou část Ukrajiny výrazu 

„území ovládané kyjevskou juntou“, pro Donbas pak výrazu „Novorossija“ (Novorusko), 

Zemánek tu prezentoval své zkušenosti z pozorovatelské mise. Uvedl, že ukrajinská 

armáda cíleně útočí na civilní oběti a zopakoval, že během své pozorovatelské mise 

nezaznamenal žádnou manipulaci s volebními výsledky. Jedním z témat, kterému se 

během přednášky věnoval, byl hladomor na Ukrajině. Jeho vyvolání přisoudil 

„židobolševikům“ ze Sovětského svazu233. O přednášce přinesl zprávu i dezinformační 

server Aeronet, který přidal i dobový antisemitský plakát zobrazující obrovskou rudou 

nestvůru s pěticípou hvězdou s Kremlem za zády, kterak si dělá zálusk na hladovějící 

Ukrajince234. Článek je podepsaný pseudonymem „Radola Rys“, který odkazuje na 

prvorepublikového generála Radolu Gajdu a antisemitského publicistu Jana Ryse-

Rozsévače. Článek podporuje konspirační teorie o židovském vlivu na politiku Sovětského 

svazu a viní židovské spiknutí z rozpoutání humanitární katastrofy.  

Na jaře roku 2018 se předseda Bartoš účastnil cesty české delegace na Poloostrov 

Krym za účelem návštěvy konference Budoucnost. Svět. Rusko. Za českou stranu se kromě 

Bartoše účastnil ještě senátor Doubrava a europoslanec komunistické strany Jaromír 
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volbách na Donbasu. Komu patří Krym a proč byla Hitlerova „křížová výprava“ na východ 

ospravedlnitelná?. Aeronet [online]. 17. 3. 2015 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/ukrajina-ruska-zeme-persona-non-grata-o-rotschildech-zidobolsevismu-i-

neuznanych-volbach-na-donbasu-komu-patri-krym-a-proc-byla-hitlerova-krizova-vyprava-na-vychod-

ospra/?fbclid=IwAR359b5RPT9CdtpURBs5qNYewc3UJx_x8qldYzJx6-uN5quh8zGk_50TvJM 

https://www.youtube.com/watch?v=PeMQlyyhHxc
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Kohlíček235. Ve své zprávě z této cesty Bartoš ocenil krásnou architekturu Krymského 

poloostrova a uvedl, že „Krym byl vždy ruský“ a „referendem se bránil proti ukrajinské 

juntě“236. Do svého textu připojil historickou zmínku o návštěvě Klementa Gottwalda na 

poloostrově v roce 1948, kde uvedl, že „únor 1948 spunktoval Slánský a jeho klika 

v KSČ“237. Čtenáři tak cíleně podsunul další ze spikleneckých teorií týkajících se 

židovského vlivu v tehdejší komunistické straně. V pozdějším rozhovoru pro server Délský 

potápěč uvedl, že „na Ukrajině nikdy nebyl“, čímž poukázal na právoplatnost připojení 

Krymu k Rusku238.  

Pokud bychom tak měli zhodnotit přístup Národní demokracie ke krizi na Ukrajině, 

je jednoznačné, že sdílí ruský pohled na tuto problematiku. Její vedoucí představitelé se na 

tom aktivně podílejí, zejména svou účastí na proruských demonstracích a účastí na 

delegacích, které jsou pečlivě vybírány ruskou stranou, případně východoukrajinskými 

proruskými separatisty. Politici ND jsou často jedněmi z mála českých politiků, kteří jsou 

do těchto delegací vybíráni, a požívají tak důvěry ruských úřadů. V přístupu k ukrajinské 

krizi akcentují témata panslavismu (vyjádřeného jako nutnost spolupráce slovanských 

národů), kritiku EU a NATO a přítomnost „židovského elementu“, který podle veřejných 

vyjádření ovládá ukrajinskou vládu a významně se podílel na ukrajinské revoluci.  

 

3.5 Národní kongres: úsvit spolupráce? 

Po neúspěšných volbách do Evropského parlamentu si Národní demokracie začala 

uvědomovat nutnost spolupráce na stranách podobného programu a smýšlení. Primárním 

účelem byla příprava pro komunální a senátní volby, které se konaly na podzim roku 2015, 

ale rovněž spolupráce na bázi antiimigračních sil.  

O spolupráci mezi Národní demokracií a Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, 

které tvořily jádro této fakticky předvolební koalice, se začalo hovořit po volbách do 

Evropského parlamentu, obzvlášť činný byl počátkem roku 2015239. V listopadu 2014 

kongres tvořilo pět politických stran – ND, DSSS, Republikánská strana Čech, Moravy a 

                                                           
235 BARTOŠ, Adam. ADAM B. BARTOŠ: POSTŘEHY Z KRYMU I. Národní demokracie [online]. 19. 4. 

2018 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/abb-postrehy-z-krymu-i/ 
236 tamtéž 
237 tamtéž 
238 Političtí disidenti 21. století, část 8: Adam Bartoš. Délský potápěč [online]. 10. 7. 2018 [cit. 2018-11-12]. 

Dostupné z: https://deliandiver.org/2018/07/politicti-disidenti-adam-bartos.html 
239 PRVNÍ TÁBOR LIDU – DEMONSTRACE PROTI IMIGRACI. Národní demokracie [online]. 3. 7. 2015 

[cit. 2018-11-12]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/prvni-tabor-lidu-demonstrace-proti-imigraci/ 
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Slezska, Konzervativní a sociální hnutí a Národní prosperita240. V této době také tato pětice 

stran vydává své prohlášení k 25. výročí listopadu 1989, který je kritikou porevolučního 

období a uvádí se v něm, že „Česká republika se stala zemí, která se sice vymanila ze sféry 

sovětského vlivu, ale okamžitě jsme se stali loutkami Bruselu, Washingtonu a Tel Avivu. 

Šanci, být konečně zemí suverénní a samostatnou, jsme promarnili.“241. V roce 2015 pak 

následovala prohlášení k romské otázce či uprchlické krizi.  

I přes strategická spojení v některých větších městech zůstaly ambice Národního 

kongresu v podzimních volbách v roce 2014 nenaplněny242. Po krátkém vzepjetí roku 2015 

se začaly strany postupně vzdalovat, v březnu 2015 předseda národovců natočil „poselství 

členům DSSS“, ve kterém silně kritizuje předsedu DSSS Tomáše Vandase (jeho chování 

přirovnal k chování agentů tajných služeb) a vyzývá členy strany, aby přestoupili do 

Národní demokracie243.  

Národní kongres se tak přes počáteční očekávání postupně rozpadl, v následujících 

volbách už strany kandidovaly samostatně. 

 

3.6 Migrační krize 

Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2015, kterou vydává 

Ministerstvo vnitra České republiky, poukázala na rostoucí zájem krajně pravicových stran 

o téma migrace. Zpráva uvádí, že „zatímco Dělnická strana sociální spravedlnosti se 

marginalizovala, rostoucí podporu zaznamenala Národní demokracie, která spolupracovala 

s dalšími protiislámskými a protiimigračními subjekty“244. Ze všech publikovaných zpráv 

vyplývá, že právě v roce 2015 vyvíjely tyto skupiny aktivní činnost. Národní demokracie 

podle zprávy působila celorepublikově a pokoušela se o rozvoj svých struktur v rámci 

regionů245. Na vzepjetí činnosti krajní pravice v souvislosti s migrační krizí upozornila i 

                                                           
240 NÁRODOVCI SE DÁLE SPOJUJÍ. NÁRODNÍ KONGRES ROZŠÍŘEN NA PĚT 

STRAN. DSSS [online]. 9. 11. 2014 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: http://www.dsss.cz/narodovci-se-dale-

spojuji_-narodni-kongres-rozsiren-na-pet-stran 
241 Prohlášení Národního kongresu k 25.výročí 17.listopadu 1989. RSČMS [online]. 8. 11. 2014 [cit. 2018-11-

12]. Dostupné z: http://rscms.cz/prohlaseni-narodniho-kongresu-k-25-vyroci-17-listopadu-1989/ 
242 PROCHÁZKA, LUKÁŠ. NE Bruselu – Národní demokracie: konzervativně radikální strana. Praha, 

2015. 73 s. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. 

Katedra politologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Charvát M.A., Ph.D. 
243 Poselství Adama B. Bartoše členům DSSS. YouTube [online]. 3. 3. 2015 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=NpKjfe5srCs 
244 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015. Praha: Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2016. 
245 tamtéž 
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Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015. Uvedla, že se extrémistické 

subjekty ve společném boji proti imigraci častěji spojovaly s těmi neextrémistickými, 

probíhala rovněž intenzivní spolupráce mezi extrémistickými subjekty samotnými. Všímá 

si rovněž, že se tématu migrační krize podařilo „vytlačit“ z přehledu aktivně 

artikulovaných témat romskou problematiku246. Kontrarozvědka však konkrétně o činnosti 

Národní demokracie nehovoří. 

Téma migrace z hlediska představitelů Národní demokracie zcela zastínilo další 

témata, například ukrajinskou krizi. Představitelé strany se o migrantech přicházejících do 

Evropy vyjadřovali velmi hanlivě, předseda Bartoš o nich pravidelně hovořil jako o 

„vetřelcích“247 a přisuzoval jim záměrně jen negativní vlastnosti, když hovořil o jejich 

nemocích, kterými nakazí české obyvatele, či neochotě pracovat248. Strana tak přispívala 

ke stereotypnímu vnímání příchozích běženců, její představitelé se vyjadřovali rasisticky a 

xenofobně. Sám Bartoš pak migrační krizi spojoval s tématem židovství – poukazoval, na 

to, že „přece víme, kdo tu migrační vlnu platí a řídí“249. Právě poukazování na židovské 

pozadí migrační krize vedlo některé ze spolupracujících subjektů k ostražitosti a 

následnému rozvázání spolupráce s národními demokraty, k tomu ale došlo až v pozdějších 

letech.  

Ve spolupráci s dalšími protiimigračně zaměřenými subjekty proběhla počátkem 

července 2015 akce s názvem „Tábor lidu“, na které promluvil i předseda parlamentní SPD 

Tomio Okamura250. Od spolupráce s SPD si podle ministerstva vnitra slibovala Národní 

demokracie vyšší mediální zájem o své vlastní akce251. Naopak pokračovala averze mezi 

ND a DSSS, způsobená zejména osobní nevraživostí předsedů obou stran, která se ale 

projevovala celostátně a na regionální úroveň přílišný dopad neměla252. Tato akce se stala 

mediálně známou tím, že někteří účastníci s sebou přinesli makety šibenic, sám předseda 

Národní demokracie měl během svého vystoupení v ruce oprátku253. Tuto hrozbu násilím 

                                                           
246 VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2015. Praha: Bezpečnostní 

informační služba, 2016.  
247 18 07 2015 2 Tábor lidu Václavské náměstí Můstek. YouTube [online]. 20. 7. 2015 [cit. 2018-12-05]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lTZD-Qh_Z18 
248 tamtéž  
249 Adam B. Bartoš / Pavel Novotný - migrace - Debatní klub. YouTube [online]. 3. 12. 2015 [cit. 2018-12-

05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Eu4n3Kkbbls 
250 Tomio Okamura - 1.7.2015 Praha - 1.tábor lidu. YouTube [online]. 1. 7. 2015 [cit. 2018-12-05]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=mWhk8ZdpfA0 
251 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015. Praha: Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2016. 
252 tamtéž  
253 Odporují šibenice na demonstraci zákonům? Policie zatím neví, je to pro ni 'nový prvek'. Tiscali [online]. 
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ve svém prohlášení odsoudil tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec254. Druhý Tábor lidu 

se uskutečnil 18. července 2015 na Václavském náměstí a vystoupili na něm zástupci 

Národní demokracie i SPD255. Bartoš se na této akci vyjádřil i ke kauze šibenic z prvního 

shromáždění, negativní reakce na ně označil za pohrdání svobodou slova256. Uskutečnilo se 

ještě několik dalších akcí pod stejným názvem, počet jejích účastníků i podporujících 

subjektů ale postupně klesal.  

Specifickou je akce z 26. března 2016, na které byl za své xenofobní výroky Adam 

B. Bartoš policejní hlídkou zatčen přímo uprostřed svého projevu na pódiu. Uvedl, že 

„vlastizrada (politiků) by měla být potrestána trestem nejvyšším“257. Zatčení se setkalo 

s hlasitým odporem publika, k žádné zásadní fyzické potyčce však nedošlo. 

Typické je spojení migrační krize s globalismem a židovským vlivem. V prohlášení 

předsednictva strany z června 2015, v době kulminace tohoto problému, strana požaduje 

uzavření hranic a uvádí, že „vlna uprchlíků, která se valí na Evropu, není náhodnou 

záležitostí. Jedná se o cílený plán světových ‚globalistických‘ elit, které se rozhodly zasadit 

smrtící úder křesťanské Evropě“258. Spojení migrační politiky s těmito jevy se objevuje 

nejsilněji právě u Národní demokracie, ostatní krajně pravicové strany s teoriemi spiknutí 

pracují v menší míře. 

