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1 Úvod 

Účelem této práce není rozbor extremismu z politologického nebo sociologického hlediska, 

nýbrž analýza skutečně pouze kulturních projevů extremistických skupin v České republice. 

Extremisté si totiž vytváří svou vlastní kulturu, zakládají hudební skupiny, které prezentují 

jejich názorové postoje, propagují své myšlenky za pomocí vlastních výtvarných projevů, píší 

prozaické texty, publicistické články a někdy i poezii. S extremismem je spojen i jakýsi 

módní styl, svou příslušnost k dané skupině její členové vyjadřují tím, jak se oblékají. 

V neposlední řadě je třeba přihlédnout k moderním médiím. Extremistické skupiny 

samozřejmě k propagaci svých myšlenek hojně využívají internetové prostředí a dle jejich 

webových stránek lze dobře identifikovat jejich vlastní kulturní projevy. 

Jako autor této práce se rozhodně neztotožňuji se žádnou zde popisovanou skupinou občanů 

České republiky. Ano, zcela záměrně používám termín "občané České republiky". Je totiž 

podle mého názoru důležité uvědomit si, že extremisté vzešli z českého prostředí, žijí s námi, 

jsou naši sousedé a velice často i příbuzní, někdy i nejbližší příbuzní. Vždyť zamysleme se 

nad tím, kdo se v našem nejbližším okolí někdy hlásil k nějaké extremistické skupině. 

Zjistíme, že to není úplně zanedbatelné procento. Dokonce se nám může stát, že si přiznáme, 

že jsme možná sami prožili nějaké své extremistické období. 

Např. na začátku devadesátých let 20. století bylo velmi oblíbené tzv. hnutí skinheads, ke 

kterému se nechalo strhnout opravdu velmi významné procento mladých lidí a to zejména 

právě kvůli jednomu z jeho kulturních projevů - skinheadské kapele "Orlík". Proto si myslím, 

že toto téma je velmi důležité, protože snadno se může hudba nebo jakýkoliv jiný umělecký 

počin (např. film, komiks, výrazný módní projev) stát pohnutkou k extremistickému chování. 

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že valná většina extremistů nakonec své postoje 

přehodnotí a opět se postupem času začlení zpět do majoritní společnosti. (vlastní zkušenost) 
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Cožje další důvod pro sepsání této práce. Nezdá se mi být účelné extremismus pouze 

potlačovat a děsit se ho právě proto, že mezi těmi vesměs velmi mladými lidmi jsou budoucí 

standardní občané naší země. Není žádným tajemstvím, že mnozí velmi významní politici 

v Čechách i ve světě vzešli právě z extremistického prostředí a dnes jsou to uznávaní a 

konstruktivní státníci. Toto bývá hlavně běžné u sociálních demokratů, kteří velmi často 

v mládí inklinovali k anarchismu nebo krajní levici, či dokonce ke komunismu. 

Proto nezatracujme extremisty a pojďme se jim pokusit porozumět. Jako jeden z prostředků 

k porozumění berme mou snahu zmapovat jejich kulturní projevy. Vždyť na konci této práce 

spolu se mnou zjistíte, že mezi extremisty jsou i talentovaní umělci, samozřejmě pokud 

odhlédneme od jejich přesvědčení. 

A to je cílem této práce. Oprostit se od často velmi děsivých názorů a prozkoumat "duši" 

těchto lidí. Jsem přesvědčen, že duše extremistů jsou nej lépe čitelné právě z jej ich kulturních 

projevů. A myslím, že nás nijak nepřekvapí, když zjistíme, že se mOŽllájedná o duše velmi 

citlivé. 

Tímto by se možná mohlo zdát, že se extremistů nějak zastávám. Nezastávám ajejich postoje 

striktně odmítám. Ale kdo z nás byl celý život jenom dobrý? 
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2 Vymezení pojmu "Extremismus" 

Pojem extremismus vychází z latinského termínu "extremus", označujícího nejdále ležící 

pozici. Z hlediska uvažování ajednání člověka se jedná o nejzazší, krajní, přemrštěný a 

výstřední postoj. (Danics, 2003) 

Takovéto vymezení termínu extremismu pro účely této práce nestačí, protože potom bychom 

snadno došli k názoru, že extremistou je občas každý z nás. Vhodnější je tedy použít definici 

politologickou. 

Extremismus je politology nejčastěji vymezován jako "antiteze" demokracie s tím, že je 

doprovázen extrémními postoji a vyhraněným veřejným jednáním včetně organizované 

činnosti probíhající v rámci krajních politických subjektů. Definujeme-li extremismus jako 

"antitezi" vůči demokratickému řádu, měli bychom zároveň vymezit, co je obsahem tohoto 

řádu. Jinými slovy říci, co nutně tvoří obsah demokratického ústavního státu a co je potřebné 

chránit. (Danics, 2003) Podle politologů k nepostradatelným principům demokratického řádu 

patří: 

1. moderní pojetí lidských práv; 

2. suverenita moci lidu; 

3. dělba státní moci (zákonná, výkonná, soudní); 

4. odpovědnost a kontrolovatelnost vlády; 

5. legálnost a transparentnost státní správy; 

6. nezávislost soudnictví; 

7. pluralita stran ve společnosti a jejich svobodná konkurence ve vztahu ke státní moci; 

8. svobodné a legální působení opozice; 

A právě pojetí opozice je důležité pro odlišení politického extremismu od politického 

radikalismu. Při troše zjednodušení se dá totiž konstatovat, že extrémní opozice je 

:fundamentální a antisystémová. Jde jí nejenom o změnu stávající vlády, ale především o 
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zrněnu pravidel politické hry, tj. usiluje nahradit stávající politický systém jiným. K tomuto 

účelu využívá všechny dostupné legální i nelegální prostředky a neváhá použít i násilí. Na 

druhé straně radikální opozice usiluje o zrněnu vlády v rámci daného politického systému, a 

za tímto účelem používá všechny dostupné legální prostředky, ale i ty, jež se nacházejí na 

samém okraji ústavního rámce. (Danics, 2003) 

Ve stručnosti lze tedy extremisty označit jako skupiny lidí, které chtějí nahradit demokratický 

systém nějakou formou totality, což je jistě velmi varující. 

Nepleťme si tedy radikály a extremisty. Radikální hnutí chtějí přetvořit společnost směrem ke 

svému přesvědčení, ale demokratickými prostředky a také chtějí zachovat demokratické 

politické zřízení na základě plurality názorů. Extrémisté zcela nepokrytě hlásají změnu 

společenského zřízení z demokratického na totalitní, ikdyž oni to někdy takto přímočaře 

nehlásají. (Danics, 2003) 

V této práci se tedy nebudeme zabývat radikálními hnutí, i když jsou jejich kulturní projevy 

také velmi zajímavé. Je to především z toho důvodu, že rozsah této práce by takový obsah ani 

nepojmul. Budeme se zabývat pouze skutečně extremistickými skupinami, které usilují o 

svržení demokracie. Je ale třeba zdůraznit, že hranice mezi radikalismem a extremismem je 

"propustná", tzn. snadno se z radikála může stát extremista a naopak. (Danics, 2003) 

Extremismus může být různého typu, nejčastěji se zmiňuje extremismus pravicový, levicový, 

náboženský a ekologický. V České republice se i dle Bezpečnostní informační služby 

vyskytuje pouze extremismus politický, tzn. pravicový a levicový. (webové stránky 

Ministerstva vnitra České republiky, htlD:I/wvvw.mvcLczI) 

To ovšem neznamená, že v České republice neexistují radikální náboženské a ekologické 

skupiny, existují, ale nenaplňují naši již výše zmíněnou definici extremismu. Extremistická 

náboženská a ekologická hnutí ale zcela jistě najdeme za našimi hranicemi a je možná jen 
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otázkou času, kdy se česká radikální hnutí z této oblasti stanou extremními. V této práci se 

tedy budeme věnovat mapování kulturních projevů českého politického extremismu. 

Pravicový i levicový extremismus pojí určité společné rysy v myšlení i argumentaci. Lze je 

popsat následovně: 

• víra v existenci absolutní pravdy a vědomí osobního poznání této pravdy, 

• z toho pramenící nereálné hodnocení dané politické situace, 

• totální a mobilizační kritika všeho stávajícího, 

• sklon k dogmatismu a nesnášenlivost vůči odlišným názorům, 

• často využívají populismus a ideově-politickou manipulaci, 

• vyhrocují problémy ve společnosti a konfrontují je se státní mocí, 

• v oblasti politiky jsou potom vytvářeny na základě různých ideových koncepcí a 

doktrín obrazy nepřátel, 

• vytvářejí konspirativní teorie, 

• odmítají pluralitu a vůbec celý systém zastupitelské demokracie. (Danics, 2003) 
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3 Extremistická hnutí jako subkultury 

Je nutné zvláště zdůraznit, že extremistické skupiny jsou v zásadě subkultury. Mají vlastní 

kulturní projevy a zvyky a často se vymezují vůči oficiální společnosti - kultuře v České 

republice. 

Tato práce se jejich kulturními projevy zabývá, nicméně nemůže je zcela obsáhnout, protože 

každá extremistická subkultura je něčím specifická. Každá má svou vlastní symboliku a 

ideologii a také mýty. (Chmelík, 2005) 

Lze samozřejmě extremisty rozdělit na dvě hlavní skupiny, tedy i subkultury - pravicovou a 

levicovou, poté ale musíme v dělení pokračovat dále, tyto subkultury se rozpadají na další 

subkultury, které se od sebe pro člověka nezasvěceného na první pohled příliš neliší, přesto 

zde jsou, zvláště z pohledu extremisty, podstatné rozdíly. Mezi zdánlivě shodnými 

extremistickými skupinami totiž mnohdy panuje silná nenávist a pohrdání, často právě kvůli 

některému odlišnému kulturnímu projevu, znaku nebo symbolu. (Bastl, 2001) 
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4 Kulturní rámec extremismu 

Extremisté, ač tvoří své vlastní subkultury, jsou nedílnou součástí moderní společnosti a 

kultury. Příčiny vzniku extremismu a jeho působení v dnešní době jsou často zkoumány 

politology, sociology i psychology. Asi nelze zcela jednoduše odhalit důvody, proč 

extremismus stále přitahuje určité jedince, ani nelze alibisticky říci, že extremismus pohlcuje 

pouze mladé lidi z rozvráceného sociálního prostředí, protože to prostě není pravda. (vlastní 

zkušenost) Mezi extremisty najdeme osoby inteligentní jak nadprůměrně, tak podprůměrně, 

jedince z rozvrácených rodin i z rodin harmonických. Utopickým vizím extremistických hnutí 

může snadno podlehnout kdokoliv, tento problém se týká celé naší kultury - společnosti. 

Stejně jako může kdokoliv podlehnout závislosti na drogách, alkoholu, hracích automatech 

nebo může podlehnout svodům různých sekt, což už dávno vědci rozklíčovali, že se nejedná 

pouze o nebezpečí hrozící nestabilnímjedincůrn. Tato situace má jistě svou souvislost s tzv. 

kulturním odcizením. 

V každé kulturní oblasti se uskutečňuje proces odcizování, který pak jednotlivec je schopen 

vnímat tehdy, když se octne v zajetí nových zážitků původních duševních faktů. Tu se 

vyjasňuje, že se staré formy odcizily a ztratily svou aktuálnost. Žijeme v takovém 

filozofickodějinném věku, v němž přítomnost odnímá aktuálnost lecčemu starému v nových, 

bez formy zazářivších obsazích. 

Mannheim myslí, že to není ukvapený soud, když souhlasí s těmi, kteří kladou časový bod 

odaktualizování obsahovosti na konec středověku a naproti tornu v další době spatřují vývoj 

autonomních forem stejně jako pocitu odcizení vůči nim. Viděn takto, znamená renesanční 

individualismus to, že jednotlivec nesplývá s danými obsahy a jako stranou stojící se s nimi 

neztotožňuje. Tento postoj se stává postupně uvědomělý; minulost se pro následující generace 

stává průhlednou a postupně se objevují myslitelé, kteří odhalují kulturní odcizení. První, 

který je prožil, byl zřejmě Rousseau, od něhož vede přímý sled působení k Schillerovi a 
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Fridrichu Schlegelovi. Schillerův pojem sentimentality a Schlegelova idea ironie osvětlují 

různé stránky téže skutečnosti. Stálá existence nejednoty s právě danými obsahy, pocit cizosti 

vůči nim, nepřetržité úsilí stát mimo ně, ba dokonce stát mimo sebe sama a odpor k tomu 

ustálit se na nějakém stanovisku - to jsou symptomy naznačeného stavu. (Mannheim, 1991) 

Tento proces individualistického odvratu od obsahovosti dosahuje svého vrcholu 

v impresionismu, jehož psychologii výstižně vyjádřil jeden současník a zároveň i významný 

publicista ve slovním obratu o sobě samém: "Nesdílím svůj názor". 

Mannheim dodává k tomuto výkladu obecného kulturního vývoje a jeho trojí zákonitosti. 

Uvedenému kulturnímu stadiu odpovídá trojí možnost postoje k člověku. V každém 

vývojovém stadiu pak vystupuje do popředí jiný ze tří lidských pohledů a postojů. 

První se týká původních faktů. V období kulturního přelomu a obnovy, v nichž jsou přítomny 

duše a obsahy, jde tvořivému individuu o neuchopitelně existující duši. Toto je rys 

náboženských kultur. (Mannheim, 1991) 

Druhý postoj směřuje k formám. V časových fázích, jež jim odpovídají, vyvíjí se nevědomý a 

teorií nedotčený pocit pro vnitřní zákonitost forem, a v tomto smyslu usiluje lidská práce o cíl 

dokonale zpracovat materiál. To jsou doby vývoje umění. 

Třetí postoj nabývá aktuálnosti při probuzení pocitu odloučenosti, při němž se diskrepance 

mezi formou a obsahem stává zřejmá. Nyní se stávají uvědoměné zákonitosti látky ajejího 

formování, které se tvůrčí instinkt předchozích generací osvojoval bezděčně, a teorie se stává 

dědictvím odcizených uměleckých výtvorů. Tím, že forma a obsah od sebe odpadají, stává se 

tvorba obsahově prázdná ajejí struktura průhledná. Na tomto pozadí vyvstává kritické 

zkoumání -logika, estetika a filozofie dějin. (Mannheim, 1991) 
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5 Mýtus a symbolika extremistických hnutí 

Mýtus a symbolika činí extrémní organizace záměrně matoucí nebo dokonce úplně jinou. 

Teprve poodhalením mýtické zóny se zjeví pravá podstata extremismu. Používáním mýtu 

sleduje organizace v zásadě dva cíle: skrýt extrémní pozice a legitimovat své ideje (či režim). 

Toto poučení je třeba mít stále na zřeteli, když rozkrýváme mýtus, tedy programovou a 

sofistikovanou lež. 

Představíme-li si mýtus jako odraz reality v pokřiveném zrcadle, na které nás nutí extrémisté 

pohlédnout, pak symbolika je určitě tímto zrcadlem. Symbolika svou pestrostí, patosem a 

(historickými) reminiscencemi přitahuje naše pohledy k mýtu a přímo nám napovídá: "Zde se 

dívej, taková je pravda!" 

Formy symboliky jsou neuvěřitelně rozsáhlé a někdy i značně originální. Těmi 

nejzákladnějšími jsou: pozdrav, přísaha, znak, oděv, písně, slavnosti aj. (Kotlán, 2003) 
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6 Stručná charakteristika extremismu v ČR 

6.1 Charakteristika pravicového extremismu 

Pravicový extremismus popírá rovnost lidí jako duchovní základ demokratického ústavního 

státu. Projevuje se jednostranným vyšším hodnocením vlastního "etnika", "rasy" či "národa" 

(etnocentrismus, rasismus, vyhraněný nacionalismus) a ve snižování skupin, které jsou 

,,jiného druhu" neboli "cizí" (xenofobie, antisemitismus, nenávist vůči všem cizincům). Na 

místo principu stejných politických práv pro všechny by měl nastoupit systém, který 

institucionalizuje fundamentální nerovnost lidí, vycházející z původu, národní, etnické nebo 

rasové příslušnosti. (Danics, 2003) 

Častým argumentem pro rasismus pravicových extremistů jsou různé rasově-antropologické 

teorie devatenáctého století a první poloviny dvacátého století z nichž čerpali ideologové Třetí 

říše. Těžkým hříchem a zločinem je pro rasistického extremistu míšení bílé rasy s ostatními. 

Cílem pravicových hnutí je vytvoření nové společnosti. K tomu chtějí dojít různými způsoby, 

např. vysvětlení svých myšlenek ajejich následné přijetí většinou společnosti nebo prostý boj 

proti vytyčeným nepřátelům. Jako nejextrémnější způsob, někteří navrhují vyhlazovací války, 

cožje patrné především mezi řádky, protože v současné době jsou již extrémisté velmi 

opatrní, protože represivní složky je již důkladně monitorují. (Mareš, 2003) 

Zvláštností v dějinách extremismu je fenomén neofašismu (neonacismu). Podstatou se stále 

jedná o fašismus, ovšem s některými specifiky. 

Nacismus (částečně i italský fašismus) zůstává pro neofašismus nepřebernou studnicí 

inspirace. Co neonacismus vlastně přebírá? 