Představitelé strany pak ve svých projevech a článcích jednoznačně přisuzují 

uprchlíkům negativní vlastnosti, nezřídka kdy je zpodobňují se zvířaty, záměrně poukazují 

na odlišnost kulturního zázemí.  

Ač Ministerstvo vnitra České republiky považuje za roky kulminace témat léta 

2015 a 2016259, představitelé Národní demokracie jej od vypuknutí migrační krize dodnes 

považují za hlavní téma, byť intenzita veřejných vystoupení na demonstracích v poslední 

době nedosahuje úrovně z doby kulminace tématu. 
                                                                                                                                                                                

2. 7. 2015 [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: https://zpravy.tiscali.cz/odporuji-sibenice-na-demonstraci-

zakonum-policie-zatim-nevi-je-to-pro-ni-novy-prvek-253164 
254 tamtéž 
255 18 07 2015 2 Tábor lidu Václavské náměstí Můstek. YouTube [online]. 20. 7. 2015 [cit. 2018-12-05]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lTZD-Qh_Z18 
256 tamtéž  
257 Projev Adama B.Bartoše Dne 26.3.2016 a Následné zatčení. YouTube [online]. 27. 3. 2016 [cit. 2018-12-

05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=C7TOCfykRMg 

 

 

 
258 Národní demokracie požaduje okamžité uzavření hranic a ustavení „Výboru národní záchrany“. Adam B. 

Bartoš [online]. 16. 6. 2015 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: 

https://abbartos.wordpress.com/2015/06/16/narodni-demokracie-pozaduje-okamzite-uzavreni-hranic-a-

ustaveni-vyboru-narodni-zachrany/ 
259 což vyplývá ze zveřejněných výročních zpráv o extrémismu na území ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=C7TOCfykRMg
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Specifickým efektem politické činnosti Národní demokracie, ale později i ostatních 

stran krajní pravice, je vznik a podpora domobranecké činnosti. Představitelé Národní 

demokracie stáli v létě roku 2015 u vzniku organizace Národní domobrana a aktivně se na 

něm podíleli260. V únoru 2016 Národní demokracie předala veškerou agendu, kterou 

v domobraně do té doby prováděla, do její autonomní správy261. Při té příležitosti strana 

uvedla, že Národní domobrana vznikla jako ochrana před „řízenou migrací“262. Dnes se 

Národní domobrana profiluje jako „nestranická organizace“263.  

Bezpečnostní informační služba i Ministerstvo vnitra České republiky ve svých 

výročních zprávách od roku 2015 různé domobranecké oddíly klasifikují jako riziko pro 

bezpečnost České republiky a pravidelně poukazují na extrémistický charakter těchto 

organizací.  

 

3.7 Polenská kauza 

Vyvrcholením Bartošových aktivit dotýkajících se židovské problematiky je 

polenská kauza, na které je v současnosti mediálně nejčastěji ilustrován problém 

antisemitismu v souvislosti s Národní demokracií. Důvodem je trestní řízení, které bylo 

s Bartošem a jeho kolegou Ladislavem Zemánkem v souvislosti s tímto incidentem 

zahájeno. 

V březnu 2015 skupinka asi 5 lidí (včetně Adama Bartoše a místopředsedy strany 

Ladislava Zemánka) účastnila piety u hrobu Anežky Hrůzové v obci Polná. Z vraždy české 

dívky byl v 19. století obviněn židovský mladík a případ tehdy v Čechách vyvolal velmi 

silnou antisemitskou vlnu264. Proces se stal nejvýznamnějším projevem českého 

antisemitismu v 19. století. Případ byl českými antisemity znovu probírán na sklonku 

druhé světové války.  

V březnu 2015 Bartoš zanechal v blízkosti pomníčku ceduli s nápisem: 

„Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka 

Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské 

                                                           
260 NÁRODNÍ DEMOKRACIE PŘEDALA AGENDU NÁRODNÍ DOMOBRANY. Národní 

demokracie [online]. 4. 2. 2016 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/narodni-
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261 tamtéž  
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263 CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?. Národní domobrana [online]. [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: 
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264 ŠPITÁLSKÁ, Jana. Leopold Hilsner a 19. a 20. století. Leopold Hilsner a 19. a 20. století / Jana Špitálská 

; vedoucí práce Pavla Damohorská ; oponent práce Vladimír Sadek [online]. 2007 [cit. 2018-12-25]. 
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otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Jménem Národní demokracie 

Adam B. Bartoš a Ladislav Zemánek, 31. 3. 2015.“265 

 

Papír kromě tohoto textu obsahoval kříž v horní části nápisu a fotografii Anežky 

Hrůzové v dolní části. 

V dubnu téhož roku následovalo v souvislosti s touto cedulí trestní oznámení 

brněnského politika Michala Doležela, který poukazoval zejména na termín „židovská 

otázka“, který spojuje s holocaustem266. Trestní oznámení se týkalo § 405 trestního 

zákoníku, který zmiňuje trestnost „popírání, zpochybňování, schvalování a 

ospravedlňování genocidia“267.  

V souvislosti s trestním oznámení a probíhajícím soudním procesem byl 

odborníkem na extrémismus a soudním znalcem v této oblasti Josefem Zouharem 

vypracován znalecký posudek. Ten poukazuje na Bartošovy dřívější výroky na téma 

„židovská otázka“, které vyznívaly otevřeně antisemitsky. Podle Bartoše musí „jít řešení 

židovské otázky obor po oboru“268, posudek pak vidí cedulku jako „jednoznačně 

antisemitskou“269, rovněž poukazuje na její společenskou škodlivost a extrémistické 

vyznění270. Sám Bartoš před soudem uvedl, že pojem „židovská otázka“ považuje za 

hodnotově neutrální hodnotící soud271. Okresní soud v Jihlavě pak pro Adama Bartoše 

vynesl rozsudek rok odnětí svobody s dvouletým podmíněným odkladem, Ladislav 

Zemánek nebyl nikterak potrestán272. Bartoš dodnes považuje celé řízení za politický 

proces. Kvůli způsobu vedení procesu Bartoš podal stížnost k Ústavnímu soudu, která byla 

v prosinci 2018 zamítnuta273. 

V dubnu 2016 se v Polné sešla početnější skupinka a Bartoš zde opět pronesl 

projev, ve kterém poukázal na politický podtext procesu, uvedl, že si za svými výroky 

                                                           
265 Ultrapravice se snaží zneužít 116 let starou vraždu Anežky Hrůzové. ČT24 [online]. 10. 4. 2015 [cit. 

2018-12-25]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1519092-ultrapravice-se-snazi-zneuzit-116-

let-starou-vrazdu-anezky-hruzove 
266 tamtéž  
267 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
268 BARTOŠ, ADAM. Zpověď: jsem antisemita?. Praha, 2014.: A. Benjamin Bartoš. ISBN 978-80-905861-

0-9. 
269 Znalecký posudek č. 69/2015 v trestní věci oznámení pana Doležela, Polná  
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271 Adam B. Bartoš, židovská, česká a sudetoněmecká otázka a nevěstinec v Dachau. EUportál [online]. 17. 

12. 2016 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://www.euportal.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=16484 
272 https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_OS-JI_20.10.2016-an.pdf  
273 Adam B. Bartoš neuspěl se stížností. Za protižidovský nápis v Polné dostal podmínku. ČT24 [online]. 18. 

12. 2018 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2683223-adam-b-bartos-

neuspel-se-stiznosti-za-protizidovsky-napis-v-polne-dostal-podminku 

https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_OS-JI_20.10.2016-an.pdf
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stojí, ale projevu využil zejména pro prezentaci svých názorů na aktuální migrační krizi274. 

Paradoxní je, že Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2015 se o kauze 

procesu kvůli „kauze Polná“ explicitně nezmiňuje. Zaměřuje se z velké většiny na činnosti 

Národní demokracie týkající se migrační krize, která téma židovství a sionismu i v očích 

národoveckých představitelů odsunula na druhou kolej. 

Jak již bylo zmíněno, v Bartošově nakladatelství „Knihy ABB“ byla vydána 

antisemitská kniha Hilsneriáda a TGM vydaná předsedou fašistické organizace Vlajka 

Janem Rysem-Rozsévačem na počátku druhé světové války. Bartošově vydavatelské 

činnosti, včetně této knihy, však bude věnována samostatná kapitola. 

Polenská kauza se stala v roce 2015 jedním z témat, které Národní demokracii 

výrazněji odlišovalo od ostatních podobně smýšlejících představitelů dalších subjektů. 

Vedoucí představitelé ND se tak široké veřejnosti, jelikož soudní proces byl 

mainstreamovými médii reflektován, představili jako mnohem radikálnější než jejich 

kolegové, kteří využívali zejména probíhající migrační krize jako politického tématu. 

Z důvodu poměrně vysoké míry kontroverznosti tématu sionismu však ke konci roku 2015 

i v následujících letech Bartoš i ostatní představitelé strany prezentaci názorů na židovskou 

populaci poměrně významně utlumili a nahradili jej společensky mnohem více 

reflektovaným tématem migrace a hrozby terorismu.  

 

3.8 Spolupráce na české krajně pravicové scéně v letech 2016–2018 

V letech 2016 – 2018 se klíčovým tématem českých krajně pravicových stran stala 

migrační krize a různé koncepce obrany České republiky. Národní demokracie v tomto 

kontextu zabírala poměrně radikální pozice, aktivně se podílela na protiimigračních 

demonstracích a různých akcích. Jak již bylo zmíněno, projevy i charakter demonstrací 

měly velmi často extrémistický charakter. Ten byl rovněž důvodem, proč se krajní pravici 

v uvedených letech nepovedlo ani na tomto společném tématu ve větší míře sjednotit.  

Na protiimigrační tématice vyrostlo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

a později Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Osobnost předsedy hnutí 

dokázala toto uskupení dostat do parlamentu díky velmi účinně vedené předvolební 

kampani a důrazem na téma migrace. SPD je ve Zprávě o extrémismu na území České 

republiky v roce 2017 zmíněna jako populistická strana, která však není z pohledu MVČR 

                                                           
274 BARTOŠ, Adam. Projev v Polné, 2. dubna 2016. Adam B. Bartoš: Bůh - vlast - rodina [online]. 3. 4. 2016 

[cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://abbartos.wordpress.com/2016/04/03/projev-v-polne-2-dubna-2016/ 
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označena za extrémistickou275. Národní demokracie, ale i další menší pravicové subjekty, 

tratí na existenci SPD s „mediálním monopolem“ týkajícím se tohoto tématu voliče a není 

prostřednictvím tohoto tématu schopná ani oslovit nové. V letech 2015 a 2016 proběhlo 

několik akcí ve spolupráci SPD s Národní demokracií (ale i dalšími subjekty, například 

spolku Za naši kulturu a bezpečnou zem a Blokem proti islamizaci)276, v klíčových 

otázkách ale tyto subjekty nebyly schopné vyšší míry integrace. 

SPD jako klíčové hnutí antiimigračního proudu po silné kritice od spolupráce 

s Národní demokracií odstoupilo. Tomio Okamura v rozhovoru pro deník Právo v říjnu 

2015 (jak sám uvádí, v neveřejné části rozhovoru, protože byl prostor v novinách 

omezený) o spolupráci uvádí: 

„Lidsky mám pana Bartoše rád, ale řekl jsem mu jednoduchou věc: že odmítám být na 

demonstraci, kde se pálí vlajky, kde má v ruce oprátku, nebo kde vyhlašuje, že bude dělat 

nějaké seznamy nepřátel. Nemluvím o těch šibenicích, ty jsem tam ani neviděl, a to byli dva 

zoufalí občané někde v rohu. To byla skutečně mediální manipulace. Pan Bartoš to bohužel 

nedodržel, takže jsme se rozhodli, že se těchto demonstrací nadále zúčastňovat 

nebudeme.“277 

 

Z této zmínky vyplývá hlavní problém potenciální integrace krajně pravicových sil 

– extrémistické a radikální názory Bartoše a jeho spolupracovníků.  

Kritika v roce 2016 přišla i zevnitř ND – část strany se na konferenci v listopadu 

rozhodla odejít kvůli radikálním názorům předsedy Bartoše. Předsedu obvinili 

z neonacistického směřování strany278.  

Ačkoliv se v uvedených letech národovci snažili o jistou míru integrace, Národní 

demokracii se povedla pouze na úrovni některých oblastí. Například v komunálních 

volbách v roce 2018 plzeňská organizace ND dohodla spolupráci s Dělnickou stranou 

sociální spravedlnosti a Blokem proti islamizaci a v koalici pod názvem „Česká Plzeň“ 

kandidovala v předvolební koalici. Ani tato ojedinělá spojenectví však nedokázala přinést 

straně úspěch. 

Dlouhodobá spolupráce byla navázána pouze se stranou Rozumní hudebního 

producenta Petra Hanniga, který se stal zároveň lídrem této koalice pro volby do 

                                                           
275 Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2017. 
276 tamtéž  
277 Facebook Tomio Okamura – SPD  
278 Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2016. 
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Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 a prezidentským 

kandidátem ve volbách na počátku roku 2018. Předseda Národní demokracie se stal 

vedoucím Hannigovy kampaně279 a pokusil se velkého mediálního zájmu využít i pro 

propagaci Národní demokracie a svých vlastních názorů. Spolupráce s Hannigem mu sice 

přinesla mediální zviditelnění, vzhledem k šancím kandidáta uspět v těchto volbách však 

nebyla nikterak zásadní. Je však nutné podotknout, že byl Hannig jedním z mála 

stranických prezidentských kandidátů – kromě něj byl jen Jiří Hynek nominován stranou 

Realisté a Vratislav Kulhánek Občanskou demokratickou aliancí. Ostatní kandidáti 

vystupovali jako nezávislí a nebyli přímo nominováni žádnou politickou stranou280. 

Hannig ve volbě neuspěl, v prvním kole zůstal předposlední, získal 29 228 hlasů281. Stejně 

jako Národní demokracie i on před druhým kolem voleb vyjádřil podporu Miloši 

Zemanovi282.  

Zdá se však, že spolupráce s Hannigovými Rozumnými je pro Národní demokracii 

dlouhodobou záležitostí. Hannig sám se Bartoše několikrát veřejně zastal ve věci jeho 

soudních procesů283. V počínající kampani ve volbách do Evropského parlamentu v roce 

2019 bylo deklarováno, že obě strany opět spojí své síly284.  

 

3.9 Nakladatelská činnost 

Klíčová pro politiku Národní demokracie, zejména pro předsedu Adama B. 

Bartoše, je vydavatelská činnost knih. Zbyněk Tarant připomíná, že i přes rychlý vývoj 

„elektronických médií“ a přesun velké části antisemitských názorových platforem na 

internet, zažívá v současné době klasická tištěná knižní produkce antisemitských materiálů 

                                                           
279 Prezidentský kandidát Hannig poslal do debaty mluvčích odsouzeného antisemitu Bartoše. Hilšer: S 

antisemitou se bavit nebudeme. Romea [online]. 4. 1. 2018 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/prezidentsky-kandidat-hannig-poslal-do-debaty-mluvcich-

odsouzeneho-antisemitu-bartose-hilser-s-antisemitou-se-bavit-nebudeme 
280 Volby.cz  
281 tamtéž 
282 Hannig podpořil Zemana, je rád za předposlední místo. Deník [online]. 13. 1. 2018 [cit. 2018-12-25]. 

Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/volby-2018-hannig-podporil-zemana-je-rad-za-predposledni-

misto-20180113.html 
283 Soud s Adamem B. Bartošem protahuje čtení jeho novin. Dorazil i Hannig. IDnes.cz [online]. 11. 1. 2018 

[cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/soud-adam-b-bartos-nenavistne-vyroky-

antisemitismus-extremismus-1ci-/domaci.aspx?c=A180111_081153_domaci_bja 
284 NÁRODNÍ DEMOKRATÉ A ROZUMNÍ PŮJDOU DO EUROVOLEB SPOLEČNĚ. Národní 

demokracie [online]. 17. 12. 2018 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/narodni-

demokrate-a-rozumni-pujdou-do-eurovoleb-spolecne/ 
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vzestup285. Internet hraje spíše zprostředkovatelskou a propagační roli286. Nakladatelství 

Knihy ABB do této kategorie zapadá nejen antisemitsky laděnými vydávanými texty, ale i 

způsobem propagace – má vlastní internetové287 i facebookové288 stránky.  

Činnost Bartošova nakladatelství se však nezaměřuje pouze na texty dotýkající se 

problémů židovství a sionismu, ale rovněž na další oblasti – například jde o různá díla 

dotýkající se historických událostí, ale lze nalézt i knihu pohádek, propagační předměty či 

obrazy a luxusní sklo289. Platí však, že většina vydávaných knih se zabývá tématy migrace, 

sionismu a tématy, která byla v minulosti reflektována antisemitskými spisovateli a 

novináři.  

Zdaleka ne všechny knihy píše Bartoš sám, dává prostor zejména autorům 

spojeným s krajní pravicí či tématy jemu blízkými. Součástí nakladatelství je i antikvariát, 

který vydává starší knihy. 

Knihy jsou na internetových stránkách nakladatelství rozdělené podle témat, což 

napovídá i primárnímu zaměření nakladatelské činnosti: 

1) Islám, terorismus, multikulturalismus, migrace, 

2) Historie, 

3) Konspirace – světovláda, 

4) Judaica, 

5) Křesťanství, 

6) Duchovno, 

7) Tajné spolky, společnosti, svobodní zednáři apod., 

8) Masmédia, propaganda, 

9) Politika, ekonomika, politická filozofie, 

10) Beletrie a film. 

 

V této práci se zaměříme především na knihy úzce související s tématem sionismu 

a židovství a na kontroverzní díla, jejichž vydání či znovuvydání vyvolalo ohlas. 

 

                                                           
285 TARANT, Zbyněk. Řekni mi, co vydáváš...? Soudobá antisemitská knižní produkce v České 

republice. Na počátku bylo slovo...: verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2017, s. 33. ISBN 978-80-261-0654-8. 
286 tamtéž 
287 http://knihyabb.cz/index.php?id_category=4&controller=category 
288 https://www.facebook.com/knihyABB/  
289 http://knihyabb.cz/index.php  

https://www.facebook.com/knihyABB/
http://knihyabb.cz/index.php
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3.9.1 Velká válka kontinentů 

Prvním větším vydavatelským počinem Bartošova nakladatelství bylo vydání knihy 

Velká válka kontinentů ruského autora Alexandra Dugina. Dugin je známý svým radikálně 

konzervativním přístupem a častou prací s konspiračními teoriemi290. V minulosti byl 

rovněž příslušníkem Nacionálně-bolševické strany Ruska, která vystupovala otevřeně 

antiamerikanisticky a podporovala okupaci sousedních zemí Ruské federace291.  

Kniha pracuje s motivem spiknutí proti Rusku a jeho „euroasijskému systému“. 

Západ si podle Dugina chce Rusko podrobit a existují ruští politici, kteří mu v tom 

pomáhají. Je například zmiňován někdejší generální tajemník ÚV KSSS Jurij Andropov (u 

něhož je poukázáno na jeho židovský původ) a Michail Gorbačov, který je spojován 

s tajemnými protiruskými společenstvími. Izrael je zde vykreslován jako stát založený 

Američany pro prosazování svých vlastních zájmů. Poukázáno je rovněž na existenci 

židozednářského spiknutí. Jsou zde popsány různé geopolitické události týkající se ve 20. 

století SSSR (například válka v Afghánistánu, pakt Ribbentrop-Molotov nebo perestrojka), 

vždy zasazené do kontextu židovského (příp. židozednářského) protiruského spiknutí292. 

Tato útlá kniha je plná různých domněnek a konspirací, které mají dokazovat 

protiruské zaměření západního světa a „válku“, která je proti Rusku systematicky vedena. 

Je zde záměrně poukazováno na židovský původ některých ruských představitelů, přičemž 

jsou jim v této souvislosti přisuzovány výhradně negativní vlastnosti.  

Pojem „velká válka kontinentů“ je pak nad rámec této knihy používán i různými 

weby spojenými s krajní pravicí pro některé současné geopolitické problémy. Například 

Protiproud Petra Hájka označuje válku v Sýrii za „konečnou bitvu války kontinentů“293, 

server Aeronet pak pojem dává do souvislosti s válkou na Ukrajině294. Princip myšlenky 

                                                           
290 Například zde jsou publikovány některé jeho texty na konspiračním webu Protiproud Petra Hájka: 

http://www.protiproud.cz/autor/alexandr-dugin-.htm  
291 ŠEVČÍK, Jan. Národně bolševická strana Ruska a legitimita jejího zákazu. Brno, 2012. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce Mgr. Martin Bastl, 

Ph.D. 
292 DUGIN, Aleksandr Gel'jevič. Velká válka kontinentů. V Praze: Adam Benjamin Bartoš, 2016. ISBN 978-

80-905861-8-5. 
293 Útoky na Sýrii: Začíná Armagedon? Poslední bitva Velké války kontinentů. Střetnutí v zemi Spasitele. 

Vstupuje Rusko do dimenze katechonu? Jednoduchá vysvětlení nestačí. Bude Endkampf ještě jednou 

odložen?. Protiproud [online]. 18. 4. 2018 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: 

http://www.protiproud.cz/politika/3741-utoky-na-syrii-zacina-armagedon-posledni-bitva-velke-valky-

kontinentu-stretnuti-v-zemi-spasitele-vstupuje-rusko-do-dimenze-katechonu-jednoducha-vysvetleni-nestaci-

bude-endkampf-jeste-jednou-odlozen.htm 
294 A. Dugin: “Velká válka kontinentů právě začala”. Euroasianismus je projektem globalistů a Ukrajina je 

pouze pěšcem. AENews[online]. 11. 3. 2017 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/a-dugin-

velka-valka-kontinentu-prave-zacala-euroasianismus-je-projektem-globalistu-a-ukrajina-je-pouze-pescem/ 

http://www.protiproud.cz/autor/alexandr-dugin-.htm
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však zůstává ve všech případech stejný – Západ vede konspiraci proti Rusku s cílem ho 

zničit. Významné konspirační teorie o židovském spiknutí jsou k tomuto cíli vítaným 

pomocníkem. 

 

3.9.2 Protokoly sionských mudrců  

Dalším významným vydavatelským počinem Bartošova nakladatelství je reprint 

Protokolů sionských mudrců295. Kniha vychází v českém překladu poprvé od druhé světové 

války296. V jejím představení na internetových stránkách vydavatele se uvádí, že „není 

jasné, zda jsou pravé, nebo podvržené“297. Výroční zpráva o projevech antisemitismu 

v České republice za rok 2015 vydávaná Federací židovských obcí uvádí, že „jsou 

doplněny o předmluvu, která nezohledňuje falešný původ textu“298. Předmluvu ke knize 

napsal Jan Skácel, spolupracovník Adama B. Bartoše. Už Skácelova předmluva podle 

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který se Bartošovou antisemitskou vydavatelskou 

činností zabýval, podsouvá čtenáři názor, že protokoly jsou pravé299. Autor rovněž 

poukazuje na jejich značnou popularitu v muslimském světě300. Faktem ovšem je, že 

autorství knihy je zpochybňováno a během 20. století různé instituce potvrzovaly, že jde o 

podvrh301. 

Hlavním motivem knihy je poukázat na židovské spiknutí, které má ovládnout svět. 

Kniha je oblíbenou součástí znalosti protižidovsky zaměřených konspiračních teoretiků, při 

psaní Mein Kampfu inspirovala Adolfa Hitlera302.  

 

3.9.3 Obřezaná republika 

Z vlastní produkce Adama B. Bartoše je nejvýznamnější dvoudílná série knih 

                                                           
295 NILUS, Sergej Aleksandrovič. Protokoly sionských mudrců. Praha: ABB, 2015. ISBN 978-80-905861-6-

1. 
296 BARTOŠ, Adam. Po devadesáti letech vycházejí Protokoly sionských mudrců tiskem v novém českém 

překladu. Adam B. Bartoš: Bůh - vlast - rodina [online]. 22. 11. 2015 [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: 

https://abbartos.wordpress.com/2015/11/22/po-devadesati-letech-vychazeji-protokoly-sionskych-mudrcu-

tiskem-v-novem-ceskem-prekladu/ 
297 tamtéž 
298 Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2015. 
299 https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_OS-P1_26.1.2018-an.pdf  
300 tamtéž  
301 LUDVÍKOVÁ, Miroslava. Protokoly sionských mudrců. Moderní dějiny [online]. 16. 1. 2014 [cit. 2018-

12-26]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokoly-sionskych-mudrcu/ 
302 tamtéž  

https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_OS-P1_26.1.2018-an.pdf
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Obřezaná republika. Celkem byly vydány dva díly: Obřezaná republika: TGM a Židé303 a 

Obřezaná republika: První republika a Židé304. Obě se zaměřují na působení židovského 

vlivu za první Československé republiky.  