V první řadě je to nacistická symbolika. Počínaje pozdravem (zdvižená pravice a slova "Sieg 

Heil" či "Heil Hitler") a konče nejrůznějšími nášivkami, vlajkami apod. (Kotlán, 2003) 

Do těchto symbolických záležitostí navíc v hojné míře zapojuje germánské runy. Pakje to 
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glorifikace nacistických pohlavárů. Ojedinělé místo zde zaujímá (přirozeně kromě samotného 

Adolfa Hitlera) Rudolf Hess. Při uctívání Hesse hrají roli dva faktory: záhadnost této postavy 

(Hess se snažil na vlastní pěst vyjednat spojenectví Británie s Německem, ztroskotal v letadle 

na britském území a utrpěl ztrátu paměti) a jeho dlouhý život ukončený nejasnou smrtí. 

Zemřel až v roce 1987 ve vězení, kde si odpykával doživotní trest po odsouzení 

Norimberským tribunálem. (Kotlán, 2003) 

Rovněž tak antisemitismus je dědictví nacistické ideologie a v neofašismu existuje trochu 

jako relikt, jehož obsah dosti vyprchal. I když na druhou stranu v době vysokého vlivu 

nadnárodních korporací může teorie o ovládání světa židovským kapitálem nabýt nového 

hrozivého rozměru. Neonacistická organizace Combat 18, která má i svou českou pobočku, 

razí v této souvislosti termín "ZOG - Zionist Occupation Governrnent", podle kterého sionisté 

(Židé) ovládají většinu bílých národů. Organizace založené na nacistické bázi jsou 

charakteristické pevnou a konspirativní strukturou a vysokou akceschopností. Snaží se tak 

svou "čistotou" a přísností připodobnit nacistickým jednotkám SS. Pozoruhodným 

fenoménem v agitaci neonacistů je vyvracení nacistické genocidy Židů v likvidačních 

táborech - tzv. osvětimská lež. 

Italský fašismus je pro pravicové extremisty inspirací daleko menší. Extremisty oslovuje 

především italská idea korporativního státu jako alternativa parlamentní demokracie. V menší 

míře pak postava italského vůdce Mussoliniho. (Kotlán, 2003) 

6.2 Charakteristika levicového extremismu 

Levicově orientovaní extremisté na rozdíl od těch pravicových nej sou rasisté, ba právě 

naopak, hlásí rovnost všech lidí. Vyznačuj í se velmi extrémním antifašismem. Fašista j e pro 

ně ale v podstatě kdokoliv, kdo nezastává jejich ideje. Myslím, že ne nadarmo se říká, že 

fašisté se dělí na dvě skupiny: na fašisty a antifašisty. Levicoví extremisté jsou přesvědčeni že 

současná společnost je zdeformovaná, pokoušejí se o vytvoření společnosti, v níž by panovala 
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naprostá rovnost mezi jejími členy, byli by vytvořeny vzájemné harmonické vztahy založené 

na principu dobré vůle a obětavosti. K vytvoření této společnosti chtějí dojít likvidací starého 

hierarchického uspořádání, odstraněním ekonomických rozdílů a nerovností ve společnosti 

současné. (Bastl, 2001) 

Hned zpočátku je vhodné oddělit marxismus od socialismu a komunismu. Komunismus snad 

nejlépe můžeme charakterizovat jako utopickou myšlenku absolutní rovnosti, která je sice 

nerealizovatelná, ale marxismus s ní přesto - nebo právě proto - operuje. Náplň slova 

socialismus byla od roku 1827, kdy byl termín zřejmě poprvé použit, v různých dobách různá. 

Mějme zato, že socialismus lze ztotožnit s pozicí sociální demokracie. Z uvedeného je možné 

dovodit vztah komunismu a socialismu k marxismu: socialismus se liší od marxismu 

prostředky i cíli, komunismus je proklamovaný cíl marxismu. 

Anarchismus, který je v duchu své ideje vytvoření beztřídní a bez státní společnosti krajní 

pozicí komunismu, se ustavením pevných organizačních struktur extremizuje. 

Ve jménu antifašismu extremizovaný anarchismus napadá nej en neofašistické skupiny, ale i 

symboly a reprezentanty "kapitalismu", globalizačních snah a mezinárodního obchodu. 

Současný militantní anarchismus (u nás např. česká pobočka Antifašistické akce) nevyvíjí 

výraznou nepřetržitou činnost, nýbrž realizuje svou politiku při velkých mezinárodních 

setkáních - zasedání představitelů Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, NATO 

apod. (Kotlán, 2003) 

Levicový extremismus je v České republice zastoupen celou řadou skupin, které spolu 

spolupracují nebo se navzájem nenávidí. Jedná se jak o anarchisty, tak trockisty, stoupence 

socialistických myšlenek, stalinisty, maoisty, marxisty, komunisty, atd. 

U levicových extremistů bylo především v devadesátých letech naprosto běžné považovat 

některé formy terorismu jako oprávněný prostředek k boji za své myšlenky a cíle. V současné 

době již tyto názory od nich neslýcháme, je to ale především z toho důvodu, že terorismus už 
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je pro západní svět takovou hrozbou, že není dobré zahrávat si s jeho bezpečnostními 

složkami. (Bastl, 200 I ) 
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7 Vznik extremismu v ČR 

Pravicový extremismus pronikl do Československa koncem 80. let. Bylo to především hnutí 

skinheads, které si velmi brzy našlo celou řadu příznivců. Největší popularity toto hnutí 

dosáhlo na začátku devadesátých let. Není účelem této práce rozebírat proč tomu tak bylo. 

Dle mého názoru se tak stalo také díky skinheadské kapele Orlík, která tehdy produkovala 

hudbu, která byla protipólem socialistickému popu ajejíž zvuk byl v podstatě punkový. Jejich 

písně se v té době líbily v zásadě většině mládeže, ať už s jejich "ideály" souhlasily nebo ne. 

Hnutí skinheads bylo od počátku velmi antikomunistické, což byla tehdy většina společnosti, 

takže tímto svým postojem mělo toto hnutí zpočátku sympatie i lidí ve středním věku. Další 

věc která majoritní společnosti byla, bohužel, na tomto hnutí sympatická, byl jejich odmítavý 

postoj k romskému etniku. (Mareš, 2003) 

Levicový extremismus vznikal v ČR pomaleji, protože různé socialistické a komunistické 

ideologie byly na počátku devadesátých let opravdu velmi nepopulární. 

Ve stejné době kdy vzrůstala popularita skinheads o sobě pomalu dávali v ČR vědět 

anarchisté a postupně během několika málo let zde již působila celá řada levicových 

extremistických skupin. Zajímavé je, že mezi levicové extremisty lze zahrnout i některá 

skinheadská hnutí jako S.H.A.R.P. skins nebo Red skins, kteří mají podobnou image jako 

skinheads, ale hlásí se k antifašismu, red skins dokonce k trockismu, marxismu, stalinismu, 

apod. Tato skinheadská hnutí se však i co se týče image odlišují, i když laik to nemusí poznat. 

S.H.A.R.P. skins mají jiný typ účesu než běžní skinheads a red skins se zase zdobí různými 

červenými doplňky. Bitky mezi redskins a běžnými skinheads patří asi k těm nejsurovějším a 

nejkrvavějším. S.H.A.R.P. skins z principu odmítají násilí, ale samozřejmě občas se nevyhnou 

tomu, že na ně skinheads zaútočí. (Mareš, 2001) 
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8 Současná česká extremistická scéna 

8.1 Pravicový extremismus 

Neonacistická scéna v ČR funguje na principech autonomní činnosti. Vedle neformálně 

organizovaných regionálních skupin ji tvoří řada neorganizovaných příznivců a sympatizantů 

neonacistické ideologie, přičemž i nadále je patrné, že scéna prochází generační obměnou. 

Nejvýznamnějšími skupinami jsou regionální skupiny organizace Národní 

odpor (NO), spolu s různými skupinami tzv. "autonomních nacionalistů". Snahy o obnovení 

činnosti militantní skinheadské rasistické organizace Bohemia Hammer Skins (BHS) jsou 

v současné době utlumeny. Není nijak potvrzena existence údajné české pobočky mezinárodní 

neonacistické organizace Blood & Honour / Combat 18, i když se k ní některé osoby svými 

aktivitami hlásí a mají dokonce vlastní webové stránky. Dle BIS se však za těmito stránkami 

skrývá j en pár jedinců, nebo dokonce pouze jedna oso ba. (Mareš, 2001) 

Příznivci neonacistické scény v ČR, patřící z velké části k subkultuře pravicových skinheads, 

se obecně hlásí k tzv. "white power hnutí" a selektivně vycházejí z tradic historického 

nacismu (národního socialismu) a současného mezinárodního neonacistického hnutí. Ačkoliv 

čeští neonacisté, vedle nadřazování árijské či bílé rasy obecně, výrazně zdůrazňují vlastní 

národní identitu, nebrání jim to v rozvíjení mezinárodní spolupráce s podobně orientovanými 

osobami nebo skupinami v zahraničí. Např. počátkem srpna 2005 prohlásil jeden z předáků 

NPD, který byl pořadatelem pochodu ve Wuensiedelu k uctění památky Rudolfa Hesse, že 

pokud se pochodu chtějí čeští tzv. autonomní nacionalisté zúčastnit a vystoupit na něm 

s projevem, musejí ve svém projevu přistoupit na tzv. navrácení Sudet Německu a Rakousku, 

a to výslovně větou: "My, čeští nacionalisté přistupujeme na navrácení Sudet Německu a 

Rakousku". Tento požadavek vnesl mezi příslušníky českého neonacistického hnutí rozkol. 

Část z nich ho označila za nehorázný a absurdní a vyzvala k bojkotu pochodu. Jiná část 
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českého neonacistického hnutí, reprezentovaná organizací Národní odpor, však vydala výzvu, 

podle níž "chce společně s německými kamarády budovat novou Evropu a přenést se přes 

staré křivdy" a bojkot pochodu odmítla. (webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, 

http://vJww,mvcr.cz) 

Prozatím nejsou zaznamenány snahy neonacistů o vytvoření politického subjektu a o vstup na 

politickou scénu. Nedochází ani k oživení činnosti pravicově extremistické politické strany 

Pravá alternativa (PA), mezi jejímiž členy měli příznivci neonacistické ideologie dominantní 

postavení. Hlavním důvodem úpadku a nefunkčnosti této politické strany, trvajícím již 

několik let, byla absence aktivní vůdčí osobnosti a pasivita jejích členů. Vzhledem k tomu, že 

politická strana Pravá alternativa opakovaně nepředložila výroční finanční zprávy Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR, jak jí to ukládá zákon, rozhodl v říjnu 2005 Nejvyšší správní soud 

o pozastavení její činnosti. (webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, 

http://wwvl1.mvcr.cz) 

Hlavním těžištěm aktivit neonacistické scény i nadále zůstává pořádání koncertů 

tzv. "White Power Music" (WPM) ajiných, podobných akcí prezentovaných jako soukromé 

oslavy či párty. 

V současné době jsou v rámci této scény aktivní především řádně zaregistrovaná občanská 

sdružení nebo nacionalistické politické strany a hnutí, jejichž prvotním cílem je plně se 

etablovat na politické scéně v ČR a legálně získat podíl na politické moci. (webové stránky 

Ministerstva vnitra České republiky, h11J2://\.Nww.mvcr.cz) 

8.2 Levicový extremismus 

Levicový extremismus v České republice představují různá anarchoautonomní hnutí a 

marxistickoleninské skupiny, které spolu do jisté míry spolupracují a často jsou napojeny na 

mezinárodní podobně zaměřené subjekty. (webové stránky Ministerstva vnitra České 

republiky, ntm:/hv'lvw.mvcLcz) 
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8.2.1 Anarchoautonomní hnutí 

K anarchoautonomnímu hnutí patří zejména osoby hlásící se k Československé 

anarchistické federaci (ČSAF), Federaci anarchistických skupin (FAS) ajejí skupině 

Antifašistická akce (AF A). (webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, 

http://vvww.mvcr.cz) 

Tyto skupiny sjednocují především aktivity zaměřené proti fašismu v ČR a klasické 

protiválečné demonstrace a odmítání "amerického imperialismu", globalizace, konzumní 

spo lečnosti, apod. (Bastl, 2001) 

8.2.2 Marxisticko-Ieninské skupiny a trockistické skupiny 

Nejaktivnějšími organizacemi je občanské sdružení Komunistický svaz mládeže (KSM) a 

neregistrovaná trockistická organizace Skupina revoluční mládeže REVO, aktivity ostatních 

trockistických organizací nej sou příliš významné. Činná je strana Komunistická strana 

Československa (KSČ) a neregistrovaná organizace Komunistická strana Československa -

Československá strana práce (KSČ-ČSSP). 

Členové a sympatizanti výše uvedených skupin se průběžně věnují tradičním aktivitám 

zaměřeným na propagaci a šíření levicově extremistických myšlenek jako jsou přednášky, 

vydávání vlastních časopisů, publikace na internetových stránkách a podobně. (webové 

stránky Ministerstva vnitra České republiky, http://wwvv.mvcLcz) 
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9 Zahraniční extremistická scéna 

Z důvodu omezené kapacity této práce zde nejsou detailněji analyzovány zahraniční 

extremistické subjekty, ikdyž řada českých extremistických hnutí se zahraničními partnery 

úzce spolupracuje nebo jsou na ně přímo napojena. (Bastl, 2001) 

V zahraničÍ se také dá mluvit o dalších extremistických hnutích kromě politických. Ve světě 

zcela jistě existují subjekty, které lze označit za extrémní a které se rekrutují z oblastí 

náboženství nebo ekologie. Připomeňme si, že v České republice zatím nejsou extrémní 

náboženské a ekologické skupiny aktivní, ale je zřejmě jen otázka času, kdy tento problém 

vznikne i v našich podmínkách. (webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, 

http://www.mvcLcz) 

Ve světě se také můžeme setkat s tím, že některé umělecké projevy extremistů, jako například 

hudební skupiny jsou masově populární a komerčně úspěšné. Jedná se například o rockové 

kapely Manic Street Preachers, Chumbawamba nebo Rage Against the Machine (v současné 

době již rozpadlá skupina), které jsou známy svými extrémně levicovými až komunistickými 

názory a přesvědčením. 

Zahraniční scéna je samozřejmě pro české extremisty velkou inspirací a některé akce jsou 

připravovány právě v mezinárodní spolupráci. Jsou to zejména protesty proti zasedáním 

velkých světových institucí, jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo NATO 

a které už několikrát proběhly i v České republice. Tehdy jsme měli příležitost vidět na 

českém území opravdu různorodou a pestrou skupinu všemožných světových extremistických 

subjektů. (vlastní zkušenost) 
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10 Kulturní projevy pravicového extremismu v ČR 

10.1 Podíl kulturních projevů na popularitě pravicového 

extremismu 

Jak užjsem se zmiňoval v úvodu této práce, velký podíl na vzestupu pravicového extremismu 

má hudba. Jako spouštěcí mechanismus v tomto případě figurovala skupina "Orlík", která na 

počátku devadesátých let byla oblíbená možná u 50 % mládeže. Nesporně to bylo zapříčiněno 

talentem těchto hudebníků, koneckonců zpěvák Orlíku, Daniel Landa, dodnes patří 

k nejpopulárnějším umělcům - hudebníkům v České republice. 

Většina publika Orlíku nepřejala jejich skinheadské názory, nicméně podstatné procento 

příznivců této skupiny skončilo ve skinheadském hnutí. (Mareš, 2001) 

V současné době celá pravicově extremistická scéna spíše živoří (na rozdíl od levicového 

extremismu). Počty pravicových extremistů nejsou příliš vysoké a jejich reálná nebezpečnost 

pro současné politické zřízení - demokratický systém je nízká. (webové stránky Ministerstva 

vnitra České republiky, http://Vi!\Vw.mvcLcz) 

V zásadě se ale, dle mého názoru, může kdykoliv stát, že se na skinheadské hudební scéně 

opět zjeví formace podobná Orlíku a rázem bude stát česká společnost před vážným 

problémem, kdy se dospívající generace ztotožní s názory své oblíbené skupiny a začne 

bojovat za "bílé Čechy", tak jak to bezostyšně Orlík v devadesátých letech 20. století 

proklamoval. Během mého mapování současné pravicově extremistické hudební scény jsem 

nenarazil na skupinu, která má reálné šance prorazit v českém "šoubyznysu" jako se to 

povedlo Orlíku. Nicméně, v budoucnu se něco takového může stát. 
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10.2 Symbolika v extrémně pravicových hnutích 

U pravicových extremismje zajímavé, že hojně používají různorodou symboliku, cožje 

odlišuje od levicových hnutí, které jistě také používají nejrůznější symboly, nicméně ne 

v takovém množství a ne s takovým zaujetím. 

U fašistických hnutí je, dle mého názoru, jedním z důvodů využívání symboliky také jejich 

v zásadě ilegální činnost a pronásledování ze strany bezpečnostních složek. Symboly zde 

nahrazují jakési šifry a také poskytují alibi při trestním stíhání, protože jejich význam je těžko 

prokazatelný. 

10.2.1 Symbolika barev 

V symbolice hnutí skinheads dominují tři barvy. Černá, bílá a červená, které ve své podstatě 

vyjadřují veškerou filozofii vzniku, činnosti a zaměření tohoto hnutí. Tato kombinace barev 

byla převzata ze symbolů typických pro fašistické diktatury, zejména pro nacistické 

Německo, ve kterém tuto kombinaci barev prohlásil za národní barvy Adolf Hitler. Bílá 

barva je obecně symbolem jistoty, čistoty a nevinnosti. Pro fašistické diktatury a také pro 

hnutí skinheads značí čistotu rasy, čistotu národa. Červená barva je symbolem ohně, krve, 

ale rovněž revoluce. Pro fašismus se stala symbolem pokrevního svazku, ale tento symbol 

převzalo i hnutí skinheads. Černá barva obecně znamená smrt, avšak též odhodlání. 