V prvním díle Bartoš rozebírá život Tomáše Garrigue Masaryka, přičemž klade 

zvláštní důraz na jeho životní potýkání se s židy. Uvádí například, že „Charlotte 

Masaryková byla údajně židovského původu“305, přičemž jako na věrohodný zdroj se 

odkazuje na druhorepublikový tisk306. Celá kniha je protkána Masarykovým vztahem 

k judaismu a údajné vzájemné pomoci. Kniha tak shrnuje jednostranné pohledy na 

Masaryka jako exponent židovského vlivu, který prostřednictvím své politické funkce 

v první republice pomáhal židům udržovat si vliv v Československu. Kniha rovněž uvádí, 

že Masaryk měl blízko k okultismu307 a samostatná kapitola je věnována i jeho vztahu ke 

svobodnému zednářství308. Je rovněž zmíněna Masarykova role během tzv. hilsneriády, 

během které Masaryk otevřeně vystupoval proti zvedající se vlně antisemitismu. Kniha 

výslovně uvádí, že „podle některých zdrojů309 pravdou skutečně bylo, že Hilsner skutečně 

vraždil, což přiznávají i někteří židé“310. V knize je rovněž představena reflexe, která 

prostřednictvím Masarykovy osobnosti představuje plejádu případů, kdy se měl na českém 

území projevovat židovský vliv. Je však nutné podotknout, že vědecká úroveň práce je do 

jisté míry pochybná, neboť je zaměřena výhradně protimasarykovsky a protižidovsky a 

užívá kontroverzních zdrojů, například zpráv z manipulativních zpravodajských serverů 

nebo druhorepublikového tisku. Tyto zdroje jsou pokládány za relevantní zdroj informací. 

Křtu knihy se účastnil její autor a jeho spolupracovník Ladislav Bátora. Oba se na křtu, 

který měl být symbolicky „obřezáním“, vyjadřovali antisemitsky311. 

Další díl knihy se obsahově nese v podobném duchu a obsahuje antisemitské 

názory. 

 

                                                           
303 BARTOŠ, Adam B. Obřezaná republika, aneb, Židovská stopa v moderních českých dějinách. Praha: 

Adam Benjamin Bartoš, 2014. ISBN 978-80-905861-2-3. 
304 BARTOŠ, Adam B. Obřezaná republika: chystá se v Česku nový Izrael?. Žďár nad Sázavou: Bodyart 

Press, 2014. ISBN 978-80-87525-24-1. 
305 BARTOŠ, Adam B. Obřezaná republika, aneb, Židovská stopa v moderních českých dějinách. Praha: 

Adam Benjamin Bartoš, 2014., s. 9. ISBN 978-80-905861-2-3. 
306 tamtéž 
307 tamtéž, s. 28 
308 tamtéž, s. 29 
309 v knize je zmíněno jméno amerického rabína Stephena Wiseho 
310 BARTOŠ, Adam B. Obřezaná republika, aneb, Židovská stopa v moderních českých dějinách. Praha: 

Adam Benjamin Bartoš, 2014., s. 33. ISBN 978-80-905861-2-3. 
311 Slavnostní obřízka knihy Obřezaná republika. YouTube [online]. 26. 6. 2014 [cit. 2019-03-30]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=jCTE0oT24Zo 
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3.9.4 Přednášky o holocaustu 

Vydavatelským počinem zabývajícím se druhou světovou válkou a holocaustem je 

kniha německého chemika Germara Rudolfa (který byl odsouzen za popírání 

holocaustu312) Přednášky o holocaustu313. Kniha přináší kritickou reflexi západní představě 

o nacistických zločinech. Kniha je psána formou přednášek Germara Rudolfa, který 

diskutuje s diváky o nacistických zločinech, přičemž několikrát zjevně popírá jejich 

předkládanou oficiální verzi. Je řeč o nadsazených číslech počtu obětí holocaustu314, 

hromada bot ukradená vězňům v Osvětimi, která je vystavená jako doklad nacistického 

zločinu, je označena jako falešná315.  

I tuto knihu lze vnímat jako antisemitskou, byť ne otevřeně. Antisemitismus je zde 

skrytý za zpochybňování základních tezí, které jsou podrobovány nové a nové reflexi, čímž 

se rozmělňuje jejich původní charakter v názorech, které je popírají. 

 

3.9.5 Hilsneriáda a TGM 

S otevřeným antisemitismem a nenávistí pracuje kniha Hilsneriáda a TGM316, 

vydaná Bartošem v roce 2016. Jde o reprint knihy antisemitského publicisty a předsedy 

fašistické organizace Vlajka Jana Ryse-Rozsévače. Vydání této knihy dokládá, že Bartoš 

pokládá druhorepublikovou antisemitskou literaturu za věrohodný zdroj hodný nového 

výtisku. 

Kniha poprvé vydaná roku 1939 shrnuje případ zavraždění Anežky Hrůzové 

v Polné, z níž byl obviněn Žid Leopold Hilsner. Jak již bylo uvedeno, případ vyvolal na 

českém území vlnu antisemitismu. Kniha byla vydána u příležitosti 40. výročí těchto 

událostí, společenský kontext počínající druhé světové války poskytoval vítaný prostor pro 

vydávání protižidovsky vyznívajících děl. 

Celá kniha je protkána nenávistí k židům, stejně jako v předchozích Bartošem 

vydaných dílech je zřejmě nejradikálněji zaměřena. Již Rysovo věnování je určeno 

                                                           
312 German Holocaust Denier Imprisoned for Inciting Racial Hatred. DW [online]. 16. 3. 2007 [cit. 2018-12-

26]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/german-holocaust-denier-imprisoned-for-inciting-racial-hatred/a-

2386563 
313 RUDOLF, Germar. Přednášky o holocaustu: sporné otázky pod křížovým výslechem. V Praze: Adam 

Benjamin Bartoš, 2015. ISBN 978-80-905861-4-7. 
314 RUDOLF, Germar. Přednášky o holocaustu: sporné otázky pod křížovým výslechem. V Praze: Adam 

Benjamin Bartoš, 2015. s. 20. ISBN 978-80-905861-4-7. 
315 tamtéž, s. 21. 
316 RYS, Jan. Hilsneriáda a TGM. V Praze: ABB, 2016. ISBN 978-80-905861-7-8. 
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„památce neúnavných bojovníků za pravdu a odvrácení židovského nebezpečí“317. První 

kapitola knihy nazvaná Židé mezi námi začíná větou „Náš lid nemá židů rád.“318 a přináší 

nekritický obdiv německé nacistické vládě, která bojuje proti židovskému zlu. Kniha se 

představuje jako „studie“319, jež má odkrýt pravé pozadí největšího židovského zločinu na 

českém území.  

V jednotlivých kapitolách jsou podrobně rozebírány jednotlivé aspekty případu, 

avšak postavené na domnělých konstrukcích a často již vyvrácených mýtech. Již na 

počátku knihy se autor vypořádává se závěrem celého příběhu a za vraha Anežky Hrůzové 

jednoznačně označuje Žida Leopolda Hilsnera320. Kniha je zaměřena jednostranně proti 

Hilsnerovi, v čemž si pomáhá antisemitskými prohlášeními o nepřátelství Židů vůči 

Čechům, přináší pouze jednostranný pohled doplněný navíc o rasistické poznámky.  

Doslov Pavla Kaifáše (což je například podle Věry Tydlitátové Bartošův 

pseudonym321) přináší nekompletní uvedení do historického kontextu – Jana Ryse 

představuje jako předsedu organizace Vlajka, přičemž jde o pouhé shrnutí historických dat, 

nikoliv reflexi jeho některých kontroverzních činů322. V doslovu je rovněž uvedeno, že 

novému vydání knihy bránila „oficiální režimní propaganda, ať už komunistická nebo 

liberální“323, přičemž je současný „liberální režim“ kritizován za to, že knihu rychle 

odsoudil a nedává prostor všem stranám historického sporu324. 

 

3.9.6 Reflexe knižní produkce 

Bartošovu knižní produkci lze ji pokládat za otevřeně antisemitskou. Zmíněné 

knihy jsou zaměřeny jednostranně a často pracují s jedním typem zdrojů, který vyhovuje 

názorům autora či vydavatele. V žádné z vydávaných knih není rozpracován názor, který 

by rozporoval její tvrzení a konečné vyznění. Knižní produkce se často vrací do minulosti 

(například Hilsneriáda a TGM či Obřezaná republika) jsou jasnou kritikou první 

republiky, která měla podléhat židovskému vlivu, avšak témata jsou často reflektována 

                                                           
317 RYS, Jan. Hilsneriáda a TGM. V Praze: ABB, 2016. s. 5. ISBN 978-80-905861-7-8. 
318 tamtéž, s. 9 
319 tamtéž, s. 10 
320 tamtéž, s. 13 
321 https://www.facebook.com/stopnenavisti/posts/barto%C5%A1-pod-pseudonymem-pavel-

kaif%C3%A1%C5%A1httpsabbartoswordpresscom20160225pavel-kaifas/926911004090348/  
322 KAIFÁŠ, Pavel. Pavel Kaifáš: Jan Rys a společenský kontext reedice jeho díla. Adam B. Bartoš: Bůh - 

vlast - rodina [online]. [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: https://abbartos.wordpress.com/2016/02/25/pavel-

kaifas-jan-rys-a-spolecensky-kontext-reedice-jeho-dila/ 
323 tamtéž  
324 tamtéž 
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v současnosti, kdy je podle vyznění knih situace obdobná, a je potřeba ji změnit. Knihy 

jsou často vydávány za vědecké a relevantní (Přednášky o holocaustu jsou souborem 

přednášek, které mají přinášet vědecké důkazy, jejichž cílem je ale popírat nacistické 

zločiny a rozmělňovat oficiální výklad ve zkreslených datech, Obřezaná republika je psána 

formou jakési odborné vysokoškolské práce, ač postavená na pochybných zdrojích, 

Hilsneriáda a TGM velmi podrobně rozpracovává jednotlivé aspekty Hilsnerova případu, 

podrobnost má sloužit k větší důvěryhodnosti). Častými zdroji informací jsou nenávistné 

pamflety (například Protokoly sionských mudrců), zprávy z manipulativních 

zpravodajských serverů (Obřezaná republika uvádí jako zdroj server prvnizpravy.cz), za 

relevantní jsou pokládány informace druhorepublikových textů, které byly vydávány za 

použití tvrdé cenzury (Obřezaná republika uvádí ve svých zdrojích publikace Jana Ryse-

Rozsévače Hilsneriáda a TGM a Židozednářství – metla lidstva).  

V roce 2016 proběhla policejní razie v Bartošově domě a v kancelářích Národní 

demokracie, při níž byly zabaveny předměty s nenávistným obsahem325. Obvodní soud pro 

Prahu 1 rozhodl o propadnutí tohoto majetku, který obsahoval výtisky knihy Zpověď: Jsem 

antisemita?, Obřezaná republika, Hilsneriáda a TGM, Protokoly sionských mudrců a 

Přednášky o holocaustu326.  

 

3.10 Národní demokracie a propojení s manipulativními médii 

Propagace politických názorů představitelů Národní demokracie je úzce propojena i 

s nemainstreamovými médii, která často obsahují manipulativní nebo dezinformační 

obsah. Fenomén těchto médií je poměrně nový a doznal obrovského rozvoje s rozšířením 

internetu. 

Dezinformace podle Slovníku mediální komunikace znamená „úmyslně nesprávnou 

či zkreslenou informaci, která je záměrně implantována do informační soustavy oponenta 

se záměrem ovlivnit jeho aktivity“327. Panuje všeobecná shoda na tom, že do české veřejné 

debaty se problém webů s dezinformačním a manipulativním charakterem dostal zejména 

po anexi Krymu a rozpoutání války na východní Ukrajině v roce 2014. Dokládají to i 

zprávy o extrémismu Ministerstva vnitra České republiky, které „alternativním webům“ 

                                                           
325 Razie u radikála Bartoše: policisté ho zadrželi a prohledávali mu byt. Echo24 [online]. 28. 4. 2016 [cit. 

2018-12-26]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/iVYgn/razie-u-radikala-bartose-policiste-ho-zadrzeli-a-

prohledavali-mu-byt 
326 https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_OS-P1_26.1.2018-an.pdf  
327 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7. 
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věnují samostatnou kapitolu ve zprávě z roku 2015, poukazují však na jejich fungování již 

v předchozím roce, přičemž označují jejich obsah v kontextu ukrajinského konfliktu za 

„otevřeně proruský“328. 

Českou dezinformační scénou se zabývá například think-tank Evropské hodnoty, 

který zveřejnil jejich seznam329. Je dle mého názoru ale problematické vytvářet seznamy 

dezinformačních médií, protože v globalizovaném světě můžou webové stránky – a to se 

týká i tohoto typu médií – mizet nebo naopak vznikat. Nicméně lze z takového seznamu 

usoudit, která manipulativní média se na české scéně prosazují.  

Podobný seznam publikovala například i Věra Tydlitátová, která tyto weby 

označuje za „proruské, antidemokratické, rasistické, antisemitské, dezinformační a 

propagandistické“330. Bylo by však problematické vidět všechny tyto internetové servery 

jako jednu homogenní skupinu, protože některé se například tématům židovství ve velké 

míře nevěnují. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš 

spojil svou profesní dráhu s některými konspiračními weby, do kterých hojně přispíval. 

Jedná se zejména o web FreeGlobe a Eurabia. Tyto weby se před rokem 2014 zabývaly 

zejména šířením konspiračních teorií.  

Národní demokracií se – zejména v souvislosti s jejím zviditelnění během migrační 

krize, ale rovněž s Bartošovými soudy – věnovala zejména od roku 2015 i nově vzniklá 

(případně se více rozvíjející) dezinformační média. Například server Aeronet se v roce 

2016 ve svém obsáhlém článku veřejně zastal Národní demokracie, které hrozilo 

rozpuštění331. V dalších článcích autoři poukazovali zejména na soudy s předsedou strany, 

kde ho veřejně obhajovali (nejčastěji poukazovali na poškozování svobody slova ze strany 

státních orgánů), objevila se i protižidovská tématika, kdy bylo čtenářům podsunuto, že 

soudci Nejvyššího soudu jsou napojeni na židovské organizace a zednářské lože332. 

                                                           
328 Zpráva o extrémismu na území České republiky v roce 2015. 
329 viz https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2017/08/Fungov%C3%A1n%C3%AD-

%C4%8Desk%C3%BDch-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF4-1.pdf  
330 Židé v Putinově stínu: antisemitismus v české prokremelské propagandě. V Plzni: Západočeská univerzita 

v Plzni, 2017, s. 424-429. ISBN 978-80-261-0703-3. 
331 Zákonodárci českého parlamentu v tichosti připravují likvidaci mimoparlamentních stran. Operace “Čistý 

stůl” nabývá drakonických rozměrů!. AENews [online]. 12. 9. 2016 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/zakonodarci-ceskeho-parlamentu-v-tichosti-pripravuji-likvidaci-mimoparlamentnich-

stran-operace-cisty-stul-nabyva-drakonickych-rozmeru/ 
332 Český Nejvyšší soud pošlapal další z nepřekročitelných mantinelů svobody! Nově prý stačí ke 

kriminalizaci člověka za šíření nenávisti publikovat slovem či tiskem odborný výraz “řešení židovské 

otázky”. Na Slovensku posílají na redaktora za citaci textů zásahovku se samopaly, v Česku si dělají soudci z 

Ústavy trhací kalendář. Co nám zakáže justiční chazariát příště?. AENews[online]. 8. 3. 2018 [cit. 2019-02-

https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2017/08/Fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BDch-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF4-1.pdf
https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2017/08/Fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BDch-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF4-1.pdf
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Spolupráce s Aeronetem probíhá i na další úrovni, v roce 2018 vydalo Bartošovo 

nakladatelství knihu Human ex machina333, kterou napsal šéfredaktor tohoto 

zpravodajského serveru, vystupující pod přezdívkou Vedoucí kolotoče. 

Na webu Parlamentní listy, který je v souvislosti s dezinformacemi také často 

zmiňován, má Bartoš, podobně jako další politici Národní demokracie, ale i jiných 

politických stran, zřízen účet. Využívá ho ale zejména pro publikaci vlastních článků, 

v sekci dotazů nejsou k dohledání žádné odpovědi. 

Pohled na „menší“ dezinformační weby ukazuje, že je Národní demokracie používá 

zejména pro šíření svých tiskových zpráv a prohlášení, méně pak už pro rozhovory nebo 

zpravodajství o vlastních aktivitách strany vytvářené redaktory serverů. Například České 

nezávislé zpravodajství334 nabízí prakticky pouze přehled výstupů z jednání stranických 

orgánů, stejně jako například web NWOO – New World Order Opposition335. Podrobněji se 

Bartošově práci věnuje například server Protiproud336, kde Bartoš dříve sám publikoval, 

v pozitivní konotaci o práci Národní demokracie referuje i česká verze webu Sputnik337. 

Adam B. Bartoš, ale i někteří jeho spolustraníci, nejčastěji místopředseda strany Jan 

Sedláček, jsou rovněž pravidelně zváni do rozhlasového média Svobodný vysílač338. 

Pokud bychom měli propojení Národní demokracie a manipulativních médií 

zhodnotit, probíhá mezi nimi otevřená symbióza – strana je využívá ke své propagaci a 

média jako důkaz rozsahu škály české nacionalistické scény. Jak již bylo zmíněno, Národní 

demokracie je v těchto médiích zmiňována zejména v souvislosti s uprchlickou krizí 

(informace o ní tvoří většinu článků o ND vůbec), soudními procesy Adama B. Bartoše a 

tématem židovství. Méně často jsou reflektovány názory straníků na ukrajinskou krizi, a to 

i přes to, že jsou představitelé Národní demokracie na české politické scéně jedněmi 

z nejradikálnějších příznivců ruské zahraniční politiky. Ukázalo se rovněž, že přes 

očekávané zviditelnění se straně nepodařilo na poli dezinformačních médií prosadit 

prostřednictvím prezidentské kandidatury Petra Hanniga. 

  

                                                                                                                                                                                

02]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/cesky-nejvyssi-soud-poslapal-dalsi-z-neprekrocitelnych-mantinelu-

svobody-nove-pry-staci-ke-kriminalizaci-cloveka-za-sireni-nenavisti-publikovat-slovem-ci-tiskem-odborny-

vyraz-reseni-zidovske-otazky/ 
333 VK. Human ex machina: úsvit posthumanismu a vlády strojů : umělá inteligence a průmyslová revoluce 

4.0. V Praze: ABB, 2018. Národovecká knihovnička. ISBN 978-80-907230-0-9. 
334 http://www.czechfreepress.cz 
335 http://www.nwoo.org  
336 http://www.protiproud.cz/ 
337 https://cz.sputniknews.com/  
338 www.svobodny-vysilac.cz  
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4 Analýza: Národní demokracie a nový antisemitismus? 

Analytická část této práce je věnována rozboru základní výzkumné otázky: lze u 

politické strany Národní demokracie hovořit o novém antisemitismu? Jakým způsobem 

představitelé strany s tématem židovství pracují, nakolik je pro ně důležité a jakými 

prostředky jej předkládají veřejnosti? Opomenuto nebude ani kritické zkoumání názorů 

představitelů strany v souvislosti s pohledy jednotlivých autorů vyjádřenými v první, 

teoretické části práce.  

 

4.1 Jsou národní demokraté antisemity? 

Pokud se máme zabývat otázkou, zda lze použít na názory představitelů Národní 

demokracie koncept nového antisemitismu, je potřeba si nejdříve položit základní otázku, 

zda lze vůbec u této strany o antisemitských projevech hovořit.  

Téma židovství a sionismu je na první pohled jedním z témat, které strana – 

zejména v komparativním srovnání s politicky podobně zaměřenými stranami v České 

republice – akcentuje poměrně silně. Nabízí se srovnání například s Dělnickou stranou 

sociální spravedlnosti. Nelze tvrdit, že by tato strana, která v rámci českého politického 

systému usiluje o podobnou strukturu voličů339, téma úplně vynechala340, ale pracuje s ním 

v mnohem menší míře a ve srovnání s Národní demokracií neklade téma údajného 

židovského vlivu do předních míst svého volebního programu. Ostatně jistou míru 

netečnosti DSSS k tomuto tématu vnímá i samo prostředí krajní pravice. Například 

Národní demokracii blízký server FreeGlobe v roce 2014, že předseda DSSS Tomáš 

Vandas „Židy vůbec netrápí, ostatně, o Židech se vůbec nevyjadřuje, hraje si svou omšelou 

cikánskou otázku a uniká mu podstata problému“341. Ačkoliv lze snadno namítnout, že 

článek je dost možná výsledkem konkurenčního boje a tendenčně nahrává předsedovi ND 

Adamu B. Bartošovi, vychází z oficiální výroční zprávy pražské židovské obce. Jde o 

jednu z ukázek snahy ukázat, kdo je židům pověstným trnem v oku. Téma sionismu je zde 

využito jako prostředek pro vytvoření zdání exkluzivity Národní demokracie, která je 

současnému režimu nebezpečná, a tudíž je jedinou skutečnou opozicí, na rozdíl od DSSS, 

u které se téma sionismu vytratilo.  

                                                           
339 jde o voliče krajně pravicových či nacionalistických stran, kteří vyhledávají jednoduchá řešení problémů 
340 viz antisemitský incident popsaný na začátku praktické části této práce 
341 SMUTNÝ, Lubomír. Vandas je Židům ukradený, DSSS je mrtvá. Burcují proti Bartošovi. 

Právem?. FreeGlobe [online]. [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: https://www.freeglobe.cz/Articles/4090-vandas-

je-zidum-ukradeny-dsss-je-mrtva-burcuji-proti-bartosovi-pravem-.aspx 
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Pokud se na téma odporu vůči židům v programech politických formací po roce 

1989 podíváme ze širšího hlediska, je možné najít takových stran více.  

Z pohledu na současnou nacionalistickou scénu se skutečně zdá, že je Národní 

demokracie jednou ze stran, která se tématu židovství věnuje skutečně intenzivně. 

Předseda strany Adam B. Bartoš je kvůli svým antisemitským výrokům předmětem 

trestního stíhání, což intenzitu tohoto tématu v rámci strany do jisté míry omezuje, ani tak 

se však z komunikace strany nevytratilo. Je zřetelné, že představitelé strany hovoří o tomto 

tématu v náznacích, i tak jsou však jednou z českých politických stran, která dává odpor 

k židům najevo nejotevřeněji. Ačkoliv se mohlo na první pohled zdát, že téma po roce 

2015 bylo z komunikace strany upozaděno, zejména v souvislosti s migrační krizí, ve 

skutečnosti tomu tak úplně nebylo, protože představitelé strany mnohokrát upozorňovali na 

„židovskou stopu“ v migrační krizi, kdy se nejednou vyjádřili ve smyslu, že je velká 

migrační vlna vyvolaná právě světovým židovským spiknutím.  

Výše zmíněné rozsudky soudů pracují s faktem, že se Adam B. Bartoš vyjadřuje 

antisemitsky, slovem i písmem. Škála knih, které vydal ve svém nakladatelství, skutečně 

ukazuje na antisemitské zaměření, protože mezi vydávanými tiskovinami se objevují 

konspirátoři i historičtí antisemité. Antisemitismus v knižní produkci Bartošova 

nakladatelství však bude ještě zmíněn. 

V roce 2018 vyzvala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1, aby kvůli 

extrémistickým, xenofobním a antisemitským názorům byla Národní demokracie 

rozpuštěna342.  

Pokud shrneme všechny tyto aspekty, lze hovořit o protižidovském zaměření 

Národní demokracie, zejména pak jejího předsedy Adama B. Bartoše, který tato témata 

vnáší nejen do vnitrostranické debaty, ale posléze i do veřejné prezentace strany. V dalších 

podkapitolách této části budou jednotlivé aspekty detailně rozebrány. 

 

                                                           
342 HORÁK, Jan. 'Xenofob, antisemita a neonacista Bartoš.‘ Zvažte zákaz jeho strany, vyzvala 

soudkyně. Lidovky.cz [online]. 19. 4. 2018 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/domov/xenofob-antisemita-a-neonacista-bartos-zvazte-zakaz-jeho-strany-vyzvala-

soudkyne.A180418_095616_ln_domov_jho 
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4.2 „Nechceme druhý Izrael!“ Vztah Národní demokracie k židovskému 

státu a USA 

4.2.1 Sharanského 3D test  

Autoři hovořící o „novém antisemitismu“ jako o novém konceptu a nové formě 

nenávisti vůči židům zpravidla mluví o charakteristických znacích této komunikace, která 

může být označena za antisemitskou, případně antisionistickou. 

V současné době asi nejznámější průkopník konceptu Natan Sharansky vytvořil 3D 

test, který v sobě zahrnuje démonizaci Izraele, dvojí standard a delegitimizaci práva Izraele 

na vlastní existenci.  

Podle Slovníku cizích slov můžeme démonizaci chápat jako „hanobení, pomlouvání 

a nálepkování lživými a přehnaně zápornými charakteristikami“343. Pokud démonizaci 

Izraele chápeme v tomto kontextu, pak se představitelé Národní demokracie takových 

výroků jednoznačně dopouštějí. Předseda strany Adam B. Bartoš vysloveně negativní 

charakteristiky přisuzuje Izraeli například ve svém „životopise“ Zpověď: Jsem antisemita? 

Zde je řeč mimo jiné i o genezi jeho vztahu k Izraeli (protože dostupnou je například 

fotografie, kde mladý Adam Bartoš drží izraelskou vlajku při protestu proti 

extrémistickému pochodu v Praze344): 

„Kdyby mne dnes někdo postavil před dilema, zda držet zase izraelskou vlajku na 

Staromáku a obhajovat celý ten koncept holokaustu, nebo zda raději pochodovat (ta akce, 

kde jsem onu vlajku držel, byla protestní akce proti plánovanému pochodu „extrémistů“ 

židovským městem), pak bych asi šel pochodovat“345 

 

Pokud se přidržíme definice Slovníku cizích slov, jako negativní vlastnost přisuzuje 

Bartoš židovskému státu podporu migrantů: 

„…Multikulturalismus je židovský vynález, je to levicový koncept pocházející z hlav 

židovských filosofů frankfurtské školy. Jsou to židé, kterým multikulturalismus a muslimská 

imigrace do Evropy vyhovuje a kteří ho všemi svými nástroji, které mají k dispozici (média, 

politické strany, think-tanky), podporují.“346. 