Symbolizuje anarchii, nenávist ke všem, kteří "przní čistou rasu" a předurčuje jejich záhubu. 

Pro hnutí skinheads se černá barva stala symbolem nenávisti proti všem s rozdílnou barvou 

pleti, zejména symbolem boje proti "cikánům a všem černým". Kombinací těchto tří barev, 

nebo alespoň zvláště barvy černé a bílé, lze nalézt téměř na všech fašistických symbolech i 

symbolech nošených příznivci fašistické diktatury a ideologie. Tato barevná kombinace však 

povyšuje řadu germánských, keltských a vikingských symbolů, které by jinak byly 

považovány za historické symboly, na symboly propagující rasovou nesnášenlivost, 

výlučnost, rasovou diskriminaci apod. (Chmelík, 1999) 
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10.2.2 Symbolika čísel 

Řada symbolů užívaných přívrženci hnutí skinheads, případně i jiných hnutí, jejichž 

ideologickou náplní činnosti je vyznávání ideálů Adolfa Hitlera, propagujících ideologii 

fašismu, nacismu nebo neonacismu, je záměrně kombinována s číselnými symboly. Tato čísla 

téměř vždy vyjadřují pořadové číslo jména v abecedě. Jsou jakýmsi kryptogramem iniciálů 

významné osobnosti fašistického Německa. Obvyklou číselnou kombinací jsou: 

14 - Tato číslovka vyj adřuj e 14 slov anglické věty "W e must secure the existence of our 

people and a future for white children". Autorem této věty je David Lane (USA), který byl 

pro tuto proklamaci v roce 1985 odsouzen na 190 let vězení. V českém překladu jde o 10 slov 

(tato číslice se může objevit jako modifikace číslice 14, se stejným významem) věty překladu 

z anglické verze a sice: "My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí". 

18 - vyjadřuje první a osmé písmeno abecedy, tedy písmeno "A" a "H" ajsou kryptogramem 

iniciálů jména Adolfa Hitlera. 

88 - tato číselná kombinace vyjadřuje kryptogram fašistického pozdravu "HEIL HITLER" 

(Chmelík, 1999) 

10.2.3 Fašistická runová symbolika 

Fašismus byl mimo jiné typický tím, že využíval k vyjádření své ideologie runové symboly, 

které ať již v původní nebo upravené podobě přímo nebo i skrytě vyjadřovaly myšlenku 

nadřazenosti bílé rasy nad ostatními "méně cennými" rasami. Tak se stalo, že poněkud 

primitivní runové symboly nabývaly zcelajiného významu. Tuto symboliku fašismu pak 

postupně převzalo hnutí skinheads na celém světě. Počátek runového písma, jak již bylo 

uvedeno v úvodních kapitolách, je vztahován ke keltské a severské kultuře, ke které se i v 

současné době hrdě hlásí všechny severské státy. To se však netýká jenom runového písma, 

ale i kultovní osobnosti Boha Odina, případně i dalších božstev, které jsou v současné době 

zneužívány hnutím skinheads. Tento fakt "ideologického zcizení" národní kulturní památky 
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severské státy velmi těžce nesou a chápou jej oprávněně jako znevažování vlastní národní 

historie. Právem pak požadují na všech zemích, ve kterých hnutí skinheads působí, přijetí 

opatření, aby tomuto zneužívání národní symboliky bylo zabráněno. V následující části jsou 

uvedeny známé i méně známé runové symboly, které byly a jsou využívány fašismem. 

(Chmelík, 1999) 

A: Hakenkreuz - hákový kříž, jinak označovaný i jako "svastika". Původně šlo o pohanský 

germánský znak Donnera (Thora), boha hromu. Velmi podobný symbol běžně nacházíme i 

v hinduistické kultuře, kde však ramena kříže směřují vlevo. Hinduistická legenda uvádí, že 

reverzní svastika přináší svému strůjci neštěstí. Během 19. století začala být svastika 

považována za symbol nacionalismu a v období po roce 1918 ji přijala brigáda Ehrhardt a 

další jednotky F reikopsu. Jako nej starší odznak nacistické strany a státu se pochopitelně 

objevovala na výstroji a výzbroji jednotek SS, ať už statickém (postavení na plocho) nebo 

mobilním (postavení na jednom místě, které vytváří představu postupujícího pohybu). 

B: Sonnenrad - nebo-li svastika slunečního kola, která v nordických dobách vyjadřovala 

představu slunce. Stejně jako předcházející symbol i tento runový znak se stal symbolem 

nacismu. 

C: Sig - Runne - je runou vítězstvÍ. Kolem roku 1932 zaměstnanec firmy na výrobu odznaků 

Ferdinanda Hoffstatera a příslušník SS Walter Heck, grafický návrhář z Bonnu, nakreslil Sig

runy jednu vedle druhé. Tím vytvořil jedinečné "SS-Runnen", které se od té doby začaly 

používat v celé nacistické organizaci. Za tento návrh mu SS zaplatily 2,50 říšské marky za 

autorská práva. 

D: Ger-Runne - Stala se v nacistickém Německu symbolem společného ducha. 

E: Wolfsangel- označovaný také jako "vlčí hák" byl původně pohanským talismanem 

s magickou silou odhánějící vlky (odtud také vlčí hák). Jako symbol jej v 15. století používali 
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méně pověrčiví rolníci v období povstání proti žoldákům německých knížat. I z tohoto 

důvodu byl později považován fašistickou diktaturou za symbol svobody a nezávislosti. 

~ $ " A B C 

111 1/1 Lt-, 
D E F 

'--, rl· r 
G H I 

1 t RIt 
ol K L 

* ~ €a 
M N o 

Obr. 1 - Fašistická runová symbolika 

F: varianta "E" - jde o sraženou verzi wolfsangel s hákovými rameny, kterou nosili 

příslušníci NSDAP jako původní odznak této strany, později tuto runu převzaly holandské ss. 

G: Oper-Rune - tato runa symbolizovala sebeobětování a připomínala nacistické mučedníky 

z mnichovského puče v roce 1923. Pro nacismus se tato runa stala symbolem úcty vojákům, 

kteří padli za ideály nacismu. 

H: Eif-Rune - představovala horlivost a nadšenÍ. Původně to byly insignie zvláště vybraných 

a prověřených adjutantů SS přidělovaných pro osobní potřeby Hitlera. V této podobě ji v roce 

1929 nosil i Rudolf Hess. 
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I: Leben-Rune - jinak také označovaná za runu života, symbolizovala život. Přijala ji i 

společnost SS Lebensborn, která pečovala o domy matek. Podobně se objevovala i na 

dokumentech SS a hrobech, kde označovala datum narození. 

J: Toten-Rune - jinak známá i jako runa smrti, symbolizovala naopak smrt a byla užívána na 

dokumenty a hroby, kde udávala datum úmrtí. 

K: Tyr-Rune - známá také jako Kampf-Rune nebo Runa bitvy, byla pohanským znamením 

Tyra, boha války, a také symbolem vůdcovství v bitvě. Běžně je používaly SS jednotky místo 

křesťanského kříže k označení hrobu. Tyr-Rune na levé paži označovala absolventa SA

Reichsflihrerschule, která až do roku 1934 vychovávala důstojníky SS. Později byla 

označením specialistů náborového a výcvikového oddělení SS. 

L: Heilszeichen - runa prosperity představovala úspěch a štěstí. Často se objevovala na 

prstenu SS s umrlčí lebkou. 

M: Hagall-Rune - zastávala v nacistické filozofii místo neotřesitelné věrnosti, jež byla od 

všech příslušníků SS očekávána. Byla zobrazena na řadě ceremoniální výstroje, zejména na 

svatebních úborech. 

N: Odal-Rune - symbolizovala příbuzenství a rodinu. Byl to odznak Rasového a osídlovacího 

úřadu SS. Symbolizovala také čistotu rasy. 

O: Keltský kříž - v současné době nejčastěji používaný runový symbol příznivců hnutí 

skinheads jako náhražka za svastiku a trigium. Je spojením řeckého kříže a kruhu. Kříž 

v kruhu, který obvykle i přesahuje okraje kruhu, je znám již jako staroegyptská značka slunce, 

budoucího života, a může být do něj vložen jakýkoliv jiný smysl. Sám o sobě není přímou 

propagací rasismu. Stal se však symbolem řady skupin mládeže v celé Evropě, jejichž 

politický program (pokud se dá vůbec hovořit o programu), spíše tedy ideologie je silně 

xenofobní, proti etnicky a proti národnostně orientovaný. (Chmelík, 1999) 
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10.2.4 Symbolika křížů 

Znamení kříže lze považovat snad za nejstarší symbol, značku, v dějinách lidstva. Znamení 

kříže, které bylo původně představováno zkřížením dvou ratolestí, označovalo původně cesty 

v římských katakombách, v nichž se skrývali první křesťané. Teprve po uznání křesťanství 

Konstantinem Velikým (roku 230 - 337 našeho letopočtu) a zejména od 5. století, byl kříž 

užíván na rakvích, sarkofázích a rituálních předmětech, kde nahradil CÍR-RHÓ monogram, 

který byl užíván předtím křesťany. Kříž však byl symbolem i hrdelního trestu, zejména 

v Asýrii, Babylónii, u Peršanů a díky Féničanům se rozšířil do celého Středozemí. Znamení 

kříže používali např. i Kartaginci (Punové), od kterých jej přejímaly i další národy 

přicházející na území Severní Afriky, až jej převzali i Berbeři, kteří dnes tvoří část osídlení 

této oblasti. (Chmelík, 1999) 

V současné době je znamení kříže používáno v křesťanství k označování nespravedlivě 

vykonaného trestu, přijatého jako boží vůle, tedy trestu přijatého jako oběť vědomě 

postoupené Ježíšem Kristem. Kromě toho, znamení kříže využívají (spíše zneužívají) různé 

náboženské sekty s významem zcela opačným než symbolizuje v křesťanství. 

Symboliku kříže však začaly využívat i různé tajné nebo z části tajné společnosti v Evropě a 

později i v Americe opět ve dvojím smyslu: Oběti a trestu. Do symboliky kříže pak vkládaly 

své aktuální interpretace, které byly přizpůsobeny dané situaci a potřebě, stanovené 

politickou, náboženskou nebo sociální ideologií. (Chmelík, 1999) 

Dvacáté století se zapíše do dějin lidstva jako století typické zneužíváním kříže pro zcela 

protinárodní, rasové a etnické účely. Toto století bude poznamenáno zneužitím buddhistické 

svastiky jako hakenkreuze německými nacisty, jako symbolu násilí, persekuce, etnických a 

národnostních čistek ve Střední Evropě. Adolf Hitler v Mein Kampfu (a při jiných 

příležitostech) věnuje pozornost popisu toho, jak se pro tento symbol fašismu a nacismu 

rozhodoval, proč a jaký smysl hákovému kříži přisuzoval. Šlo mu o to, aby použil vizuálně 
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jednoznačného symbolu, který však může skrývat nejednoznačný, několikasmyslný obsah, 

který lze vykládat tak široce, v jakých souvislostech je použit. 

Dalším historickým přelomem v úloze kříže jako symbolu, se stal konec druhé světové války. 

Symbol hákového kříže byl přímo odsouzen norimberským tribunálem (1945) jako symbol 

nacionálního socialismu. Od této doby se začíná objevovat množství jiných variant podob 

kříže, jako náhražky za hákový kříž, které odkazují na jakousi nejasnou historii nebo 

mytologii, zejména severských národů, ale také na úlohu těchto jiných symbolů při 

vzájemném ztotožňování se názorů, chování ajednání lidí, kteří tuto symboliku přijímají a 

díky níž se vzájemně poznávají a sbližují. Při hledání náhražek za hákový kříž se obvykle 

sahá velmi hluboko do historie. Za typickou náhražku hákového kříže byl vybrán keltský kříž, 

nebo keltská tzv. "slepičí stopa", jejíž význam se historii zatím nepodařilo objasnit. Zejména 

různé extrémistické skupiny se inspirují starogermánskou a keltskou symbolikou, které jsou 

spojovány s jakýmsi moderním kultem rytířství, který byl pěstován např. u zbraní a jednotek 

SS, s odkazem na tradici. Obsah těchto symbolik, užívaných extrémisty, je stejně nejasný a 

více smyslný jako u historických podob symbolů, cožje největší problém jednoznačného 

určení míry rasového, etnického, nacionálního obsahu. (Chmelík, 1999) 

Obsáhlý výklad o historii symboliky křížů lze stručně shrnout takto: Kříž patří k nejstarším 

znamením na Zemi. Obecně vyjadřuje čtyři směry prostoru a čtyři základní živly: zemi, 

vzduch, vodu a oheň, které se vzájemně střetávají v jednom společném bodě. S příchodem 

křesťanství nabyl kříž kultovního významu a stal se symbolem víry a ctnosti. V náboženství 

kříž připomíná oběť a utrpení Krista za lidstvo. Kříže byly typickou symbolikou používanou 

rytíři, zejména pak symbolem křižáckých bojovníků na svých výpravách do Svaté země a pod 

znamením kříže sváděli boje s pohany. Kříž je také symbolem zásluh, poct, ale také 

symbolem zemřelých a hřbitovů, tedy pietním znakem. Je znamením mnoha rytířských, 

světských i církevních řádů, kde jsou využívány v mnoha set podobách, z nichž nejznámější 
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jsou uvedeny v níže uvedeném obrázku. Některé z těchto křížů se opět staly symbolem fašistů 

v některých zemích a to: 

Berličkový kříž, Jeruzalémský kříž - jsou symbolem rakouských katolických fašistů. 

V hnutí skinheads je užíván příznivci na jižní Moravě. V Rakousku jde o zakázaný symbol, 

jehož používání je přísně trestáno. 

Toulonský kříž - využívají jako svůj symbol fašisté, hlásící se ke Španělsku. V České 

republice je v podstatě vzácností a příznivci hnutí skinheads zatím není užíván, navíc se jedná 

o symbol vysoce po staveného a zasloužilého funkcionáře tohoto hnutí. 

Dvojitý kříž - byl využíván jako symbol útvarů Waffen-SS, v současné době je užíván 

příznivci hnutí skinheads působících zejména v severních Čechách a na severní Moravě. 

Hákový kříž - není třeba již blíže popisovat. Je obecným symbolem fašismu aje obvykle 

využíván příznivci hnutí skinheads na celém světě. Je zřejmé, že ramena hákového kříže jsou 

otočena doleva a nikoliv, jako klasická svastika, typická pro fašistické Německo. Hákový 

kříž, uvedený na obrázku níže, je tzv. Tibetský kříž, který byl zástupným znakem pro Boha 

slunce. Z tohoto znaku se však vyvinul hákový kříž - svastika. Ve1mi často se setkáváme u 

příznivců hnutí skinheads s tímto hákovým křížem jako náhražkou za fašistický hákový kříž. 

Tibetský hákový kříž je však vnímán a ideologicky hodnocen v hnutí skinheads jako svastika 

fašistického Německa. 

Burgundský kříž - byl symbolem belgických, španělských a francouzských fašistů. 

V současné době je využíván jako symbol příznivců hnutí skinheads v Praze, Plzni a Liberci. 

Ostatní kříže zatím nejsou hnutím skinheads ani jinými extremistickými hnutími využívány, 

i když v budoucnu nelze vyloučit opak. 

V hnutích skinheads je však nejvíce využíván jako náhražka za fašistickou svastiku keltský 

kříž. Keltský kříž se vyskytuje v několika podobách a zpravidla v kombinaci ještě s jiným 

zástupným motivem, např. zaťatá pěst, s různými nápisy apod. Keltský kříž, jakje uveden 
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na obrázku níže, byl používán např. ve starověkém Egyptě a symbolizoval slunce, oheň a 

plodnost. Další z verzí je kombinace kruhu s tzv. "tlapatým" nebo "dělovým křížem". Třetí 

známou verzí je kombinace tzv. "povýšeného" (kalvarijského) kříže s typickým kruhem. 

Keltský kříž bývá někdy označován i za irský kříž a to proto, že v Irsku, které si v mnohém 

zachovalo svůj původní kultovní kolorit, je keltský kříž velmi často užíván. Během druhé 

světové války keltský kříž sloužil jako odznak Sturmbrigade (později 33. divize) SS 

Charlemagne, složené z příslušníků francouzské národnosti. 

V hnutí skinheads je symbolem keltské historie a mytologie, ke které se příznivci tohoto hnutí 

obrací. Vyskytuje se samostatně, ale velmi často v kombinaci s orlicí, s hákovým křížem 

apod. 

Se symbolikou křížů velmi úzce souvisí MEČ. Nevyskytuje se většinou samostatně, ale jako 

rekvizita v rukou bojovníků. Evokuje představu síly a boje. Zejména svastika a keltský kříž 

bývají složeny z mečů. V germánské mytologii byl meč symbolem čistoty. 
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Obr. 2 - Kříže využívané ve fašistické symbolice 
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Obr. 3 - Keltský kříž 

10.2.5 Personifikovaná a verbální symbolika 

V řadě písemných a obrazových materiálech vydávaných hnutím skinheads je citováno jméno 

Rudolfa Hesse, který se stal pro toto hnutí "modlou", uctívanou kultovní postavou. Je citován 

v řadě publikací, jeho podobizna je nošena na prsou, jeho jméno je uvedeno na nášivkách 

apod. Rudolf Hess se narodil v Alexandrii v Egyptě (některé zdroje však uvádějí jako místo 

jeho narození Německo) a po první světové válce, patrně v roce 1920, se poprvé setkal 

s Adolfem Hitlerem, kterého pak následoval v jeho politické dráze. Stal se horlivým 

zastáncem a proklamátorem Hitlerových myšlenek zejména i proto, že byl přesvědčeným 

rasistou. 