 
                                                           
343 https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/demonizace  
344 např. zde: https://www.euportal.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=8790  
345 BARTOŠ, Adam. Zpověď: jsem antisemita?. Praha: A. Benjamin Bartoš, 2014, s. 54. ISBN 978-80-

905861-0-9. 
346 tamtéž, s. 56 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/demonizace
https://www.euportal.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=8790
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Z Bartošovy rétoriky a politických vyjádření je přitom jasné, že migraci vnímá 

jednoznačně negativně a roli strůjce migrační vlny, která zasáhla Evropu v posledních 

letech, přisuzuje právě Izraeli. V této souvislosti také Bartoš charakterizuje údajné zájmy, 

které mají židé v příchozích migrantech mít – „mravně to rozkládá většinovou společnost, 

která by byla jinak pro židy ohrožením, vytváří to jiného nepřítele, kterého Západ ochotně 

přijal a na židy si přestal dávat pozor (…) To židům velice vyhovuje“347. 

Bartoš se snaží svůj vztah k Izraeli podrobněji představit v článku „Můj vztah 

k Židům“, který byl publikován v roce 2012 na serveru EUPortál. Zde uvádí, že se narodil 

do rodiny se vstřícným postojem k Izraeli, ale že postupem času svůj postoj přehodnotil a 

dnes vnímá Izrael více kriticky348. Bartoš se také brání tomu, aby byla každá kritika Izraele 

vykládána jako antisemitismus349.  

Odpor k židovskému státu se objevuje i v Bartošově knižní produkci. V představení 

své knihy „Obřezaná republika“ se Bartoš řečnicky ptá, zda „se v ČR chystá nový 

Izrael“350, ačkoliv tematicky se kniha zabývá českým vztahem k židům za první republiky. 

Za příklad dvojího standardu pak Sharansky uvádí například postoj k lidským právům, 

přičemž je kritizován v této souvislosti Izrael, ale jiné státy, kde k němu dochází, nikoliv. 

Bartošův postoj se pak kvůli vůdcovskému principu strany samozřejmě projevuje i 

ve stanoviscích celé strany k židovskému státu. Ve stanovisku z roku 2016 je popsáno, že 

„Izrael porušuje lidská práva“351, přičemž je zde poukazováno na případ Ruska, ve 

srovnání s kterýmž Izrael porušuje lidská práva „mnohem víc“352. V tomto vyjádření je 

tedy patrné užití dvojího standardu, přičemž porušování lidských práv, na které upozorňují 

různé organizace, například Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva353. K Rusku se 

navíc národní demokraté staví obdivně354. Podobný dvojí standard lze ilustrovat i na 

příkladech různých dalších států. 

Popírání legitimity existence Izraele pak ve stranických prohlášeních explicitně 

                                                           
347 tamtéž, s. 56 
348 BARTOŠ, Adam. Můj vztah k Židům. EUPortál [online]. 26. 2. 2012 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

https://www.euportal.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=8790 
349 tamtéž  
350 BARTOŠ, Adam. Adam B. Bartoš [online]. 6. 7. 2014 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

https://abbartos.wordpress.com/2014/07/06/adam-b-bartos-obrezana-republika-chysta-se-v-cesku-novy-

izrael/ 
351 IZRAEL POTLAČUJE LIDSKÁ PRÁVA. Národní demokracie [online]. 24. 5. 2016 [cit. 2019-03-18]. 

Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/izrael-potlacuje-lidska-prava/ 
352 tamtéž 
353 např. zde: https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/ruindex.aspx  
354 ZAHRANIČNÍ POLITIKA. Národní demokracie [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

http://narodnidemokracie.cz/program/zahranicni-politika/ 

https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/ruindex.aspx
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vyjádřeno není. Je však naznačeno v prohlášení z roku 2015, kterým se strana chtěla bránit 

proti nařčení z antisemitismu. Uvedla, že Stát Izrael je sionistický stát a sionismus je 

„rasistický a šovinistický“355. Kritiku Izraele dále užívá v souvislosti s židovským vlivem 

v médiích a různých mezinárodních organizacích356.  

Pokud bychom tak měli vyjít ze Sharanského testu, lze v materiálech Národní 

demokracie najít všechny tři charakteristické znaky nového antisemitismu. Teze nejsou 

v těchto materiálech vždy viditelné a často jsou schovány za legitimní kritiku Izraele. Na 

snahu antisemitismus zakrýt i sám Sharansky upozorňuje. Je nutné připomenout, že 

Sharansky se stal rovněž objektem kritických pohledů, které jeho tříbodový katalog 

zpochybňují. 

 

4.2.2 „Senkmanův“ antiamerikanismus 

Antisemitismu z pohledu izraelsko-palestinského konfliktu se věnuje také Leonardo 

Senkman. Ten spojuje nové formy antisemitismu a odpor k Izraeli se silným 

antiamerikanismem projeveným v politickém programu.  

Národní demokracie se ve svých materiálech vyjadřuje často velmi kriticky 

k politice Spojených států amerických i celého Západu. Jedním z jejích hlavních 

politických požadavků je vystoupení ze Severoatlantické aliance, která se podle 

stranického programu „podílí na provokacích proti Rusku“357. Spojené státy jsou 

démonizovány podobně jako Izrael. Ve svém improvizovaném životopise předseda strany 

Bartoš uvádí, že „od roku 1989 je naše politika freneticky proizraelská, prožidovská. Nikdy 

nebyla sebevědomá a nezávislá, vždy se orientovala na USA a Izrael a jejich výtvory, jako 

je EU či NATO“358. Tento motiv Bartoš používá často – Izrael a Spojené státy vidí jako 

nástroj světového zla, mocnosti, které se ruku v ruce snaží o světovládu. 

Antiamerikanismus spojuje s antisemitismem v odpovědi na otázku, co je to podle něj 

                                                           
355 PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA ND K TAKZVANÉ ŽIDOVSKÉ OTÁZCE A 

ANTISEMITISMU. Národní demokracie [online]. 7. 12. 2015 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 

http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-predsednictva-nd-k-takzvane-zidovske-otazce-a-antisemitismu/ 
356 tamtéž 
357 ZVEŘEJŇUJEME DALŠÍ ČÁST NOVÉHO PROGRAMU ND: BOD ČÍSLO JEDNA – VYSTOUPENÍ 

Z EU A Z NATO (PRINCIP NEUTRALITY). Národní demokracie [online]. 15. 4. 2018 [cit. 2019-03-19]. 

Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/zverejnujeme-dalsi-cast-naseho-programu-bod-cislo-jedna-

vystoupeni-z-eu-a-z-nato-princip-neutrality/ 
358 BARTOŠ, Adam. Zpověď: jsem antisemita?. Praha: A. Benjamin Bartoš, 2014, s. 69. ISBN 978-80-

905861-0-9. 
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židovská otázka. Uvádí v ní, že „v USA žije více židů než v samotném státě Izrael“359, což 

je pravdivé tvrzení360, nicméně v kontextu odpovědi vyzní negativně. V souvislosti se 

svým vztahem ke Spojeným státům záměrně poukazuje na to, že „mnoho amerických 

velvyslanců u nás bylo židovského původu a stejně tak na velvyslanecká místa odcházejí 

(židé) od nás.“361  

Spojené státy jsou tak ve vnímání Národní demokracie přítelem a neochvějným 

spojencem Izraele v mezinárodní politice, což se projevuje nejen v projevech a materiálech 

vydaných směrem k židovsko-palestinskému konfliktu, ale zejména ve vztahu k Rusku a 

ostatním slovanským zemím. Na „židovskou a americkou stopu“ Bartoš upozorňuje 

v souvislosti s válkou na Ukrajině, které po Majdanu vládne „junta financovaná židy a 

USA“362. 

Tyto příklady tak ukazují, že se Národní demokracie velmi ostře vymezuje nejen 

vůči Izraeli, ale i proti Spojeným státům americkým, zejména v souvislosti strategického 

spojenectví mezi těmito dvěma zeměmi. Zde tak jednoznačně naplňuje „Senkmanův“ 

antiamerikanismus, jež je jedním z klíčových charakteristických znaků nového 

antisemitismu. 

Lze namítnout, že Senkman se zaměřoval zejména na Latinskou Ameriku a 

mnohem spíše levicový antisemitský pohled, než který z konzervativních pozic přináší 

Národní demokracie. To je oprávněná námitka a je pravda, že antiamerikanismus v České 

republice má úplně jiné rysy než ten jihoamerický. Záměrné zveličování propojování 

amerických a izraelských zájmů je však patrné v obou těchto variantách. Je zde na místě 

také zmínit, že Národní demokracie podpořila venezuelský režim levicového diktátora 

Nicolase Madura ve Venezuele363. 

 

4.3 ND a rysy sekundárního antisemitismu 

Pojem „sekundární antisemitismus“ pro novou formu nenávisti vůči židům užívá ve 

své práci Lars Rensmann. Svou práci uvozuje tím, že moderní poválečná antisemitská 

                                                           
359 tamtéž, s. 72 
360 World Jewish Population. SimpleToRemember [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 

https://www.simpletoremember.com/vitals/world-jewish-population.htm 
361 BARTOŠ, Adam. Zpověď: jsem antisemita?. Praha: A. Benjamin Bartoš, 2014, s. 86. ISBN 978-80-

905861-0-9. 
362 tamtéž, s. 106 
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demokracie [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-narodni-
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hnutí provozují své aktivity mnohem více skrytě (podobně jako Sharansky), což je zejména 

v případě Národní demokracie schováno za zdání legitimní kritiky izraelské politiky, a že 

taková hnutí v poválečné době nezaznamenávají zásadní volební úspěchy. To lze říct i o 

Národní demokracii, která v žádném typu voleb nedosáhla ani na hranici 1,5 % hlasů364, 

která v případě voleb do Poslanecké sněmovny PČR znamená státní příspěvek. 

Rensmann rovněž představuje pětibodový katalog, ve kterém jsou uvedeny 

charakteristické rysy tzv. sekundárního antisemitismu.  

Prvním ze znaků je antisemitský program, který strana nabízí voličům. Dlouhodobý 

program se tématem židovství nezabývá365, ale vizi toho, jak má Česká republika vypadat 

pod vládou Národní demokracie, představil předseda strany Adam B. Bartoš v roce 2016. 

Zde už několik kritických poznámek k židovskému vlivu nalézt lze. Uvádí, že za vlády ND 

jsou „média v českých rukou a nic, co by bylo pro český národ důležité, nevlastní 

cizinci“366. Vysloveně v programových bodech se ale Národní demokracie vymezuje 

hlavně proti NATO a EU a program samotný je spíš výrazně nacionalistický. Programově 

se ale Národní demokracie proti Izraeli primárně nevymezuje. 

Druhým bodem Rensmannova katalogu je možnost sankcí ze strany státu vůči 

„nositelům“ antisemitského programu. S předsedou strany Adamem B. Bartošem je 

vedených několik soudních řízení, která se vesměs shodují na antisemitském vyznění jeho 

textů367. Státní úřady pak v roce 2016 posuzovaly návrh na rozpuštění ND pro 

extrémistické názory jejích představitelů368. Jakási forma reakce ze strany výkonné i 

soudní moci tedy probíhá, na což i představitelé ND často sami upozorňují tím, že se 

označují za jedinou skutečnou opozici369. 

Třetí bod naznačuje nacionalismus strany, zejména vzhledem k minulosti. ND se 

                                                           
364 což vyplývá z dat Českého statistického úřadu 
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považuje za nacionalistickou stranu, což deklaruje již v hlavičce svých internetových 

stránek370. Její program je pak velmi silně spjat s národním cítěním a citelným odporem ke 

všemu cizímu371. Strana představuje celou řadu opatření, která povedou – podle jejích slov 

– k vyšší míře suverenity České republiky372.  

Čtvrtý bod se vztahuje k myšlenkám historického antisemitismu, který je kulturně a 

regionálně daný. Zde lze poukázat na tzv. polenskou kauzu373 nebo vydávání 

antisemitských knih poprvé vydaných za druhé republiky374. Obě tato období, kdy se podle 

historiků antisemitismus v české společnosti vzedmul375376, považuje předseda ND za 

pozitivní pro české dějiny377378. Historické opěvování období, kdy docházelo 

k antisemitismu ze strany Čechů, je tak evidentní. 

Pátý bod poukazuje na touhu po změně ve společnosti. Ta je vyjádřena už jen 

existencí politické strany s programem a pravidelnou kandidaturou ve volbách. 

Je velmi složité vymezit, s jakou intenzitou zapadá Bartošova ND do jednotlivých 

Rensmannových kategorií vymezujících sekundární antisemitismus. Dle mého názoru je 

první z pěti bodů u Národní demokracie nejslabší, protože nepracuje s tématem 

antisemitismu tak otevřeně, aby ho nabízela voličům v programu, byť lze za některými 

programovými body nalézt náznaky. Předseda strany Adam B. Bartoš dokonce považuje 

svůj zájem o téma židovství a sionismu za svou soukromou aktivitu, se kterou strana jako 

celek údajně nemá nic společného379. Naopak u kategorií nacionalismu, vztažení se 

k historickému antisemitismu a sankcí ze strany státu lze mluvit o nepoměrně větší 

intenzitě. Poslední bod se pak nachází na rozhraní, protože demonstrace ND většinou 

                                                           
370 www.narodnidemokracie.cz  
371 ZVEŘEJŇUJEME DALŠÍ ČÁST NOVÉHO PROGRAMU ND: BOD ČÍSLO JEDNA – VYSTOUPENÍ 

Z EU A Z NATO (PRINCIP NEUTRALITY). Národní demokracie [online]. 15. 4. 2018 [cit. 2019-03-19]. 

Dostupné z: http://narodnidemokracie.cz/zverejnujeme-dalsi-cast-naseho-programu-bod-cislo-jedna-

vystoupeni-z-eu-a-z-nato-princip-neutrality/ 
372 tamtéž 
373 Tomuto případu vztažení se k historickému antisemitismu a reáliím tzv. hilsneriády se věnuje samostatná 

kapitola praktické části této práce. 
374 I této knižní produkci je věnována samostatná kapitola v praktické části. 
375 BLAŽEJOVSKÁ, Alena. Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Český rozhlas 

Plus [online]. 27. 10. 2018 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/jiri-kovtun-tajuplna-vrazda-

pripad-leopolda-hilsnera-7641708 
376 ANTISEMITISMUS ZA DRUHÉ REPUBLIKY. Holocaust [online]. 30. 6. 2015 [cit. 2019-03-21]. 

Dostupné z: https://www.holocaust.cz/dejiny/konecne-reseni-zidovske-otazky/zide-v-ceskych-zemich-a-

konecne-reseni-zidovske-otazky/antisemitismus-za-druhe-republiky/ 
377 V případě hilsneriády se tak vyslovil v letáčku, který zanechal spolu s Ladislavem Zemánkem u hrobu 

Anežky Hrůzové. 
378 BARTOŠ, Adam. Můj vztah k Židům. EUPortál [online]. 26. 2. 2012 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

https://www.euportal.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=8790 
379 Adam B. Bartoš / Pavel Novotný - migrace - Debatní klub. YouTube [online]. 3. 12. 2015 [cit. 2018-12-

05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Eu4n3Kkbbls 

http://www.narodnidemokracie.cz/


 

 

74 

nemívají násilní ani revoluční charakter a strana sama je v rámci českého politického 

systému vzhledem k volebním výsledkům poměrně marginální. 

Rysy sekundárního antisemitismu tak u ND bezpochyby najít lze, některé v silnější 

a jiné zase ve slabší či mizivé podobě. 

 

4.4 Antisemitismus versus antisionismus dle Briana Kluga 

Na striktním rozdělení klasického antisemitismu a antisionismu, který lze spodobnit 

s pojmem „nový antisemitismus“, trvá kritik samostatného konceptu Brian Klug. I z jeho 

charakteristických znaků, které přisuzuje antisionismu, se lze však posunout blíž v hledání 

odpovědi na otázku, zda je ND „klasicky antisemitskou“ stranou, nebo zda jde o stranu 

primárně zaměřenou antisionisticky.  

S příznivci „nového konceptu“ se Klug shodne v primárním zaměření antisionistů 

(příp. nových antisemitů), které spočívá v silné kritice Izraele. Klug nesouhlasí s tím, že 

každá kritika Izraele je nutně antisemitská, Izrael jako suverénní subjekt mezinárodního 

práva má být kritizován na stejné úrovni jako ostatní země světa. Problémem je však míra 

této kritiky. Pravdou je, že, což jsme již zjistili analýzou dlouhodobého programu ND 

výše, programově není kritika Izraele pro národní demokraty hlavním tématem. Můžeme 

říci, že se vzhledem k tezím o všudypřítomném židovském vlivu, který představitelé strany 

šíří, toto téma s řadou jiných bodů prolíná, kritika Izraele však není v programu nikterak 

explicitně vyjádřena. Pokud bereme dlouhodobý program strany jako primární zdroj jejích 

myšlenek, je to zjištění, které je pro zkoumání toho, jak moc antisemitsky se strana jako 

celek chová, poměrně důležitý faktor.  

Ke klasickému antisemitismu pak podle Kluga patří dvě neodmyslitelné součásti – 

popírání holocaustu a rozšiřování konspiračních teorií. K holocaustu strana přijala 

rezervované stanovisko v prohlášení z roku 2016, kdy kritizovala jeho údajné zneužití380. 

Z holocaustu se podle tohoto stanoviska stal „výnosný byznys“, v textu je přítomná i teze, 

že „holocaust židé sami vytvořili“, přičemž je velmi expresivně kritizován údajně 

jednostranný pohled na věc, který na úkor ostatních zdůrazňuje židovské utrpení za druhé 

světové války381. V lednu 2018 byl pak předseda strany Bartoš odsouzen za popírání 
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židovské genocidy, kterého se měl dopustit vydáváním antisemitských knih a článků382. 

Představitelé strany jsou pak často šiřiteli různých konspiračních teorií – ať už se jedná o 

údajný vliv iluminátů383, židovské spiknutí384, chemitrails385 nebo nepotvrzené teorie o 

teroristických útocích z 11. září 2001386. Obzvlášť oblíbeným cílem se v posledních letech 

stal filantrop židovského původu George Soros387, který se stal „populárním“ i pro ostatní 

nacionalistické evropské politiky388. Tyto dva charakteristické znaky klasického 

antisemitismu vyjádřeného jako nenávist vůči židům obecně, alespoň podle Klugova 

vidění tohoto problému, tak národní demokraté rovněž splňují. Znamená to, že se zde 

patrně mísí antisemitismus i antisionismus.  

 

4.5 Zimmermannova definice a Národní demokracie 

Připomeňme si rovněž definici antisemitismu podle izraelského historika Moshe 

Zimmermanna: 

„(Antisemitismus je) negativní odsudek židů jakožto rasy, národa nebo náboženského 

společenství na základě předsudků, které vedou k sociálním, ekonomickým a politickým 

opatřením proti židům, přičemž tato opatření mohou zahrnovat diskriminaci, vyvlastnění, 

bojkot, právní opatření, vyhoštění a vraždu.“389 

 

První část této definice hovoří o „negativním odsudku židů jakožto rasy, národa 

nebo náboženství“. Jde tak o jakousi formu nenávisti vůči židům bez racionálních 

argumentů. Jak již bylo výše zmíněno, národní demokraté se často uchylují k odsudkům 
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židů na základě národa. Dokládá to už jen tabulka položená u hrobu Anežky Hrůzové, 

která zdůrazňovala „nutnost řešení židovské otázky“390. Jinde předseda strany záměrně 

přisoudil židům (nejen obyvatelům Izraele) negativní vlastnosti, kdy uvedl, že „podlost je 

pro žida typická vlastnost“ a upozornění na nelegální aktivity v sídle strany označil za 

„židovinu“391.  

Druhá část definice je u národních demokratů komplikovanější, protože odsudky 

mají vést ke konkrétním protižidovským opatřením. Národní demokracie však nikdy 

neměla podíl na vládě v České republice, proto se lze u těchto problémů dovolávat jen 

jejich programových východisek (kde žádné právní postihy židovských obyvatel vysloveně 

uvedené nejsou), případně vizí. Výše představená vize například hovoří o znárodnění 

některých podniků, které patří nadnárodním společnostem392.  

 

4.6 Národní demokracie a klasický antisemitismus 

Kromě nových forem antisemitismu je třeba zaměřit se rovněž na klasické formy 

nenávisti vůči židům. V českých reáliích je třeba zaměřit se na období, ve kterých se 

protižidovský odpor projevoval ve společnosti nejsilněji, a zmapovat jejich reflexi 

v dnešních stranických materiálech.  

Mezi taková období lze jednoznačně zařadit konec 19. století a tzv. hilsneriádu. 

Tehdejší „výbuch“ antisemitských nálad na českém území vychází z projevů starobylých 

stereotypů, které židy vykreslovaly v negativním světle a souvisí rovněž s růstem 

nacionalistických tendencí na českém území393. Reflexe těchto událostí byla popsána 

v kapitole „Polenská kauza“. Představitelé Národní demokracie událost vnímají jako 

moment vzepjetí českého národa, který se rozhodl bránit židovskému útlaku. Při obhajobě 

tehdejší interpretace vraždy, která otřásla veřejným míněním v české části monarchie, 

záměrně zveličují židovský původ údajného pachatele, a naopak opomíjejí pozdější uznání 

pochybení vyšetřovatelů i soudů. Hlavním informačním zdrojem, ze kterého zejména 

vedení strany při interpretaci událostí vychází, je kniha Hilsneriáda a TGM394, která vyšla 
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v nakladatelství předsedy strany a jejímž autorem je předseda fašistické organizace Vlajka 

Jan Rys-Rozsévač. Adam B. Bartoš tuto knihu označil za „kvalitní druhorepublikovou 

literaturu“395, ač se jedná o propagandistickou záměrně antižidovskou knihu vydanou 

v další historické epoše, která přála antisemitským tendencím. 

Právě období tzv. druhé republiky považuje Bartoš rovněž za hodné uctívání396. 

Historici se však shodují na tom, že šlo o dobu silných ataků vůči židům, zapalování 

synagog, opouštění relativně liberálních prvorepublikových hodnot a oživení tradičního 

českého antisemitismu397.  

Z těchto historických reminiscencí tedy vyplývá, že se zejména vedení strany 

věnuje aktivitám, které jsou prezentovány jako komplexní zájem o židovskou tématiku, 

zároveň v sobě ale obsahují spoustu nepodložených informací o židovském vlivu na 

českém území. Zejména Bartošova knižní produkce napovídá o velkém zájmu o historická 

období, kdy se antisemitismus v českém společnosti rozmáhal, přičemž interpretace těchto 

období vyzní značně tendenčně. 

 

4.7 Národní demokracie: klasický, nebo nový antisemitismus? 

Z analýzy textů, prohlášení a projevů vyplývá, že se představitelé Národní 

demokracie, v největší míře pak její předseda Adam B. Bartoš, opakovaně dopouštěli 

antisemitských výroků. Ve stejném duchu se vyjádřily i soudní orgány České republiky398. 

Dá se dokonce říct, že Národní demokracie je jednou z nejrelevantnějších antisemitských 

politických sil v České republice, protože u ostatních stran se taková míra „antižidovství“ 

objevuje ve velmi malé míře, prakticky pouze ve formě ojedinělých excesů, které se týkají 

některých populistických stran399. Otázkou je, do jaké míry se téma židovství a sionismu 

dotýká celé členské základny ND. Je zjevné, že se na akcentování tohoto tématu podílí 
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zejména vedoucí představitelé strany, nejvíce pak sám Bartoš, ale viditelně také současný 

místopředseda strany Jan Sedláček, případně bývalý místopředseda Ladislav Zemánek, 

který se podílel na tzv. polenské kauze. 

Analýza toho, ke kterému „typu“ antisemitismu ten národně-demokratický 

konkrétně zařadit, není zcela jednoduchá. Ve výstupech stranických představitelů se zcela 

jistě objevuje historická forma antisemitismu, která je vyjádřená zejména v obdivu 

historických etap, ve kterých se nenávist vůči židům objevovala v české společnosti velmi 

výrazně. Řeč je zejména o období tzv. hilsneriády, která se stala předmětem trestního 

stíhání představitelů strany a která do značné míry předsedu Adama B. Bartoše, ale také 

stranu samotnou, mediálně zviditelnila. Svou knižní produkcí a adorací některých 

tehdejších funkcionářů pak nejvyšší představitelé strany vzdávají hold období druhé 

republiky, které těsně předcházelo nacistické okupaci. V obou těchto případech se 

projevuje iracionální antisemitské vidění světa, které spodobňuje židy se zločinci a snaží se 

je záměrně vykreslit v co nejvíce negativním světle. 

Nelze ale říct, že by se moderní prvky, byť jde o v zásadě konzervativní politickou 

stranu, v antisemitismu národních demokratů vůbec neobjevovaly. Naopak, v analýze jsme 

jich nalezli celou řadu – od silné kritiky Izraele, přes údajné židovské spiknutí a vliv nad 

světem až po vypjatou antiamerikanistickou atmosféru. Všechny tyto charakteristické 

znaky přiřazují různí autoři novým antisemitským formám.  