Po nezdařeném mnichovském puči se společně s Adolfem Hitlerem ocitnul i ve vězení 

v Landsbergu. Rudolf Hess se významně podílel na sepsání Mein Karnpfu. Za tyto a další své 

zásluhy byl v roce 1933 oficiálně jmenován "Vůdcovým zástupcem" a v této funkci rovněž 

řídil nacistickou stranu NSDAP a rovněž se podepsal pod Norimberské zákony. V roce 1941 

odletěl do Anglie, kde se chtěl pokusit přesvědčit přední činitele k loajalitě s Německem a to 

z obavy odvety Angličanů po napadení Polska. K jednání nedošlo a Hess byl v Anglii zatčen a 

po porážce Německa ve II. Světové válce postaven před Norimberský tribunál, kde byl souzen 
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za spiknutí a zločiny proti míru. Byl odsouzen na doživotí a zbytek života strávil ve vězení ve 

Špandavě. Rudolf Hess, jako symbol ideálů čisté rasy, jako výrazný rasista a horlivý zastánce 

fašistické ideologie, se stal mučedníkem neonacistů a vzorem, ideálem, "bohem" skinheadů. 

Dalšími postavami, které jsou personifikovaným symbolem vůdcovství, jsou však i další 

představitelé fašistické ideologie, nacionalismu, jejichž životním ideálem byla tzv. "bílá čistá 

rasa" - Adolf Hitler, Benito Musso1ini a další pohlaváři fašistického Německa, Itálie a dalších 

států. K těmto osobám není co dodávat. 

Uznávanou osobností (modlou) příznivců hnutí skinheads se stal lan Stuart (nar. 11.8.1957, 

zemřel při autonehodě dne 24.9.1993), zakladatel skupiny Skrewdriver a BLOOD AND 

HONOUR. Kdo byl lan Stuart, nejlépe pochopíme z úryvku jeho vystoupení před příznivci 

hnutí skinheads. "Rád bych využil této příležitosti a pozdravil všechny kamarády zapojené do 

našeho velikého zápasu o rasové přežití. Nesmírnost našeho úkolu je mnohdy nad možnosti 

chápání. Někdy okolnostmi nástrah rudé opozice, s pokusy zrádců v našem středu, 

pociťujeme jakou cenu musíme stále obětovat v našem boji. Náš zápas začal v Evropě a 

rozšířil se napříč celým Bílým světem. Jisté okamžiky v našich životech v nás vytvářejí 

nezničitelný význam našeho úkolu ... O Němcích, Francouzích, Italech a všech ostatních 

velkých národech Evropy, stejně jako i o našich bratrancích v USA, či Austrálii si myslím, že 

tyto národy vytvořil Bílý muž a jestliže nepovstane On a nezačne bojovat proti svým 

nepřátelům, bude náš svět podroben ... Každý musí dát jistý druh příspěvku a tyto písně jsou 

jen malou částí, kterou bych chtěl přispět já, naději na přežití Bílé rasy. Posílám své pozdravy 

všem bílým kamarádům celého světa. Hail Victory". 

V časopisech (zinech) vydávaných hnutím skinheads se velmi často vyskytují i mystické 

postavy bohů, nejčastěji Boha Odina a Thora v různých provedeních. 

Mimo symboly fašistické ideologie, používají příznivci hnutí skinheads i řadu hesel typických 

pro fašistické Německo, ale i dalších hesel a zkratek. Tato hesla jsou překládána v různých 
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významech a značně volně. Proto následující význam těchto hesel nemusí být přesný tak, jak 

jej chápou skini. (Chmelík, 1999) 

BLUT UND BODEN - "Krev a půda". Heslo užívali říšští zemědělci, přívrženci NSDAP. 

GOTT MIT UNS - "Bůh s námi". Uvedený nápis je obvyklý pro přezky vojenských, 

nacistických opasků. 

MEINE EHRE HEISST TREUE - "Má čest je věrnost". Jde o heslo SS. 

MEHR SEIN ALS SCHEINEN - "Buď víc, než se zdáš". Heslo studentů Národně 

politického výchovného ústavu (tzv. NAPOLA) 

BLUT UND EHRE - "Krev a čest". Heslo užívané a typické pro Hitler Jugend, tj. Hitlerovu 

mládež a také pro jednotky SS. 

TREUE FŮR FŮHRER UND VOLK - "Věrnost Vůdci a národu". Mimo jiné má i podobu 

vyznamenání NSDAP. 

ALLES FŮR DEUTSCHLAND - "Vše pro Německo. Heslo SA. 

EIN VOLK, EIN REICH, EIN FŮHRER - "Jeden národ, jedna říše jeden vůdce". 

SIEG HEIL - "Vítězství zdar". Jde o stranický pozdrav, nebo také bojové heslo. Pro 

fašistické Německo se stalo typickým až v kombinaci se zdviženou pravicí do typického 

fašistického pozdravu. 

AM ENDE STEHT DEG SIEG - "Na konci je vítězství!" Propagandistické, bojové heslo. 

MEIN EHRE HEISST TREUE - "Mou ctí je věrnost". Používali zejména důstojníci SS. 

DIE KAMPFZEIT WAR DIE BESTE ZEIT - "Dny bojů byly ty nejlepší". Bojové a 

propagandistické heslo "Staré gardy SS" v letech 1932-1934. 

DEUTSCHLAND ERW ACHE - "Německo probuď se!" Standardní heslo např. SS, SA 

jednotek. 

TREU TAPFER GEHORSAM - "Loajální, statečný, poslušný". Heslo používané 

pomocnými policejními prapory SS. 
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MEIN AERE ER TROSKAP - "Mojí ctí je věrnost". Heslo užíváno zejména norskými 

legiemi SS. 

TROSKAB VOR AERE - "Věrnost nad čest". Obdoba předcházejícího hesla, používaného 

dánskými sbory SS. 

SEPUL TURA - z latinského sepelio - pohr'bívání, pohr'bení, pohřeb, do nové latiny přešlo 

jako hrob. V těchto smyslechje také toto slovo používáno příznivci hnutí skinheads. Samo 

slovo v sobě nese určitý negativistický obsah, nelze jej však považovat za vysloveně 

propagující nacionalistickou, fašistickou ideologii případně propagující jinou formu 

potlačování práva svobod občanů. 

WHITE RACE - OUR PRlDE - Bílá rasa - naše hrdost. Zcela evidentní rasový obsah 

hnutí, které tento nápis používá. 

We must secure the existence of our people and a futur efor white children! 

Musíme zabezpečit náš národ a budoucnost bílým dětem! 

Oi - toto slovo, které původně asi pochází ze staré řečtiny, kde znamenalo "obyčejní lidé", 

bylo původně v hnutí skinheads používáno k označení kultury hnutí, vyjadřující její 

jednoduchost, nekonvenčnost. Slovo však má zřejmě více významů. Místo písmena "O" bývá 

někdy jako náhražka používán keltský kříž. 

HASS - Tímto slovem je vyjadřována nenávist a zášť. Písmena "S" bývají obvykle nahrazena 

runovými znaky SS. Druhým významem však může být zkratka Hitler Adolf SS. Je zřejmé, že 

se jedná o nacistický (neonacistický) symbol. 

WP - Zkratka pro "White Power", bílá síla, bílá moc. 

NZ - Zkratka pro symbol tzv. Nazi Punk. 

ZOG - Zionist occupation govemment - tzv. "židovská okupační vláda". Jde o termín 

převzatý od amerických ultrapravicových extremistů. 

RAHOWA - "Racial HoHy War" - "Svatá rasová válka". (Chmelík, 1999) 
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10.3 Móda I image 

Skinheadská móda má své kořeny v subkulturách padesátých a šedesátých let Velké Británie. 

Předchůdci skinheads se nazývali Mods a jednalo se o mladé muže ze střední třídy, kteří svou 

subkulturu vystavěli do jisté míry jako protiklad k subkultuře Rockers. Zatímco Rockeři 

upřednostňovali delší vlasy, kožené bundy, šátky a motocykly, pro Mods byl uniformou 

krátký sestřih, sako s kravatou a skútr. Zatímco Rockeři byli rebelové, Mods se pokládali za 

"hodné hochy", páteř národa, kterou čeká zlatá budoucnost. Proto věnovali velkou péči svému 

zevnějšku a výběru módních doplňků (odtud i jméno celé subkultury). Sociologové hovoří o 

tom, že Mods byli jedinou subkulturou, která šla ve své sebeprezentaci tak daleko, že měla 

předepsanou dokonce i značku fénu na vlasy. V průběhu šedesátých let se dostaly všechny 

britské subkultury do stínu Hippies a ani Mods nebyli výjimkou. Ti, kteří se s tímto vývojem 

nechtěli smířit, si začali říkat Hard Mods nebo Gang Mods a zdůraznili dělnické prvky svého 

image. Vlasy se zkrátily a saka začala ustupovat košilím a tričkům. Přerod ve skinheads by 

však nebyl úplný, nebýt nové subkultury, která se v té době v Anglii objevila. Jednalo se o 

Rude Boys, tvořené přistěhovalci z Jamajky. Ti s sebou přinesli vedle pouliční módy i vlastní 

hudbu - Reggae, ze kterého se zkombinováním s britským pub-rockem stalo později Ska - a 

jejich podobnost (důraz na vzhled) s Hard Mods svedla obě subkultury dohromady. Jejich 

členové se brzy začali potkávat v tančírnách, kde hrály budoucí černé hvězdy britského Ska 

jako Desmond Dekker nebo Laurel Atkien. Posledně jmenovaný se stal jakýmsi neoficiálním 

kmotrem skinheads, nové subkultury, která vznikla mezi lety 1967 - 1969. (webové stránky 

Antifa, w~7vw.antifa.cz) 

Z toho je patrné, že tito první skinheads vůbec nebyli rasističtí. K rasismu se dostali až 

v pozdějších letech pouze některé odnože skinheadského hnutí, poté kdy v Anglii začaly 

nepokoje kvůli většímu množství přistěhovalců, zejména z blízkého východu. Tehdy se také 
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móda skinheads více militarizovala, nezbytnou součástí image těchto bojovných skinheads 

byly vysoké těžké boty a bombery. 

Móda český pravicových extrémistů vesměs kopíruje zahraniční vzory. Klasičtí fašističtí 

skinheads se oblékají do zelených nebo černých bomberů, dále džínů černé nebo klasicky 

modré barvy a samozřejmostí jsou vysoké černé boty. Kalhoty mají obvykle dole ohrnuté tak, 

aby nezakrývaly boty. Toto oblečení není zvoleno bezdůvodně. Je to součást bitevní výzbroje. 

Bomberové bundy totiž při bitkách protivníkovi neumožňují držet skinheada např. za límec. 

Stejně tak povrch bundy je kluzký a těžko uchopitelný. Podobnou funkci zastává i vyholená 

hlava skinheada, protože díky tomu jej protivník nemůže držet za vlasy. Těžké boty jsou sice 

méně praktické při běhání, ale za to se jimi dá velice účinně zkopat vyhlédnutá oběť. 

Tato uniforma také plní další funkci a to, že vyvolává strach. Naopak skinheadům toto 

oblečení zvyšuje sebevědomí a dává jim pocit neohrozitelnosti. 

Pravicoví extremisté z různých sofistikovanějších politických organizací volí jiný druh 

oblečení i účesu. Bývají velice upravení, oblečení většinou do černých obleků s bílou košilí a 

černou kravatou. Neholí si hlavu, ale nosí krátké upravené účesy. (Mareš, 2001) 

Někteří skinheads a pravicoví extremisté rádi oblékají a obouvají výrobky značkových 

výrobců. Jedná se zejména o tyto značky: 

Alpha Industries; Everlast; Hooligan; Lonsdale; Pit Bull; Dr. Martens, Troublemaker 

Streetwear; Burning Rubber; Hardset; Ben Sherman; Fred Berry; ... 

Nutno ale podotknout, že co se týče módy a image, není už současná pravicově extremistická 

scéna tak ortodoxní jako třeba v devadesátých letech. Pravicoví extremisté už nechodí 

zásadně v těžkých botách, ale často jsou obuti do bot sportovních. Stejně tak džíny často 

nahradily módními "kapsáčemi", maskáčemi, nemluvě o účesech, které jsou už opravdu 

různorodé. Jediné co se vyskytuje opravdu velmi zřídka, jsou dlouhé vlasy, tedy pokud se 

nejedná o dívky. Pravicoví extremisté dnes také běžně nosí sportovní oděvy, různé mikiny, 
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trička s potisky (rasistická hesla, kapely), apod. Často se také maskují různým kapucemi, 

šátky nebo čepicemi, aby nemohli být identifikováni na fotografiích. Dalším častým módním 

doplňkem je různé tetování, které koresponduje s názorovým zaměřením daného jedince. 

(Mareš,2001) 

Obr. 4 - Pravicoví extremisté 

10.4 Hudba 

Již v polovině osmdesátých let vznikla v Liberci skupina Oi Oi Hubert Macháně, jejíž vazba 

na skinheads však nebyla zcela jednoznačná, protože působila i v rámci punkové subkultury. 

Zpívala dodnes populární texty jako "Bílej rajón" či "Práskni negra do hlavy!" (název i text 

byl později změněn na korektnější "Práskni Petra do hlavy"), avšak po hudební stránce nebyla 

s to oslovit větší počet příznivců. Mnohem dokonaleji se nechala dobovým vývojem 
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skinheadství a Oi! stylu inspirovat první skutečně skinheadská česká skupina Orlík, která 

vznikla koncem roku 1988 v Praze (pojmenována byla podle vinárny, kde se scházeli první 

pražští skinheads). U jejího zrodu stáli mladí herci Daniel Landa a David Matásek, kteří přišli 

do hardcoreové skupiny F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome) a změnili ji na skinheadskou 

skupinu (s čímž souhlasil zakladatel F.A.S. Petr Štěpánek). Specifikem vzniku skinheads 

v ČR bylo, že zde v prvních fázích vývoje subkultury měli vůdčí úlohu a silné zastoupení 

studenti a intelektuálové (byť žijící bohémským, resp. "hospodským" životem) na rozdíl od 

čistě dělnických kořenů skinheads v západní Evropě a USA. (Mareš, 2001) 

Ve svých textech se Orlík, případně jeho vedlej ší recesistický projekt Oslík, zaměřil mj. na 

vyzdvihování češství (,Jsi Čech, Čech, Čech, tak si toho važ), na nepříliš skrývaný rasismus 

("Bílá liga"), (Ó Maročan - na nápěv tehdejšího hitu slovenské popové skupiny Vidiek), 

kritizoval komunistickou cenzuru (" ... to oi musí pryč chlapci, ven, zakázaný kousky ty 

hrajem nejraděj, soudružka cenzura je mocnej čaroděj, popletený housky, těch je ale víc, 

soudružka j e koupí a neřekne nic"), útočil proti punkerum, kteří ale zpočátku chodili na jeho 

koncerty ("bomber, holou hlavu v Orlíku je vidíš každej den, žádnej pankáč po desátý večer 

nesmí sem"), vyjadřoval své problémy s láskou ( ... možná že jí vadilo, že si pořád jenom 

broukám to svý oi, oi, oi!), zval nové příznivce ("přijď taky mezi kluky, co nemaj žádný vlasy 

a j sou velkou oporou tý naší český rasy") a de facto konstituoval kališnický směr české 

ultrapravice opěvováním husitských bojů proti křižákům. Před pádem komunistického režimu 

byl však Orlík často brán spíše jako kuriozita, hojně jej poslouchali i punkeři. Vystupoval i 

s některými alternativními skupinami. Vytvořil však důležitý základ pro počáteční ideové i 

hudební vybavení skinheadské subkultury. (Mareš, 2001) 

Po koncertu Orlíku 1. května 1990 došlo k útokům proti cizincům a Romům v centru Prahy 

(na Václavském náměstí byli mj. napadeni dva Kanaďané černé pleti a Japonka), na což 
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skupina reagovala o dva dny později veřejnou výzvou k opuštění násilí a distancovala se 

od fašismu a ortodoxního rasismu. Na protest zrušil Orlík jeden pražský koncert. 

Skinheadská subkultura dostala v roce 1990 výrazný impuls právě vydáním první desky 

Orlíku Giž předtím se dvě její písně objevily na kompilaci Punk and Oi!) "Miloš Frýba for 

President" u firmy Monitor. Prodaly se jí desetitisíce kusů, i když ji samozřejmě nekupovali 

pouze skinheadi. Stala se mimořádně populární u velké části tehdy dospívající mládeže a 

některé písně z ní v podstatě zlidověly (Bílý jezdec, Pivečko, Zahrádka, Viktorka Žižkov 

apod.). 