Z naší analýzy tedy vyplývá, že Národní demokracie, ač protižidovský tón v jejích 

vyjádřeních vlivem migrační krize a rostoucích mezinárodních problémů v posledních 

letech do značné míry oslabil, v sobě kombinuje oba prvky – klasický i moderní 

antisemitismus – u nichž je složité jakousi příslušnost jednoduše rozlišit. I tak lze ale říct, 

že se antisemitské projevy představitelů strany pohybují většinou v intencích emočně 

velmi silné, často až téměř iracionální kritiky, která má blíže ke klasickým antisemitským 

stereotypům, jaké jsou i v české společnosti historicky zakořeněné. Kritika Izraele je pak 

užita téměř výhradně v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu.  

Národní demokracie se tak projevuje antisemitsky způsobem, který kombinuje oba 

představené přístupy: klasický i nový antisemitismus. Je patrné, že primárním zdrojem je 

antisemitismus klasický, tradiční, který vychází z kořenů historického českého 

antisemitismu projevujícího se v některých klíčových epochách 19. a 20. století. 

Představené nové formy antisemitismu pak přítomné jsou, ale v mnohem menší míře. 
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Závěr 

Analýza platnosti konceptu nového antisemitismu na příkladu krajně pravicové 

Národní demokracie ukazuje, že antisemitismus, jakkoliv není v našich podmínkách 

v současné době výrazný, z veřejného diskurzu úplně nevymizel. Potvrzuje se pravidlo, že 

antisemitismu jako tématu se věnuje krajní pravice dlouhodobě, přičemž pohled na volební 

výsledky ukazuje, že česká společnost toto téma neakceptuje a že nenávist proti židům není 

mainstreamovým postojem české společnosti. 

Jak potvrzuje výzkum této práce, Národní demokracie nepracuje s tématem 

židovství pouze v kontextu charakteristických znaků tzv. nového antisemitismu, který je 

primárně zaměřen na izraelsko-palestinský konflikt, nýbrž využívá i historických 

antisemitských stereotypů, které mají v Evropě hluboce zapuštěné kořeny. Národní 

demokracii lze zařadit do kontextu moderních antisemitských hnutí, která jsou v západní 

Evropě mnohem viditelnější než v našich podmínkách. Ačkoliv se Národní demokracie 

snaží prezentovat mnohem více „komplexně“, a zaměřuje se tak samozřejmě i na soudobá 

politická a geopolitická témata, problém antisemitismu se v jejím vnímání nese jako 

červená nit velmi širokou škálou všemožných problémů dnešního světa. Využívání 

konspiračních teorií a klasických antisemitských stereotypů vytváří směs, která konstruuje 

veřejného nepřítele, kterému je potřeba se postavit při obraně národních zájmů. Toto 

vnímání je, jak je to historicky typické, spojené s vypjatou formou nacionalismu.  

Antisemitismus v podání Národní demokracie je tak zvláštní kombinací, která 

v sobě obsahuje jak klasické formy protižidovské nenávisti, tak i moderní charakteristiky. 

Tradiční antisemitismus je patrný zejména v knižní produkci předsedy strany, ale i 

v postojích k historickým epochám dávno před vznikem nezávislého židovského státu, kdy 

se antisemitismus projevoval velmi silně, nový antisemitismus pak v kritice Izraele a jeho 

politiky, která je podrobena ostré kritice. Nelze rovněž opomenout i kritiku strategických 

spojenců Izraele v dnešním světě. 

Je viditelné, že vnímání různých problémů dnešní doby (od migrační krize přes 

odpor k západnímu výkladu ukrajinské války až po antiamerikanismus) je využito k 

podobným vzorců chování a jednání, kdy se strana snaží vinit – mnohem více skrytě než 

napřímo, což je rovněž typické pro moderní antisemitismus – židy ze všeho špatného, 

s čím se dnešní svět potýká. Snaha mluvit o tématu židovství pouze v náznacích je přitom 

klíčová, zejména proto, že po druhé světové válce není otevřená nenávist k židům 

přijímaná společností pozitivně. To není specifická charakteristika Národní demokracie, 
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ale i dalších antisemitských a krajně pravicových hnutí po celém světě. 

Antisemitismus Národní demokracie je primárně spjat s osobou předsedy strany 

Adama B. Bartoše. Vzhledem k tomu, že je strana vedena poměrně autoritářským stylem, 

promítá se však toto jeho osobní vidění světa velmi výrazně do stranického působení 

v mediální scéně. Bartoš je v antisemitských publikacích velmi činný, jeho nakladatelství 

vydává desítky knih o judaismu a židovském vlivu, o tématu pak často hovoří ve svých 

projevech a píše o něm ve svých článcích. 

Je nade vší pochybnost, že Národní demokracie se projevuje antisemitsky. Její 

antisemitismus je „bezhraniční“ a spojuje v sobě charakteristické znaky jak klasického 

antisemitismu typického pro temná období českých dějin, tak moderního antisemitismu 

zaměřeného proti Izraeli. Toho všeho je využito pro antisystémovou kritiku současného 

řádu. Národní demokracie se totiž sama profiluje jako strana vystupující silně proti 

vládnoucímu establishmentu, která je „jedinou správnou opozicí“. Kritiku židů je tak nutné 

vnímat i v tomto kontextu, kdy je využita jako prostředek ke kritice mainstreamu. Strana 

tak prostředky klasického i nového antisemitismu využívá k tomu, aby zkonstruovala 

společného nepřítele, což zapadá do historické šablony podobně zaměřených hnutí 

v průběhu celé historie. 
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Summary 

 Analysis of new antisemitism concept’s validity on examples of far-right party 

National Democracy shows that antisemitism, in spite of it is not distinct in our conditions, 

did not disappear from public discursus. It shows the rule that far-right movements gives 

attention to antisemitism in long time. However, view on election results shows that Czech 

society this topic does not accept and that anti-Jewish hate is not the mainstream‘s attitude. 

 Research of this bachelor thesis proves that National Democracy does reflect 

Jewish topic not only in context of the ‚new antisemitism‘, which is primarily focused on 

Israeli-Palestinian conflict, but makes the account of historical antisemistic stereotypes, 

which are deeply rooted in Europe. We could National Democracy class with modern 

antisemitistic movements, which are more visible in the Western Europe than in our 

conditions. Despite of National Democracy try to present more ‚complex‘ and also focused 

on contemporary political and geopolitical topics, in case of antisemitism is ‚red thread‘ 

broad range of today’s world problems. Articulation of conspiracy theories and classic 

antisemitistic attitudes consist on ‚mix‘ which one construct the public enemy whom we 

must face up and defend the national interests. This perception is, typically also in history, 

associated with radical nationalism. 

 Antisemitism in view of National Democracy is special combination, which is 

consist of classic forms of anti-Jewish hate and modern characteristics. Traditional 

antisemitism is noticeable in particular in book production by the leader of the party, but 

also in party’s attitudes towards historic eras before the formation of Israel. In this time 

displays antisemitism very visibly. The ‚new antisemitism‘ is noticeable in criticism of 

Israel and its politics. This thesis repeats also in critiscism allies of Israel. 

 It is visible that perception of various problems of current world (e.g. refugee and 

Ukrainian crisis, antiamericanism etc.) National Democracy use to similar behavior and 

action constellation. It try to Jews blame for everything bad, more secretly than visibly 

(typically for the ‚new antisemitism‘). This ‚invisibility‘ is key because of the Second 

World War consequences. This attitude is not speciffic for the National Democracy, also 

for similar movements around the world. 

 National Democracy antisemitism is linked to leader of this party Adam B. Bartoš. 

‚Leaderly principle‘ and authoritativeness of the party means that personal interest of Mr. 

Bartoš in this topic is wide-spread in the whole party structures. Bartoš publishes books 

about Jews and their influence. He talks about it also in his speeches and articles.  
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 National Democracy is visibly antisemitistic party. Its antisemitism is ‚without 

borders‘ and consist of classic antisemitism, similar like in dark times for the Czech 

history, and modern one is focused against Israel. This attitude is used to anti-system 

criticism of current world order. National Democracy presents itself as anti-establishment 

party which is ‚only right opposition‘. Criticism of Jews is criticism of current order, too. 

This attitude is used to construct of enemy.   
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Zdůvodnění výběru práce 

Národní demokracie je jednou z mediálně nejviditelnějších neparlamentních politických 

stran. To je způsobeno hned několika aspekty. V posledních parlamentních volbách (2017) 

byla jednou ze stran, která kandidovala v rámci koalice (Rozumní, 0,72 %). Koalice se 

stala třetí nejsilnější neparlamentní stranou v ČR. 

Druhým faktorem je fakt, že Národní demokracie byla jednou z mála politických stran, 

která oficiálně postavila vlastního prezidentského kandidáta Petra Hanniga.  

Dalším důležitým faktorem výběru tématu této práce je fakt, že ND je jednou z mála dosud 

aktivních krajně pravicových stran v ČR. Stala se viditelnou zejména v souvislosti 

s migrační krizí, kdy se stala důležitou součástí antiislámského hnutí a s tím souvisejících 

antiimigračních demonstrací.   

Podstatným faktorem pro výběr tohoto tématu je rovněž osobnost předsedy strany Adama 

B. Bartoše a jeho mediální výstupy. Bartoš sám je autorem několika článků a knih, které se 

dotýkají téma židovství a sionismu. Ostatně, v současné době je za tyto své aktivity 

souzen. Tyto mediálně zajímavé aktivity tak dělají z Národní demokracie velice zajímavou 

stranu pro výzkum propojení vystupování jejích představitelů v kontextu konceptu nového 

antisemitismu. 
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Předpokládaný cíl  

Předpokládaným cílem práce je dokázat, zda výroky, články a knihy nejvyšších 

představitelů Národní demokracie (zejména pak předsedy Adama B. Bartoše) zapadají do 

konceptu nového antisemitismu, případně jak se toto propojení projevuje a jaké dopady má 

na politiku Národní demokracie. 

V práci budou představeny základní charakteristické znaky tzv. nového antisemitismu tak, 

jak jej představují vybraní autoři (např. H. Beyer, B. Klug aj.), zmíněn bude rovněž tzv. 3-

D Test of Antisemitism Natana Scharanského. V druhé části pak budou analyzovány texty 

a projevy představitelů Národní demokracie.  

Propojení teoretické a analytické části práce by mělo přinést odpověď na otázku, zda 

můžeme výroky představitelů strany posuzovat v kontextu nového antisemitismu. 

 

Metodologie práce 

V první, teoretické části práce bude využita generalizace charakteristických znaků pojmu 

"nový antisemitismus". V práci bude zkoumáno, jakým způsobem tento termín vykládají 

vybraní autoři a jaké charakteristické rysy mu přisuzují. 

Ve druhé části bude provedena analýza textů (knih, prohlášení, vyjádření, článků) a dalších 

materiálů, jejichž autory jsou představitelé Národní demokracie. Bude kladen zvláštní 

důraz na dokumenty vztahující se k tématu židovství, antisemitismu a s tím souvisejícím 

pojmům. U textů a dalších materiálů bude provedena obsahová analýza, která poukáže na 

to, jak často a při jakých příležitostech představitelé ND o tématu židovství referují.  

Výsledkem práce pak bude komparace teoretických konceptů vymezených v první části 

(zejména charakteristických znaků a pohledů odborníků) a konkrétních materiálů 

produkovaných představiteli ND, což přinese ucelený komplex případů a odpověď na 

otázku, zda můžeme teoretický koncept nového antisemitismu představit v kontextu ND, 

případně jak se v praktických ukázkách projevuje. 

 

Základní charakteristika tématu 

Nový antisemitismus je koncept, který se začíná v literatuře objevovat po druhé světové 

válce. Je spojen zejména nejen s klasickým antisemitismem, tj. nenávistí k židovskému 

náboženství a rase, ale rovněž s nenávistí k Izraeli a židovskému národu. Nicméně se v 
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dílech různých autorů (viz výše) objevují i další charakteristické rysy, které budou v první 

části práce podrobně charakterizovány. Bude také kladen důraz na rozpor odborníků, zda 

nový antisemitismus můžeme považovat za samostatný koncept vydělitelný z klasického 

antisemitismu, nebo zda jde jen o jeho podobor. 

Národní demokracie je česká politická strana, která v dnešní podobě a s dnešním názvem 

funguje od roku 2014. Je často považována za stranu krajně pravicovou s radikálním 

nacionalistickým programem. Strana dosud neměla a nemá zastoupení v parlamentu. 

Předsedou strany je bývalý novinář Adam B. Bartoš, který se ve svých veřejných 

prohlášeních často věnuje nejen tématu vyhraněného nacionalismu, ale i tématům 

souvisejícím se sionismem, zejména přístupu ČR k Izraeli, světové židovské obci a téma 

židovství v českém prostoru. 

 

Předpokládaná struktura práce 
1) Úvod 

2) Nový antisemitismus 

a. Historie pojmu 

b. Charakteristické znaky podle vybraných autorů 

c. 3-D Test of the Antisemitism 

d. Nový antisemitismus - má pojem smysl? 

3) Národní demokracie  

a. ND a problematika židovství 

b. Adam B. Bartoš a jeho vztah k židovství 

4) Národní demokracie a nový antisemitismus 

5) Závěr 
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