Co se týče ostatních skinheadských hudebních skupin, již v roce 1990 vznikly na různých 

místech republiky formace, z nichž některé hrály po celá devadesátá léta a výrazně ovlivnily 

vývoj subkultury (Buldok, Vlajka). Další průkopnické skupiny sice brzo zanikly (NDR, 

Valašská liga apod.), ale stále se objevovaly a objevují nové, popř. se mění názvy tradičních 

skupin, významní protagonisté realizují vlastní projekty apod. (Mareš, 2001) 

Skinheadská hudební scéna se brzy po roce 1989 stáhla do ilegality. Kromě první a druhé 

desky Orlíku (který v roce 1991 ukončil činnost), byla v běžné distribuční síti šířena nahrávka 

skupiny Braník, která však za ni byla poději stíhána a odsouzena. Již v menší míře se mezi 

širší veřejnost dostala nahrávka Valašské ligy "valmez uber alles" z roku 1991 a kompilace 

Skins songs (nahrávka velkého koncertu v Bzenci z roku 1991, kde kromě Orlíku hrála řada 

tehdy začínajících českých a slovenských skupin). Později byl prodej některé české WP 

(white power) skupiny ve veřejně přístupném obchodě v ČR zcela výjimečný. Koncem 

devadesátých let opustila čistě česká WPM (white power music) scéna skinheadský rozměr a 

více se přiklonila k intelektuálně propracovanější ideologické propagandě (současně však 

začala být významným zdrojem příjmů skupin i ultrapravicového hnutí). (Mareš, 2001) 

Hudební skupiny postupně precizovaly vlastní hudební výkony i ideovou výbavu textů. 

Nepřebraly odlehčený styl některých textů Orlíku a zaměřily se na rasistické výpady vůči 
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Romům, antisemitské texty a často i na neonacistickou tematiku. Postupně (nikoliv však 

bezvýhradně) jsou opuštěny i zcela primitivní texty z počátku devadesátých let o souložení, 

fotbalovém chuligánství či nadměrném pití alkoholu, které subkulturu diskreditovaly. 

Oblíbeným námětem jsou i písně o různých osobách a organizacích z historie ultrapravice 

v ČR i ve světě (mnoho skupin zpívalo např. o Ku Klux Klanu, Rudolfu Hessovi či lanu 

Stuartovci), o potrestání zrádců, o kvalitě vězeňských aktivistů atd. Příklon mnoha skupin 

k tématům z germánské, keltské či slovanské mytologie a výrazné převzetí metalového či 

baladického stylu již často zpochybňuje jejich výhradní zařazení mezi skinheadské skupiny, 

zpravidla však neopouštějí dimenzi WPM. Prolínají se však s black metalovou a pagan 

metalovou scénou (např. Thodthverdthur). V některých skupinách, které zpívaly texty pro 

rasistické a neonacistické skinheads, nehrají pouze příslušníci ultrapravicové scény, ale na 

hostování či na nahrávání jsou občas přizváni i hudebně schopní muzikanti ze zábavových či 

heavy-metalových kapel. Čeští ultrapravicoví skinheadi zase neposlouchají pouze WPM, ale 

zohledňují i dobové hudební trendy doma i v zahraničí. (Mareš, 2001) 

Nejvýznamnějšími skupinami ultrapravicových skinheads v ČR byly, kromě Orlíku, Vlajka, 

Buldok a Excalibur, které se výrazně prosadily i na mezinárodní scéně. Vlajka vznikla v roce 

1990 a po celou dobu byla provázena fluktuací členů. Ovlivňovala především pražskou scénu. 

Od počátku své činnosti úzce spolupracovala s Národní obcí fašistickou, později s Bohemia 

Hammer Skinheads. Její rock 'n' roHový zvuk byl doprovázen texty, které se vztahovaly mj. 

k tradicím českého fašismu, později se více nacifikovala. Zřejmě nejznámější písní Vlajky je 

však bojovný song "Zabijem všechny". Vlajka se přátelila i s Národním odporem Praha. 

V roce 2000 zřejmě přestala pravidelně zkoušet, je však sporné, zda zcela ukončila činnost. 

Buldok vznikl v roce 1991. Někteří jeho členové předtím působili v Oi!skupině Brigáda Oi!. 

Jeho první album Patriot z roku 1992 bylo silně orientováno na dělnické kořeny skinheads, 

později však začal s ohledem na orientaci vůdčí osobnosti - Tomáše Fabiána (zvaného Tom, 
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popř. "Pavián") - vnášet do textů mytologické a neonacistické motivy. Mytologický charakter 

měly již písně na druhém albu "Oheň a led", neonacistické prvky se projevily především 

na desce Triumf z roku 1997. Přestože velká část skinheadů doma i v zahraničí (většina textů 

na posledních albech je zpívána v angličtině) hudebně i textově považuje Buldok za 

nekorunovaného krále české WPM, jiná část (zvláště pražský Národní odpor, s jehož vůdcem 

Filipem Vávrou měl Fabián konflikty) jej označuje za ziskuchtivou skupinu, která své 

myšlenky nemyslí vážně a hnutí poškozuje. (Mareš, 2001) 

Skupinu Excalibur založili v roce 1994 v Trutnově dva ze členů jedné z prvních českých 

rasistických skupin Diktátor (vznikla již v prosinci 1990 a vnesla do české WPM metalový 

zvuk a mytologické a neonacistické prvky). Excalibur se prosadil v ČR i v zahraničí, protože 

představuje špičku rasistického a neonacistického metalu (hudebně je blízko trash či death 

metalu). Tento styl však současně nevyhovuje řadě lidí ze scény, kteří mají raději melodičtější 

ajednodušší hudbu. Členové Excaliburu byli dlouhou dobu významnými aktivisty Bohemia 

Hammer Skinheads, a to i ve druhé polovině devadesátých let, kdy tato organizace jinak 

utlumila činnost. Excalibur údajně koncem roku 2001 zanikl. V současnosti jsou zřejmě 

nejoblíbenějšími skupinami Ragnarok, Beowulf a Conflict 88. (Mareš, 2001) 

Pro představu o povaze textů těchto hudebních skupin zde uvádím text k písni Bílá liga 

skupiny Orlík: 

Nic ve zlym proti turistům 

když se sem chtěj podívat 

jenže není možný tady žít a taky pracovat 

co to bylo za ránu, 

kdo nám to sem z palmy spad 
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černý oči, černý tělo to není můj kamarád. 

Bílá liga, bílá síla 

bílá liga, bílá síla 

bílá liga je bílá bílá 

vyčisti si boty, přijde tvoje síla 

bílá síla mě zaslepila, černou duši mi 

vybělila. 

Morálku maj jinou 

vychování taky 

jak my nikdy nebudou 

nevěř na zázraky 

a za křivý slovo to tě nožem pobodaj 

tak proč nám sem zabijáky posílaj. (Bílá liga, Orlík) 

10.5 Literární projevy 

Literární projevy českých pravicových extremistů lze sledovat zejména na různých webových 

stránkách, v časopisech, ale i v knihách. Tématajsou poplatná vždy specifickému přesvědčení 

daného autora. Někteří jsou orientováni spíše na kritiku Romů, přistěhovalců a vládní politiku 

v této oblasti. Jiní se zase věnují více ideologickým tématům o nadřazené rase, obhajobě a 

propagaci fašismu a nacismu, zlehčování holocaustu, apod. (vlastní analýza) 

V květnu 1990 se v Praze objevil zřejmě první skinheadský zine Čech (podle jiných informací 

má prvenství žacléřský Hubert) s otevřeně rasistickým obsahem na bázi českého 

nacionalismu. Vzniká i první organizace pro skinheads - Nová česká jednota. U počátků 

časopisu (původně se měl jmenovat Krok) i Nové české jednoty byl nonkonformní pražský 
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intelektuál Vladimír Franz, jehož ideou bylo skinheads disciplinovat, zbavit je příklonu 

k rasismu a fašismu a využít k občanským protikriminálním aktivitám - původní záměry se 

mu však nezdařily a nad jím iniciovanými počiny ztratil kontrolu (o něco později neuspěl se 

stejnými cíly společně s novinářem Jiřím X. Doležalem). (Mareš, 2001) 

V devadesátých letech existovaly desítky možná stovky různých pravicově extremistických 

zinů. V současné době se jejich počet snížil na desítky, protože pravicoví extremisté se více 

přesunuli na internet, kde publikují na svých blogech, které jimjsou pravidelně rušeny 

státními orgány. Brzy je však zrušený blog nahrazen nějakým jiným, a takto se celá situace 

opakuje stále dokola. (vlastní analýza) 

Co se týče formy literárních projevů, jednoznačně zde převládá publicistika, glosy a eseje. 

Velmi výjimečně se lze setkat s poezií, pokud ovšem do literárních projevů nepočítáme texty 

skinheadských skupin. Zdaleka ne všechny texty těchto skupin j sou přímočaře rasistické nebo 

fašistické. Často je z textů cítit především bolest nad tím, že se této subkultuře nedaří 

realizovat jejich sen, že společnost je zaslepená a zkažená a nepřijímá jejich argumenty. 

(vlastní analýza) 

Poměrně výjimečně také lze vysledovat delší literární díla jako jsou novely nebo romány. 

Jedním z posledních takových počinů je kniha Filipa Vávry Nebeská družina, kterou lze 

zařadit do oblasti fantasy. Příběh začíná na přelomu let 1943 - 1944 a vypráví o setkání dvou 

mužů. Prvnímje Sven Bauman, německé tankistické eso a druhým je Werner Ritz, egyptolog, 

člen společnosti Ahnenerbe a příslušník tajného Černého Řádu SS. Společně s vojenskou 

jednotkou Waffen SS se pokusí o něco, co se vymyká fyzikálním a přírodním zákonů a co se 

přesto stane možným a proveditelným. 

Díky tomu stanou na starém bojišti u Liegnitzu, kde na jedné straně stojí spojené síly 

evropských rytířů za účasti Teutonského řádu a na straně druhé armáda dvaceti tisíců 
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Mongolů. Tehdy spojenci podlehli. Sven a Werner se svými muži jsou však schopni historii 

změnit a Mongoly rozdrtit do posledního muže. 

Jej ich posláním však není vyboj ovat pouze jednu bitvu. To jej en začátek. Ve skutečnosti jdou 

změnit svět. Hodlají způsobit v historii zrněny, které pro německou rasu definitivně zajistí 

nedotknutelné místo na výsluní... (web Fantasy planet, http://www.fantasvplanet.cz) 

Jako příklad jednoho z literárních projevů českého pravicového extremismu bych zde rád 

uvedl v nezměněném znění manifest hnutí Národní odpor: 

My, nositelé hodnot dějin veškerenstva, my, dědici nejvyšší kultury, my, potomci prvních 

vlajkonošů slávy, my, rytíři cválající na plavých koních, my, vojáci třímající v ru/wu pero i 

meč, my, odpůrci zhoubných a zločinných myšlenek nepřítele, my, aktivisté Národního 

odporu, vyhlašujeme tento Manifest: 

Národní odpor, jakožto hnutí utvořivší se v reakci na přímé ohrožení naší civilizace, se 

rozhodl vystoupit ze šedého davu průměrnosti. Průměrnosti, kteráje milá toliko světovládci, 

jehož strategií je zničit všechno vznešené. Had, jímž je okupant symbolizován, již nyní obvijí 

svým zákeřným tělem teritorium našich praotců. Jeho cílem je zničit naši rasu jako takovou. 

Máme v úmyslu bestii v jejím nápadu zabránit. Vzpoura zotročených. Vzpoura proti těm, kdož 

chtějí ovládnout svět. 

Národní odpor je hnutím, které se vynořilo v časech pádu poslední generace. Náš boj nemá 

zaručený pozitivní výsledek. Vše záleží jen na nás. V nový den bud' znovu vyjde zářivé slunce, 

nebo se celý vesmír promění v jednu velkou černou díru. 
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Pracujeme pomocí metodiky autonomního nacionalismu. Každé město, každý region, 

zodpovídá za výsledky své práce nezávisle na druhé buňce. Odpovědnost není vůči ničemu 

posvátnějšímu, než vůči budoucí existenci rasy. 

Jsme hnutím bez vůdce. Důvod je jednoduchý. Nejvyšší z nejvyšších padl a jeho nástupce se 

z popela historie stále ještě nevynořil. Je však jasné, že ON přijde. Musí přijít. A jediný jeho 

pohled rozbije celou proradnou myšlenku rovnosti. Do té doby naší taktikou však budiž 

leaderless resistance. 

Naše cestaje cestou revolucionářů. Přestože máme částečný respekt kjiným lidským 

bytostem, jsme si vědomi nutnosti nesmiřitelnosti vůči zhoubným ideologiím a jejich 

nositelům. Z tohoto pohledu tudíž neexistuje prostředek války, který bychom odmítali. 

Ano, i my toužíme po míru. Ale věčný mír může nastat teprve po definitivním vítězství naší 

revoluce. Velký den se zrodí teprve z potoků krve poražených. Ta doba musí být blízko, naše 

hodina přichází!!! (webové stránky Národní odpor, http://www.odpoLorg) 

Jenom připomínám, že tento manifest je myšlen smrtelně vážně. 

V literárních proj evech ale nechybí i humor, jehož tématem je většinou zesměšňování 

protivníků pravicových extremistů. Nechybí v nich báječné historky o tom, kterak pravicový 

extremista převezl extremistu levicového. Časté jsou také barvitě líčené příběhy, podané 

humornou formou, o bitkách mezi nacionalisty a antifašisty, kdy antifašisté vždy dostanou po 

zásluze pořádný výprask. 

Na webových stránkách pravicových extremistů také nechybí sekce vtipů o Romech, Židech, 

černoších, apod. (vlastní analýza) 
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Další zajímavou formou literárního projevu českých pravicových extremistů je komiks, 

ze kterého je celkem jasně čitelná propagovaná ideologie. Členové hnutí pravicových 

extremistických hnutí jsou v nich vylíčeni téměř jako Rychlé šípy, jako čestní lidé, kteří bojují 

proti bezpráví. (vlastní analýza) Pro představu zde uvádím příklad jednoho takového 

komiksu: 
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Obr. 5 - Komiks zveřejněný na webových stránkách hnutí Národní odpor 

10.6 Výtvarné projevy 

Mezi nejčastější výtvarné projevy pravicového extremismu patří různé plakáty, samolepky a 

propagační letáky podporující jejich myšlenky, burcující k povstání nebo jednoduše zvoucí na 

47 



různé akce. Nedá se říci, že by v současné době existoval oficiální a známý výtvarník, který 

by svou tvorbu orientoval tímto směrem. Jedná se tedy pouze o kreslíře, kteří jsou většinou 

anonymní nebo spíše o počítačové grafiky. (vlastní analýza) 

I V 

TAHNETE DO PE EL I" 

NACIDNALISTE<e CDM 
Obr. 6 - Propagační leták středočeských nacionalistů 
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Letáky, plakáty a propagační samolepky se u pravicových extremistů nesou vesměs 

v mobilizačním a burcujícím duchu. Jejich image není nepodobná dřívějším budovatelským 

agitkám. Lidé na nich vyobrazení jsou fyzicky zdatní, nebojácní a odvážní, což zajisté působí 

na psychiku dospívajících mladých mužů jako možný vzor k následování. Kreslíři a grafici 

jsou v drtivé většině anonymní. Často se jedná také o materiály převzaté ze zahraničí, kdy 

jsou pouze nahrazena nebo přeložena hesla do češtiny. (vlastní analýza) 

Obr. 7 - propagační samolepka středočeských nacionalistů 

Často jsou používány historické motivy. Pravicoví extremisté se hlásí k slavným bojovníkům. 

K jejich vzorům patří husité někdy také křižáci, cožje trochu v rozporu. 

Letáky dávají svým příjemcům pocit, že mohou něco změnit, utvářet společnost podle nějaké 

ideologie, která se skrývá za šikovně zvolenými hesly. Jan Žižka z Trocnova byl v dětství 

vzor snad všech chlapců. V subkultuře pravicových extremistů tak člověk snadno může získat 

pocit, že může být také takový hrdina bojující za "správnou věc". (vlastní analýza) 
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Obr. 8 - Propagační samolepka středočeských nacionalistů 

Celkově se dá říci, že propagace pravicového extremismu za pomoci výtvarných projevů je 

dotažena do velmi slušné, až profesionální podoby. Těžko odhadovat, co by se stalo, kdyby 

pravicoví extremisté zaplavili svými letáky, plakáty a samolepkami ulice měst opravdu 

důkladně. 

Každý odborník na propagaci a promotion Vám zcela jistě potvrdí, že reklama funguje, pokud 

je masová. Problém je zřejmě ve financích, protože větší promo akce je dosti nákladná. 

Propagační letáky jsou tak zatím k dispozici spíše na webových stránkách extremistů, kde 

nemají takový dopad. 

Image této fonny propagace může být pro některé jedince skutečně velmi lákavá, protože 

letáky propagují takové vlastnosti jako jsou odvaha, čest, vlastenectví, apod., což jsou 

vlastnosti, na kterých není jistě nic špatného. 

Často také otevřeně vybízejí k agresivitě proti určitým členům společnosti, zejména vůči 

"rudým", tzn. vůči levicovým extremistům. Proti romskému etniku a cizincům letáky většinou 
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neburcují, protože je zde velké riziko odsouzení státní mocí a to už v dnešní době extremisté 

neradi riskují. (vlastní analýza) 

, 

Autonor~ln! 
·NacionaIIS}B 
Ralko" ... ·1k 

Obr. 9 - Plakát středočeských nacionalistů 
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10.7 Moderní média I internet 

Na českém webovém prostředí jsou k dispozici desítky možná stovky internetových stránek 

různých nacionalistických, fašistických a pravicově extremistických skupin a jedinců. Je až 

s podivem, že Policie ČR tyto webové prezentace toleruje. Zřejmě však byl zvolen spíše 

přístup monitorovací, než represivní přístup, který by měl nakonec za následek, že by se o 

činnosti extremistů příliš mnoho nevědělo. (Mareš, 2001) 

Některé webové stránky jsou nepokrytě rasistické, jiné jsou politicky korektnější, většina se 

zaměřuje na informace o boji proti levicovému extremismu. 

V činnosti j sou stránky celostátního charakteru ale i stránky lokálních organizací. 

Design webových stránek většinou není příliš moderní a působí poloamatérsky. Opět mě 

v této souvislosti napadá, že kdyby extremisté design svých stránek za pomoci profesionálů 

vylepšili, mohla by být jejich propagace prostřednictvím webu podstatně účinnější. (vlastní 

analýza) 

Každá z webových prezentací má svůj rozcestník - odkazovník na spřátelené weby a 

organizace, nechybí fotogalerie, samozřejmostí je blog nebo publicistická sekce a program 

chystaných akcí. 

Mezi nejvýznamnější webové stránky české extrémně pravicové scény patří stránky hnutí 

Národní odpor - www.odpor.org/, stránky české divize Blood & Honour -

www.bohemia.bloodandhonour.net/. stránky české pobočky NSDAP/AO - y,.vww.nsec-

88.org/cesky.html, nebo stránky českých nacionalistů vl/vv'N.nacionaliste.com. 

Po prostudování těchto stránek získáte celkem slušný přehled o stavu české extrémně 

pravicové scény. Funkcionality stránek jsou na velmi slušné úrovni, pokulhává opravdu pouze 

design. Na stránkách fungují i tzv. shopy, přes které si můžete objednat i literaturu řadící se 

do klasiky fašismu a nacionalismu. (vlastní analýza) 
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V článcích zde uveřejňovaných jsou napadány zejména levicoví extremisté, vláda, romské 

etnikum, přistěhovalci, apod. Přinášeny j sou reportáže z pořádaných akcí, úvahy na různá 

témata týkající se boje za myšlenky pravicových extremistů, nechybí rubriky "ke stažení", 

kde si lze stáhnout videa a mp3 spřízněných hudebních skupin, letáky, plakáty, apod. 

Na stránkáchje většinou přístupná také sekce "fórum", kde se návštěvníci serveru mohou 

vyjadřovat v zásadě k čemukoliv. (vlastní analýza) 

Upozornění: ••• I 

pěkná nová trika s motivem .odpor - politicky nekorektní" věnovaná událostem 
kolem 1. máje 2007 v Brně poukazující na nezákonné rozpuštění nahlášené 
demonstrace a tedy na porušování svobody shromaždování, k dostání v Hate(ore 
Shopu. Objednat můžete přes e-shop de. 

Reportáž ze svitavského veřejného protestu 
.Je horké letní poledne a naše auto vyráží z Prahy směr Hradec Králové -
Litomyšl - Svitavy. Kolem půl třetí parkUjeme na svitavském náměstí. 
Přítomnost postávajících policistů i nenápadných Fízlů dává tušit, že jsme 
na správném místě ... " 

22.7.20071 autor: WoTaN I přečteno: 360>: 

Finkelsteinflv Holocaustový prflmysl a moc 
židovských lobbyistfl 
Norman Finkelstein se narodil v USA rodičům židovského původu, kteří 
přežili varšavské ghetto a koncentrační tábory v Osvětimi a Majdanku . 
Vystudoval politické vědy a v r. 1988 získal na univerzitě v Princetonu 
nnk~nr;'t 7~ nrJ.ri n tp.nrii <;innic:;mll . V o;;nllř.=tc:;np. nnhp. nřF'!l1n.=.:lEí nnlitnlnnii 

Obr. 10- náhled webové prezentace hnutí Národní odpor 

Report z akce proti vládní .ikrtreformě" 
aneb vyfoť si svého komunistu 
> přečteno : 8746x 15. 7. 2007 
Skupina mladých aktivistu odporu se vydala 23. 6. 
2007 na demonstraci proti "šl<rtreformě", kterou 
má na svědomí naše současná vláda. Několik 
kamarádů se při té příležitosti rozhodla zmapovat 
přítomné komunisty a anarchisty. Jejich postřehy 
Vám přinášíme v následujícím článku . 
. , pokr aČo\l.,t 

Český rasový typ a jeho vývoj 
> přečteno : 2S76x I ll . 7. 2007 
Velice zajímavě zpracovaný rozsáhlý článek, 
psaný naším sympatizantem, zaobírající se 
podrobným pohledem na jednotlivá lidská plemena 
a rasové typy se zaměřením zejména na rasový 
typ českého národa ... 
» pokračovat 

Rozhovor s mexickým ilegálním 
přistěhovalcem 

> přečteno: 18S2x I 3. 7. 2007 
Přetiskujeme rozhovor s ilegálním mexickým 
přistěhovalcem z protestního pochodu v Texasu 
od prezidenta americké pohraniční policie Curtise 
Colliera. Následující řádky skutečně stOjí za 
přečtení. 
~ pokračovat 

Ve zveřejňovaných úvaháchjsou často uváděny věci "na pravou míru". Většinou anonymní 

publicista nám tak vysvětlí, jak to bylo doopravdy s holocaustem, jaká je pravda o rasách a že 

Židé už léta pracují na spiknutí proti celému světu. 

Na těchto stránkách jsou také populární různé ankety, ve kterých se návštěvníci webu mohou 

vyjádřit k různým otázkám týkajících se zvoleného tématu. 
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Obr. II - náhled webové prezentace středočeských nacionalistů 

Na webových stránkách bývají také velmi často zveřejňovány fotografie levicových 

extremistů tak, aby je bylo možné identifikovat a později vyhledat k možné bitce. Nutno 

ovšem podotknout, že to samé dělají i sami levicoví extremisté. Naopak fotografie příznivců 

pravicového extremismu jsou většinou graficky poupraveny tak, aby na nich jednotliví 

protagonisté nemohli být odhaleni. 

Pravicoví extremisté si zřejmě velmi dobře uvědomují, že jejich webové prezentace jsou 

neustále monitorovány jak státními represivními složkami, tak příznivci levicového 

extremismu. Proto nejsou informace na těchto stránkách zcela jistě úplné. (vlastní analýza) 

Některé soukromé rasistické a fašistické blogy často nemají dlouhého trvání. Většinou je 

zastaví sám provozovatel hostingového serveru. Současné internetové prostředí však 

umožňuje poměrně rychle založit blog na jiné doméně, dokud opět nedojde k odhalení 

propagace rasistických a fašistických myšlenek. Otázkou zůstává kdo poskytuje hostingový 
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prostor současným stálicím mezi weby pravicově extremistických subjektů. Vždyť například 

web české NSEC - spojence NSDAP/AO je protizákonný na první pohled: 

NATIONAL 
SOCIALIST !Ii EDUCATION 

CENTER 
I H LAVNI I DOMŮ I O NSEC , OBCHOD' F ORUM , KNIHA NÁviiT~V I RÚZNF , HOSTI NG , ODKAZ Y ' KONT AKT 1 

, 
I Novio'kv 

I 08. Červen 2006 : 00 české sekce NSDAP! AD bylo F"idán<> nové .:,,10 NS lJ"BV .. da jst,vi - .. 122! 

Obr. 12 - náhled webové prezentace organizace NSEC 
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11 Kulturní projevy levicového extremismu v ČR 

11.1 Podíl kulturních projevů na popularitě levicového extremismu 

Popularita levicově extremistických skupin rok od roku stoupá. Česká společnost už není tak 

antikomunistická jako bývala v devadesátých letech. Velmi významné procento obyvatel ČR 

dokonce, podle průzkumů, považuje dřívější totalitní režim za lepší nebo alespoň stejný jako 

ten současný. (průzkumy veřejného mínění) Ideály těchto skupin jsou na první pohled pro 

někoho atraktivní, bojují za rovnost a svobodu, odmítají rasismus a aktivně bojují proti 

neofašismu. 

V této kapitole bych se chtěl zastavit u zajímavého jevu, kterým je nechtěná propagace 

komunismu, nebo řekněme mírněji socialismu, současnými předními českými filmovými 

tvůrci a masmédii. To, co se zdálo na počátku devadesátých letech jako naprosto nesmyslné, 

stává se nyní po roce 2000 skutkem. Televizní stanice, možná nechtěně, nicméně přece, 

propagují normalizační, někdy dokonce i padesátá léta v Československu, jako dobu, kdy 

v zemi vládl správný systém. Na obrazovky se vracejí televizní seriály, které byly vyrobeny 

komunistickým režimem jako propagace / agitka bývalé KSČ ajejího režimu. Pro tyto seriály 

a filmy je příznačná naprostá absence nějakých problémů, se kterými se občané totalitního 

státu denně potýkali. Při sledování např. Nemocnice na kraji města tak může dnešní divák 

snadno získat dojem, že to tehdy nebylo tak zlé, jak někteří říkají a takových příkladů je celá 

řada. (Drda,2006) 

Těžko se potom lze podivovat veřejnému mínění, které se pomalu začíná přiklánět na stranu 

totalitních ideologií. 

Situaci ani nijak nezlepšuje většina předních českých režisérů a scénáristů tvořících filmy, ve 

kterých je minulý režim popisován jako poměrně snesitelný, kdy se stačilo občas trochu 
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přizpůsobit, ale jinak se v zásadě docela "pohodově" žilo - (Báječná léta pod psa, Pelíšky, 

Pupendo, Kolja, ... ) 

Jakkoli si to dnes lidé neradi připouštějí, "husákovská" zábava, stabilně okupující televizní 

obrazovky, byla jedním ze symbolů socialistické společnosti a současně produktem 

policejního státu, který jí formoval a určoval jí hranice: dílem stačilo, aby byla tzv. nezávadná 

a konformní, dílem musela plnit účely propagandy KSČ, protože obrovský význam televize, 

rozhlasu a filmu komunisté nikdy nepodceňovali. Od všech jejích aktérů se pak vyžadovalo, 

aby šli obyvatelstvu příkladem, aby opakovaně projevovali loajalitu a podporovali 

komunistický režim ať už hojnou účastí na "antichartě", na předvolebních koncertech, 

přijetím role v Třiceti případech majora Zemana nebo třeba vystupováním na sokolovském 

festivalu politické písně a přijímáním různých socialistických ocenění. Za oddanou službu 

dostávali umělci odměnu: neexistenci přirozené svobodné konkurence, nadprůměrnou životní 

úroveň a vysoké společenské postavení. (Drda, 2006) 

Nová vlna televizní obliby starých televizních programů a pop-stars ajejí komerční úspěch 

jistě neznamená přímou "nostalgii po diktatuře" nebo rovnou sympatie ke komunistické 

politice, jakkoli si podle průzkumů veřejného mínění čtvrtina Čechů myslí, že husákovský 

režim byl lepší než ten dnešní. Zároveň ji však lze těžko odbýt jako pouhou součást 

"retromódy" a prosté generační vzpomínky na mládí. Spíš jde o jeden z nejvýrazněji 

viditelných příznaků převládající nekritičnosti pohledu na předlistopadové roky, o doklad 

společensky rozmlženého předělu mezi "tenkrát" a "ted"', o důkaz velmi volného hodnocení 

toho, co ještě bylo v předchozím režimu přijatelné jednání a co už slušný člověk nedělal nebo 

dělat neměl. V každém případě to znamená, že Češi nahlížejí na pozdní totalitní systém velmi 

shovívavě. (Drda, 2006) 
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11.2 Protest jako kulturní forma a zdroj významů 

Novodobá levicová hnutí jsou často prezentována jako boj mladých za spravedlivější 

společnost. Dle současných trendů je mladým lidem téměř předhazováno, že by přece měli 

dělat revoluci, tak jako to bylo zvykem v dřívějších dobách. Oblíbeným je zejména citát 

Winstona Churchilla, že kdo ve dvaceti není komunistou, nemá srdce, kdo jím zůstane po 

třicítce, nemá mozek. (vlastní zkušenost) 

Od mladých je tak nějak očekáváno, že budou revoltovat proti zlé a zkažené společnosti a že 

musí protestovat proti kapitalismu, což tedy také mnozí činí. Nejčastějším terčem útoků 

revoltující mládeže je v současné době strašák globalizace. Mnozí z těchto aktivistů se 

organizují skutečně pouze při příležitostech antiglobalizačních demonstrací, kde je však 

snadno mohou získat mezi své členy různé levicově extremistické skupiny. Podstatná část 

těchto aktivistů se účastní demonstrací pouze ze zvědavosti nebo aby rozptýlili nudu, ale 

myslím, že mnoho z nich je skutečně motivováno naplněním pověsti, že mladí přece musí 

protestovat, jinak by byli divní. Je tak tedy rozvíjena jistá kultura protestu (vlastní zkušenost). 

Dnešní široké a mediálně zviditelňované antiglobalizační hnutí představuje symbolickou 

reprezentaci kultury veřejného protestu, se kterou bylo mládí tradičně spojováno. A může hrát 

tuto reprezentativní roli, vedle jiných níže diskutovaných aspektů, mimo jiné právě díky své 

silné publicitě. (Marada, 2003) 

Navzdory stovkám uskupení, která se scházejí při příležitosti zasedání různých světových 

institucí (MFF, Světová banka, NATO), zajisté existují protestní skupiny a organizace, jež se 

přímo neúčastní spektakulárních akcí, jimiž se antiglobalizační hnutí především Gistě ne 

výhradně) zviditelňuje. Toto hnutí nicméně poskytuje paradigmatický příklad veřejné 

artikulace kultury protestu. Skrze něj a jeho výsadní reprezentativní status se dnes kultura 

protestu etabluje jako jistý druh veřejného politického či proto-politického projevu. 

Antiglobalizační hnutí nejlépe zviditelňuje politický význam určitého způsobu veřejného 
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jednání. Zvyšuje obecné povědomí o protestu jako svébytné kulturní formě, která dává určitý 

význam jistému způsobu veřejného chování a činí je srozumitelným i pro nezúčastněné 

pozorovatele. Dnes se i ultrapravicové skupiny musí vypořádat s otázkou, zda chtějí vypadat 

jako "oni", nejen kvůli občasné shodě na konkrétních averzích, ale také s ohledem na způsob, 

kterým se veřejně projevují. Zahrnování anarchistů a skinheadů pod jednu kategorii 

extremistů není pouhou zlomyslností konzervativních strážců řádu a politické normality. Je 

také důsledkem zřetelného kulturního a politického statusu, kterého veřejný protest nabyl 

v posledních desetiletích. Možnost poukázat skrze koncept extremismu na shodné rysy jinak 

vzájemně nesmiřitelných hnutí je výraznou ilustrací kulturní pasti, kterou ustavení protestu 

jako relativně autonomní kulturní formy připravuje pro veřejné aktéry. (Marada, 2003) 

11.3 Móda I image 

Image anarchistických a extrémně levicových skupinje různorodá. Jediné co všechny tyto 

skupiny spojuje je odpor ke značkové módě. U anarchistů a mladých levicových aktivistů 

převažuje v oblečení černá barva. Často je černé oblečení zkombinované s červenými 

doplňky, protifašistickými nášivkami, šátky apod. Běžný je také piercing nebo tetování. 

Účesy jsou většinou neudržované anebo udržované tak, aby budily dojem rozcuchaných 

vlasů. Samozřejmostí jsou dlouhé vlasy u chlapců. Poměrně běžně se vyskytují "číra" ve stylu 

punk nebo dredy. 

Vůbec celá image levicově extrémní mládeže má za úkol odlišit se od zbytku "zkažené" 

společnosti. (vlastní analýza) 

Stejně jako pravicoví extremisté, snaží se někdy i ti levicoví znesnadnit svou identifikaci. 

Není to jen z důvodu možného sledování Policií ČR, levicoví extrémisté jsou monitorováni 

také fašistickými skupinami, které se poté snaží vyhledat jednotlivce a fyzicky je napadnout. 

Proto jsou často maskováni různými kapucemi, čepicemi a šátky. Maskování je používáno 

hlavně v případech, kdy na demonstracích extremisté páchají násilné trestné činy, což si ale 
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dovolují pouze v případech několika tisícových shromáždění, které nejsou složeny pouze 

z extrémních jedinců - např. různé streetparty, antiglobalizační akce, demonstrace proti G8, 

atd. Tehdy jim hrozí v případě identifikace trestní stíhání, čehož si jsou velmi dobře vědomi. 

(vlastní analýza) 

Trochu jinou skupinu v rámci levicových extremistů tvoří sdružení usilující o návrat "starých 

pořádků" jsou to strany a sdružení hlásící se k tradici KSČ v době před rokem 1989. Často se 

jedná o skupiny vytvořené kolem bývalých funkcionářů ÚV KSČ, např. kolem Miroslava 

Štěpána, Ladislav Zifčáka, apod. Jedná se o Komunistickou strana Československa (KSČ) a 

neregistrovanou organizaci Komunistická strana Československa - Československá strana 

práce (KSČ-ČSSP). 

U těchto hnutí lze těžko identifikovat nějakou image, protože není založena na mladých 

příznivcích. Spíše by se dalo mluvit o "ne image". Ale přece jen jsou v těchto hnutích i mladí 

lidé, jejichž image je poplatná ostatním levicovým extremistům. (vlastní analýza) 

Další skupinu mezi levicovými extremisty tvoří mladí lidé, kteří působí dojmem slušných 

inteligentních lidí, což možná také opravdu jsou. Jde jim hlavně o věc, o ideologii. Oblečeni 

jsou normálně, nijak výstředně. Vyhýbají se pouze současným módním trendům, značkovému 

oblečení, apod. Jinak jsou ale slušně oblečeni, nezdobí je rebelský účes ani piercing nebo 

tetování. Právě tito lidé dokáží na stranu extremistů strhnout i ty, které levicově extremistická 

image odpuzuje. (vlastní analýza) 
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Obr. 13 - Levicoví extremisté 

11.4 Hudba 

Hudebních kapel, které inklinují k levicovému extremismu jsou jenom v České republice 

stovky. Nedá se však říci, že by v současné době v naší zemi vystupovala skupina, která by 

skutečně byla zaměřena politicky výhradně na levicově extremním spektru. 

Spíše se zde jedná o kapely, které sympatizují s anarchismem a mají některé extrémně 

levicové názory. (vlastní analýza) 

Tyto kapely se řadí především do následujících žánrů: punk, hardcore (HC), ska, reggae, 

underground, industriál, apod. Jedná se tedy také spíše o extrémní žánry. V ČR například 

nenajdeme komerčně úspěšnou hudební kapelu s názory na extrémní levici jako byli a jsou 

v zahraničí např. Manic Street Preachers, Rage Against the Machine nebo Chumbawamba. 

Asi nejvíce levicových kapel najdeme v žánru punk, který má v ČR velkou tradici. Většinou 

se ale v textech těchto skupin objevují politická témata jen zřídka, jejich písně jsou spíše 

výkřiky hnusu nad současnou společenskou situací, ale nedá se zrovna říci, že by se za těmito 

hesly skrýval nějaký politický program. Nejčastěji jsou však jejich texty o alkoholu, drogách, 

vztazích, atd. 

Rozdílná situace oproti zahraničí je způsobena zejména tím, že zde ještě řada punkerů 

pamatuje represivní socialistický systém, který v 80. letech rozprášil českou punkovou novou 
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vlnu. Největší legendy českého punku jako jsou Visací Zámek, Znouzectnost nebo Plexis jsou 

vesměs apolitické a dost možná někteří z těchto muzikantů ve volbách dávají svůj hlas 

liberálně pravicovým stranám. (vlastní analýza) 

Punk především vyznává jistý způsob životního stylu a politiku dost často zcela ignoruje. 

Jeho hlavním heslem je "No future", cožje pro ideology komunismu a levicového 

extremismu nepochopitelné. 

Dalším stylem, ve kterém lze narazit na anarchistické nebo levicové kapely je hardcore. 

Většina HC kapel se však věnuje spíše tématům jiným než politickým a rozhodně se nedá říci, 

že HC je celkově extrémně levicové. Daleko častěji jsou texty HC skupin zaměřeny na boj za 

práva zvířat, vegetariánství, život bez drog a nebo jsou jejich témata zcela apolitická. 

V ostatních uvedených žánrech (ska, reggae, underground, industriál) najdeme v ČR extrémně 

levicově nebo anarchisticky zaměřené kapely jen zřídka. (vlastní analýza) 

Obecně se dá říci, že na české hudební scéně je v těchto žánrech obecně uznáván princip a 

systém demokracie. Často i skupiny, které proti systému revoltují, se většinou snaží pouze 

provokovat a za jejich rebelií se neskrývá skutečná ideologie. 

Skupiny, které to myslely s destrukcí demokratického systému vážně se už většinou rozpadly 

a působily hlavně v devadesátých letech, kdy se jejich názory pochopitelně nesetkávaly 

s příliš kladnými reakcemi. Byl to například skupiny "Sociální nespravedlnost" nebo 

industriální kapela "Paprsky inženýra Garina". Kapela Paprsky inženýra Garina šokovala již 

v roce 1991, kdy vydala své jediné album "Blbá Evropa", na kterém se otevřeně vyznávala ze 

svého skeptického postoje k demokracii, což v té době, která byla ještě prodchnuta 

listopadovým nadšením působilo opravdu jako zjevení. 

Pro představu zde uvádím úryvek z textu jedné z písní, která vyšla na jejich debutovém albu: 

... buržoazie, znova tady je, 

pořád buduje a hov- z toho je! 
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Tak na čí straně jste chlapci, tak na čí, na čí, na čí, ... (píseň Na čí, Paprsky inženýra Garina) 

Další, poměrně vyhraněnou, kapelou na české scéně je RC/punk skupina Edelweiss Piraten, u 

které ale v poslední době došlo k utlumení činnosti nebo se dokonce rozpadla, což jde jen 

těžko ověřit, protože kapela nemá své vlastní webové stránky. Jejich fanoušci však věří, že jde 

jenom o dočasný útlum a skupina opět začne pravidelně koncertovat. Edelweiss Piraten 

pochází z Otrokovic a patří asi k tomu nejradikálnějšímu co lze na české hudební scéně zažít. 

(vlastní analýza) Zde je výňatek z rozhovoru s touto skupinou: 

" ... To, jakým způsobem vidím a interpretuji svět, ve kterém žijeme, vychází v první řadě 

z mojí vlastní zkušenosti. Vidím a zažívám věci, které mě jednoduše se_ou a hledám cesty jak 

z toho ven, jak to změnit. A když svou zkušenost konfrontuji se zkušenostmi jiných a snažím se 

je dát do kontextu, vidím limity změny, které mají společný rámec. Tento rámec je 

prezentovaný společností rozdělenou na třídy, společností, kterou ovládají zákonitosti, které 

nemáme ve svých rukou, zákony kapitálu, sociálního vztahu, kterému se nikdo z nás nevyhne, 

jeho povahu neovlivníme a nikam před ním nemůžeme utéct - proto chápu zrušení tříd, 

zrušení systému, který vyrábí jen pro zisk, státu a politiky vůbec jako jediný způsob, jakým je 

možné vzít svoje životy konečně opravdu do vlastních rukou, jak ovlivnit to, co dnes ovlivňuje 

mě, bez šance na to, abych měl skutečnou možnost měnit podmínky, které do velmi hluboké 

míry určují můj život. Nestojím o ideologické škatulky, ale o radikální odmítnutí současného 

stavu světa, který produkuje války, hlad a bídu, fašistické i stalinistické ideologie, zametá 

s lidmi, kteří pro kapitál nejsou nic než lidské zdroje, vysává z nás sílu, upírá nám tvořivou 

činnost a potlačuje vše, co neodpovídá jeho logice výroby pro zisk. (webová stránka 

FlRESTOM, http://mya.bloguje.cz/492051-edelweiss-piraten.php) 

A zde uvádím ukázku z textu písně "Oni jsou tam, ale my tady" z alba Edelweiss Piraten 

"Pořád dole": 
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Justiční omyly jsou na denním pořádku, 

vše si lze zaplatit, podvody i spekulace. 

Soudnictví nevyhýbá se dravosti a zisku, 

nejvíce zkorumpovaný je právě pan soudce. 

A tak ti největší zloději - stát a kapitál, 

co přiživují se na většině ostatních, 

své podvody a tunely chrlí dál a dál. 

Prý rovnost před zákonem všichni by měli ctít. 

Moc korumpuje, 

absolutně, absolutně. 

Jen někomu snadno se pluje, 

někdo se topí na dně. 

Falešné procesy jeden za druhým. 

Lži, křivé přísahy, skrývání důkazů. 

Na zlatém podnose všem nepohodlným. 

Všechny co vzdorují nacpete do lágrů. 

Bez kontaktu, odříznutý 

od rodiny a přátel. 

Všechna tvá práva už pozbyla platnosti, 

tvůj osud v rukou jiných. 

Právě odklepli ortel, 

bez jména, v ponížení, 

bez lidské důstojnosti. 
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Stojíme při tobě, drž se a nepodlehni. 

Ty jsi tam ale my tady solidární s tebou. 

Rozhodně nechceme být zticha. 

Pryč s veškerou buržoazní lůzou! 

Svobodu všem anarchistickým vězňům! (Oni jsou tam, ale my tady, Edelweiss Piraten) 

11.5 Literární projevy 

Literární projevy levicových extremistů mají podobnou formu jako projevy extremistů 

pravicových. Šířeny jsou zejména prostřednictvím webových stránek různých hnutí, ale stále 

ještě vychází několik časopisů v tištěné podobě (např. A-kontra, AKCE!, Haló noviny, Mladá 

pravda). 

Obr. 14 - tištěné časopisy levicových extremistů 

Vzhledem k tomu, že česká extrémně levicová scéna j e poměrně pestrá, pestré j sou i zaměření 

jednotlivých e-zinů a časopisů. Oblíbené téma, které spojuje všechny, je boj proti českým 

fašistickým skupinám. Dalšími frekventovanými tématy je "imperialismus" USA nesmyslnost 

a nespravedlnost systému, informace o různých politických teoriích (marxismus, trockismus), 

zprávy z demonstrací, ale nechybí ani humor a kulturní příspěvky. Dalším oblíbeným 
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tématem je kritika církevních "bludů". To však není vlastní všem organizacím, protože 

některé z nich (např. KSČ-ČSSP) úzce spolupracuje s některými levicově zaměřenými 

křesťanskými hnutími. (vlastní analýza) 

Jak dlouho 
vydrží člověk 
pod vodou 
a neutop! se? 

Obr. 15 - komiks z časopisu Akce!, číslo 12, únor 2006 

Od toho jsme přece 
tady, abychom to 
zjistili, ne? 

Časopis Akce! vydává již několik let česká Antifašistická akce. Skupina, která na 

anarchistické a antifašistické scéně působí již od roku 1996. Články časopisu jsou zaměřeny 

na dění na české i mezinárodní anarchistické a především antifašistické scéně. Nechybí však 

ani recenze filmů z oblasti lidských práv nebo sociální problematiky, rozhovory s hudebními 

skupinami, polemiky, eseje, glosy, karikatury, komiksy, apod. (web Antifa, 

http://www.antifa.cz/index.Dllp) 

A-kontraje anarchistický časopis vycházející od roku 1991 (s přestávkami v letech 1996-

1998). Vystřídal periodicitu čtrnáctideníku a měsíčníku, současně vychází jako čtvrtletník. 

Jedná se o jediný anarchistický časopis v bývalém Československu, který je šířen oficiální sítí 

novinových stánků. Nejde ale o jediný anarchistický časopis. Vycházejí i různé další, 

především anarchofeministické, anarchokomunistické, radikálně antifašistické a 

anarchopunkové časopisy a fanziny, které se snaží v mezích svých možností podpořit. 

Kolektiv A-kontra není svázán s žádnou konkrétní skupinou nebo organizací a snaží se být co 

nejotevřenější. V minulosti aktivně podpořil např. protesty proti zasedání Mezinárodního 
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měnového fondu a Světové banky v roce 2000 a proti summitu NATO v roce 2002 v Praze. 

(webové stránky A-kontra, http://wvvw.a-kontra.net/o-a-kontra). 

Poměrně zajímavým periodikem jsou také Haló noviny, které mají i svou internetovou verzi a 

které oscilují někde mezi KSČM a stoupenci "starých normalizačních pořádků". 

Pro představu o zaměření těchto novin zde uvádím ukázku z "Teze o socialismu" 

zveřejněném v Haló novinách nebo přesněji řečeno v "Naší pravdě" cožje periodikum s Haló 

novinami úzce spjaté. Autorem článkuje Prof. Ing. Zdeněk HÁBA, DrSc. 

Sotva kdo soudný dnes pochybuje o tom, že současný vývoj kapitalismu jej činí akutní hrozbou 

pro budoucnost lidské civilizace. 

Kritikové kapitalismu hledají východiska: nalézají je bud' v jeho různých demokratických a 

sociálních reformách nebo v jeho zásadní systémové změně. Komunisté se hlásí k nezbytnosti 

systémové změny, kterou vidí ve vystřídání kapitalistické společensko-ekonomické formace 

socialismem, podobně jako kapitalismus sám nastoupil na místo předchozí feudální 

společnosti. 

Ztroskotání sovětského modelu socialismu, který neuspěl v hospodářské a politické soutěži se 

světovým kapitalismem a zhroutil se vlastními chybami i pod tlakem kapitalistického 

obklíčení, neubralo nic na přitažlivosti základních myšlenek socialismu. V obecné představě 

je socialismus společností, která nastolí sociální spravedlnost: odstraní vykořisťování člověka 

člověkem a bude každého odměňovat podle jeho pracovní zásluhy. Lidé v ní budou své 

hospodářství plánovitě řídit, osvobozená práce pro ně přestane být jen ekonomickou nutností 

a stane se prostředkem svobodného rozvoje schopností každého jednotlivce. Smyslem 

socialistické výroby nebude hromadění majetku, ale zvýšení kvality života členů socialistické 

společnosti. (webové stránky Haló noviny, http://www.halonoviny.cz/index.phn?id=95085) 

Různé anarchistické literární projevy se zaměřují především na potírání fašismu, globalizace, 

imperialismu, války a prosazování anarchistických myšlenek je spíše na okraji, jakoby si byli 
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anarchisté dobře vědomi toho, že současný systém na anarchistický přeměnit snad ani nelze. 

( vlastní analýza) 

Naproti tornu komunistické, trockistické a marxistické skupiny otevřeně hlásí nutnost rozbití 

současného systému a návratu bud' ke "starým pořádkům" z dob normalizace nebo k pokusu o 

vytvoření nového socialistického později komunistického systému, který bude již poučen 

z minulých chyb a tudíž bude nanejvýš spravedlivý. (vlastní analýza) 

Zde je úryvek z Deklarace KSČ ("Štěpánova strana") u příležitosti 50. výročí úmrtí 

K. Gottwalda a J. V. Stalina u příležitosti 100. výročí narození J. Fučíka, tedy z roku 2003: 

V době kdy komunisté každoročně vzpomínají výročí slavného Února 1948 si v letošním roce 

s úctou připomínají 50. výročí úmrtí velikánů dělnického a komunistického hnutí Klementa 

Gottwalda a Josifa Vissarionoviče Stalina. 

Přestože odjejich smrti uplynulo padesát let, oceňuje Komunistická strana Československa 

(KSČ) i dnes jejich významnou roli při uskutečňování nejsmělejších ideálů lidského rodu -

ideálů komunismu. 

Nelze zapomenout na přínos J V Stalina při formování strany nového typu ve velké zemi, 

v zemi Velké říjnové socialistické revoluce. Nelze zapomenout na jeho nasazení, se kterým se 

podílel na uskutečňování nejsmělejších myšlenek V I Lenina, nelze zapomenout na jeho 

zásluhy při budování socialismu v prvním státě dělníků a rolníků na světě. S jeho jménem je 

právem spojováno historické vítězství země sovětů nadfašistickým Německem ajeho spojenci 

ve druhé světové válce. Tento velký revolucionář a státník byl navíc velkým přítelem lidu 

Československa. 
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Stejně nezapomenutelné jsou pro lid Československa, dnes pro lid v České republice a 

v bratrské Slovenské republice, zásluhy K. Gottwalda, velkého syna svého lidu. K. Gottwald 

zasvětil celý svůj život věci lidu a své strany. Stál nejen u zrodu bolševické, leninské strany 

v zemi, ale také v prvních řadách bojovníků proti kapitalistickému vykořisťování. Lidé si ho 

pamatují jako neohroženého bojovníka proti fašismu. A byl to právě K. Gottwald, "náš 

Kléma ", jak tehdy jeho přátelé říkali, který se po osvobození země Sovětskou armádou stal po 

vyhraných volbách prvním dělnickým prezidentem v zemi, a byl to K. Gottwald, který pomáhal 

klást základy budování socialistické společnosti v poválečném Československu. 

Komunisté si nepřipomínají tyto velikány dělnického a komunistického hnutí z pouhé nostalgie 

a vůbec ne proto, že by před každodenní realitou a každodenním zápasem utíkali do minulosti. 

Komunistická strana Československa (KSČ) se sklání před zkušenostmi dělnického a 

komunistického hnutí a prací a dílem významných osobností tohoto hnutí. Čerpá zjejich 

odkazu pro současnost, pro svůj současný zápas za ideály komunismu ... 

(webové stránky KSČ, http:'! Ú~FJcsc,q:L~tanovisJ~a%20X_S.(:/ :3tanQY1§1(a.htrn# 10) 

Poslední dobou našla všechna tato hnutí jedno téma, které jimje společné. Tímjsou 

navrhované raketové základny a radar USA v České republice. Články na toto téma vyšly 

úplně ve všech levicově extremistických médiích. Myslím, že nemusím rozebírat, jaký názor 

na toto téma levicoví extrémisté mají. Díky radaru zde však mohu uvést ukázku poezie, která 

vyšla na webových stránkách Komunistického svazu mládeže. Autorem veršů je Miroslav 

Pořízek: 

Bojovnice jménem Parkanová Vlasta, její myšlenka je jasná: 

budem u nás radar mít a basta. 
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Kdo snad trochu odporuje, jiný názor projevuje, 

toho statečná Vlasta, ihned přísně ztrestá. 

Prostředky má k tomu skvělé, 

obrany ministerstvo pod palcem celé. 

Další radarový příznivec Vondrů Saša, 

skvělými nápady veřejně se kasá: 

Radar je jediný prostředek budoucího klidu, míru, 

věrní spojenci ze Států mají velkou sílu, 

až bude nejhůře, a nám teroristé v patách, 

pošlou briskně pomoc v několika ozbrojených četách. 

Mirek Topolánků, toho času premiér: 

Spojencům vždy vyhovíme, jinak to není fér, 

radar u nás postavíme, pohostíme usměvavé chlapce z USA, 

pak už nikdy nepoznáme strach z rozpínavého Rusa. 

A ten kdo to nechápe, pomoc bratrů nepřijímá s díkem, 

toho ihned umravní zdviženým prostředníkem. 

A bývalý prezident Havlů Vašek, ten májasno také: 

Radar to je symbol míru, svobody, všeho co je nám svaté. 

Chystá se o něm napsat divadelní hru - prý nějaké absurdní drama, 

pomáhat mu přitom bude naše bývalá sličná první dáma. 

A pak si v ní na jevišti Národního střihne hlavní roli, 

vždyť proti radaru snad mohou být snad jen nechápaví voli (pardon občané). 
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(Miroslav Pořízek, web Komunistického svazu mládeže, 

http:/hvww.ksm.cz/index.ohp?option=corn content&task=view &id= 1 03 8&Iternid=89) 

Humor a sarkasmus je vůbec poměrně běžným jevem v literárních projevech levicových 

extremistů. Často používaným nástrojem pro zesměšnění ideových protivníků jsou různé 

krátké komiksy. V každém vydání některého z anarchistických nebo levicových periodik 

nalezneme minimálně jeden. Ke stažení bývají dostupné také různé letáky, které humornou 

formou sdělují názory daného hnutí. (vlastní analýza) 

Proč se musí pokaždé 
tolik naléhat na lidi, 
aby se sebrali 

a šli volit? 

Obr. 16 - kreslený vtip z webových stránek AKA 

Prozaická díla v literárních projevech českých levicových extremistů v současné době chybL 

Vychází však různé publikace, které jsou většinou volně ke stažení na internetu a které se 

zabývají tématy globalizace, antifašismu, historie, apod. Stejně tak na české literární scéně 

zatím nepůsobí žádný básník, který by oficiálně vydával svou poezii anarchisticky nebo 

levicově zaměřenou, jako to bylo běžné v devatenáctém století nebo v první polovině století 

dvacátého. Není na škodu si připomenout, že právě levicoví básníci a spisovatelé měli velký 

podíl na vzestupu popularity meziválečné české komunistické strany. (vlastní analýza) 
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11.6 Výtvarné projevy 

Výtvarné projevy levicových extremistů nejsou nepodobné projevům extremistů pravicových. 

Na české výtvarné scéně však v současné době není umělec, který by oficiálně vystavoval 

výtvarná díla propagující komunistické, anarchistické nebo levicové myšlenky. Zbývají tedy 

různí anonymní kreslíři a grafici, kteří vytváří propagační letáky, plakáty nebo samolepky, u 

kterýchjsou použity výtvarné postupy. (vlastní analýza) 

Nejčastějšími výtvarnými projevy jsou tedy letáky a plakáty zvoucí na různé akce nebo 

protestující proti fašismu, radaru, válce, apod. 

Tato dílajsou často převzatá ze zahraničí, dá se však předpokládat, že část z nich pochází od 

českých autorů. Vyznění těchto děl bývá různé a kvalita také. Někdy se jedná o velmi 

působivé a profesionálně dotažené výtvory, v jiných případech jde spíše o nepovedené až 

nehezké amatérské pokusy o grafiku. 

Pokud se budeme věnovat těm povedeným dílům, často je jejich tématem boj a revoluce. 

Plakáty mají burcující charakter, snaží se v příjemci vzbudit dojem, že se musí přidat 

ke spravedlivému boji. Často jsou na plakátech vyobrazeni hrdinové z dob minulých. 

Takovým levicově revolucionistickým evergreenem je podobizna Che Guevary. 

BOJ POKRAČUJE! 

Komunistický ~az mládeže 
VNM.ksm.cz 

Obr. 17 - propagační samolepka Komunistického svazu mládeže 
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V mnoha mladých lidech dříme touha změnit svět. Plakáty těchto hnutí jim nabízí možnost 

tuto touhu zrealizovat. Lidé zde vyobrazení mají odhodlaný pohled a vypadají, že bojují za 

správnou věc. Lákavá je také možnost prožití nějakého dobrodružství, vytržení z nudy. 

e 

ro 1 

zákazu 

Obr. 18 - Propagační plakát Komunistického svazu mládeže 
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Plakáty levicových extremistů někdy burcují v zásadě k dobrým věcem. Bojují proti rasismu a 

fašismu, takže v tomto směru jsou tato hnutí poměrně atraktivní. Negativní názory na radar a 

raketové základny má i vysoké procento majoritní společnosti, takže těmito hesly si mohou 

levicoví extremisté snadno získat nové příznivce o 

Jejich výtvarné projevy jsou však často zaměřeny i proti demokratickému systému 

samotnému. Někdy je tak činěno pod rouškou protestu proti globalizaci a někdy jsou tyto 

projevy podstatně přímočařejší. Zatím se však neobjevují jasné výzvy k revoluci ve smyslu 

násilné destrukce současného systému a jeho nahrazení socialismem nebo komunismem. Tyto 

výzvy jsou však běžné v článcích zveřejňovaných na webových stránkách nebo se objevují 

v poněkud decentnější podobě mezi řádky. (vlastní analýza) 

chcefe 

www. .C2. 

Obr. 19 - Propagační leták Komunistického svazu mládeže 
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Oblíbený výtvarný projev levicových extremistů (ikdyž samozřejmě nejenom jejich) je 

karikatura. Tato výtvarná forma vždy účinně zesměšní protivníka a zaujme příjemce. 

Karikovánijsoujak známí čeští politici, tak i ti světoví, dále církevní představitelé, neofašisti 

i obyčejní "konzumní" občané. Karikatury se objevují téměř ve všech levicových periodicích, 

na všech webových stránkách a e-zinech, i na plakátech, samolepkách a letácích. Častým 

jevem jsou také celé karikaturistické komiksy. (vlastní analýza) 
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ví'Cán! 
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Obr. 20 - Pozvánka na akci Komunistického svazu mládeže a KSČM 

11.7 Moderní média I internet 

Internet je vynikající nástroj pro propagaci jakýchkoliv myšlenek i k organizaci hnutí 

samotných. Toto si samozřejmě levicoví extremisté velmi dobře uvědomují a tak už dnes mají 

své webové prezentace v podstatě všechna hnutí z tohoto spektra. (Bastl, 2001) 

Design a funkčnost webových stránek se u nich liší dle konkrétního zaměření. V zásadě se 

dají tyto webové stránky rozdělit na tři skupiny. Na první skupinu, do které patří různé 
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organizace mladých komunistů, na druhou skupinu, do které patří anarchistická hnutí a na 

třetí skupinu, do které patří komunistické strany usilující o návrat k socialismu. 

Pokud se jedná o první skupinu, jako reprezentativní vzorek nám mohou posloužit webové 

stránky Komunistického svazu mládeže. Tento web nabízí poměrně solidní funkčnost. Design 

působí už trochu rozpačitě amatérsky, v případě, že by si najali skutečně nadaného a 

profesionálního grafika, úroveň webu, návštěvnost i popularita tohoto hnutí by se jistě 

okamžitě zvedla. Sekce webu jsou přehledné, dozvíte se na nich o všech plánovaných akcích. 

Ke stažení jsou k dispozici všechny důležité dokumenty KSM, prameny a literatura marxismu 

a komunismu obecně a samozřejmě řada esejů, glos a kritických článků. Nechybí ani fórum, 

na kterém lze diskutovat o libovolných tématech. Dále jsou zde volně ke stažení různé letáky, 

plakáty a samolepky, u kterých se automaticky předpokládá, že jej budou návštěvníci webu 

distribuovat ve svém okolí. 

V sekci odkazy lze najít kontakty na různé spřátelené weby, především na oblastní organizace 

KSM, ale i na zahraniční komunistické a levicové organizace. 

Stránky nabízejí i různé kulturní tipy a to nejen z preferované oblasti levicového extremismu. 

Ke stažení je také přístupný časopis "Mladá pravda". (vlastní analýza) 

Mandsmus 
Zločiny kapitálu 
Literatura 
Stáhněte si 

Z .ktlvlt KSM 
Z domova 
Ze zahraničí 
Teorie 
Historie 
Kultura 
Názory CI polemika 
Přehled článkO 

Přihlásit se 
Uživatelské jméno 

Heslo 

'. NEzákazu KSIlIi ~~l:,~~~;i~!~~;~ 
Naším po~adavkem je zásadní prohloubení demokracie ~0 Zll<~1YVCR ? 
Neděle, 29 červenec 2007 

Přinášíme Vám rozhovor s předsedou Ústřední rady 
Komunistického svazu mládeze Milanem Krajčou, který byl 
zveřejněn v krajně pravicových "studentských u novinách 
Agor~ : Ned~vno by/~ Vaše organizace zakáz~na Ministerstvem 
vnitra. Hlásá totiž nastolení socialismu násilnou cestou. Co vy 
na to? Přestanete hlásat revoluci.' A nechcete zároveň také 
přestat hlásat socialismus? 

.-...... _-&.1 Přidat komentář (2 Koment~ře) 

Celý článek" . 

o Ne, nechci žádnou dzí 
základnu 

No,;.ma;.-

l'fI asov~ 

v ýsledky 

Nejaenější 
Ne základnám USA v ČR! 
TIsková zpráva KSM k jeho 
rozpuštění ze strany 
Ministerstva vnitra ČR 
Ubytovací stipendia II 
elfogence moci 

Obr. 21 - Náhled webové prezentace Komunistického svazu mládeže 
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Ze druhé skupiny - anarchistických a antifašistických webů lze jako příklad vybrat 

internetové stranky ANTlF A - antifašistická akce. 

Tato webová stránka má poměrně moderní design, ikdyž se nejedná o absolutně profesionální 

práci. Funkčnost těchto stránek je na vysoké úrovni. Návštěvník se opět bez problémů dozví o 

všech plánovaných akcích. Zajímavostí těchto stránek je poměrně obsáhlý monitoring 

neofašistických organizací. Stránky informují o všech akcích konaných pravicovými 

extremisty, jsou na nich zveřejněny fotografie neofašistů a výzvy k jejich zatčení, popřípadě 

napadení. 

Na stránkách je také k dispozici knihovna, která nabízí různé brožury zabývající se tématy 

boje proti fašistům, globalizaci nebo historií antifašistických hnutí. Na stránkách lze také 

stáhnout časopisy Akce!, Přes, Antifašista, Přímá cesta nebo Existence, které patří svým 

zaměřením do krajně levicového spektra. Samozřejmostí jsou články, glosy a eseje, dále 

odkazy na spřátelené weby a organizace, fotogalerie z akcí ale také kulturní tipy. (vlastní 

analýza) 

start I z domova I ze zahraničí I hi~arie I teone I kultura I nejčtenější 

Trenink na Den rasy [~Qbrazenol l288~:1 

Krátká úvaha nad souvislostmi snahy stát se lepšími II očích 

veřejnosti, ale přitom z{jstat stále stejným rasisty . 

Auto,.: Petr Dvorský Z~'O!;rej n eno: 27 .07 .2007 

Nov~ várka triček "GNWP" k dostáni: [,oL",,,o,3686,] 

Po první úspěšné sérii triček Good Night White pride je konečně k 
dostání i druhá. A proto ze do úplně stejné řeky dvakrát 
nevstoupíš, připravili jsme dvě změny J které mažete hned 

I J7 zkontrolovat . Podpořte kampaň proti ultrapravicovému životnímu 
stylu! 

Obr. 22 - Náhled webové prezentace hnutí Antifa 
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Poslední, třetí skupinou jsou webové prezentace komunistických stran usilujících o návrat 

k socialismu předlistopadového typu nebo dokonce ke stalinismu. Na těchto webových 

stránkách na nás hledí známé ikony V.L Lenina nebo J.V. Stalina. Ke stažení jsou projevy, 

myšlenky a díla těchto politiků, stejně jako Klementa Gottwalda. Na tyto stránky přispívají i 

bývalí vysocí funkcionáři bývalé Komunistické strany Československa jako jsou třeba 

Miroslav Štěpán nebo Jan Fojtík. 

Na stránkách jsou k dispozici stanovy a program strany ajsou zde dokonce ke stažení texty a 

mp3 budovatelských písní z padesátých let. Vše je myšleno naprosto vážně. 

Tyto komunistické strany na svých webových stránkách propagují a obhajují kubánský režim 

Fidela Castra, severokorejský režim, vyzdvihují úspěchy čínského lidu, apod. 

V současné době jsou obě komunistické strany (KSČ a KSČ - ČSSP) znepřátelené, takže se 

ještě na svých stránkách navzájem napadají. Jinak mají tyto stránky všechny obvyklé 

funkcionality jako je fotogalerie, odkazy, články, glosy, eseje, knihovna, apod. (vlastní 

analýza) 

~l~1i/ 
WWW.CRTACC.SLOGU ... E.CZ ........ 'JÝ. 

i 
kaprtalizmem vyžaduje . aby proletariát jako jediná opravdu 
revoluční třída uskutečnil t)'to tři úkoly: První - svrhnout 
vykoiísťovatele a především buržoazii jako jejich hlavní 

Lenin hospodářskou a politickou představitelku; porazit je na hlavu; 
zlomit jej ich odpor; znemožnit jim jakékoli pokusy o obnovení jařma kapitálu a 
námezdního otroctví. - Druhý - dosáhnout toho. aby revoluční předvoj 
proletariátu, jeho komunistická strana, získal na svou stranu a vedl nejen 
všechen proletariát nebo jeho drtivou, obrovskou vět šinu , ale i veškerou masu 
pracujících a vykořisťovaných kaprtálem; uvědomovat je. organizovat. 

lES - POIor!!! 

v Ceské relHlblice 
existuje pouze jediná 

autentická 
komullistická strana. 

Je jí Komunistickil 
stranil 

Ceskoslovenska
Ceskoslovenska 

strana luáce. 

IKse - CSSP) 

vychovávat a ukázňovat v samém průběhu krajně neohroženého a neúprosně ~!.r_:1._:ř_'Il.- o.&f.(WJ 
fllrrlÁhn hnip. nrnti VIIknři~t'nv~tF!II·Jm· vir:F! »> a ~- --.iI~ 

Obr. 23 - Náhled webové prezentace KSČ - ČSSP 
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12 Srovnání pravicového a levicového extremismu 

Přestože je myšlenka obecného blaha zajisté vznešeným ideálem, stala se záštitou při 

prosazování těch nejméně demokratických představ. Tím, že se fundamentalisticky vykládal 

princip demokracie jako nadřazení zájmu celku nad zájmy jednotlivce, bylo umožněno 

nakládat svévolně s životem člověka. (Kotlán, 2003) 

Diskuse o tom, co je horší, jestli pravicový nebo levicový extremismus je bizarní. Jde totiž o 

dvě jablka ze stejného stromu. 

Mussolini, zakladatel italského a otec evropského fašismu, byl původně velmi bojovným 

marxistou a redaktorem marxistického socialistického časopisu. Musel proto utéci z Itálie do 

Švýcarska a tam formuloval teoretické zásady, které položily základ fašistického hnutí a brzy 

nato i fašistického státu. Marxismu se sice příliš neodvolával, ale přesto zjeho díla přímo čiší, 

i když rétorika je poněkud jiná. 

Jedním z největších úspěchů sovětské propagandy před druhou světovou válkou bylo, že 

přesvědčila publikum, že komunismus je jiný než fašismus a německý nacismus. Přestože 

všechna tato hnutí k sobě měla víc než blízko. (Reiniš, 2001) 

Hitlerova německá NSDAP znamenala Nazional Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, 

Národně socialistickou německou dělnickou stranu. Socialistická a dělnická, to přece není 

žádná pravice. Po historické smlouvě Stalina s Hitlerem z 23. srpna 1939, například Emanuel 

Moravec vyhlašoval, jak dvě socialistické velmoci nyní osvobodí svět od kapitalismu. 

Stalinismus se nedá nazvat jinak, než ruským fašismem. Stalinismus vykazuje všechny 

atributy vlastní fašismu, jako jsou totalitní stát, státní kapitalismus, nacionalismus, uctívání 

vůdce, militarizace mládeže. Stalin byl vůdce - diktátor. Uspořádání státní moci, vláda jedné 

strany, vzrůstající moc státu, monopol na lživé informace, útlak a vybíjení odpůrců i všelijak 

podivně vybraných skupin obyvatel- to vše je stejné u fašistů i komunistů a stejně tak i 

v rétorice a stylu současných levicově extremistických skupin. Obě hnutí působila na své 
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občany psychologií ideologických dogmat i národnostních, rasových nebo třídních předsudků. 

Určitý rozdíl zde byl: komunisté ničili společenské třídy a nacisté rasy a národy. (Reiniš, 

2001) U nacistů byl jedním z podstatných dogmat politické teorie sice antisemitismus, ale i 

komunisté ho objevili, pravda o trochu později, ale zato se k němu periodicky vraceli až do 

našich dob. Ostatně Marxovy antisemitské názory jsou známé (K. Marx, World without 

Jews). 

Důležité jsou také jejich dva další společné rysy - boj proti náboženství a boj proti 

demokracii. A rovněž není pravda, že masový teror začali až nacisté v Německu. 

Koncentrační tábory budovali dříve komunisté než fašisté a nacisté. (Reiniš, 2001) 

Komunisté a levicoví extrémisté kolem sebe vytvářejí mýtus, že jejich ideologie je správná a 

určitě by už dávno zvítězila, kdyby ji lidé správně použili. To prý jen lidé zkazili toto krásné 

učenÍ. Když k ideologii přibereme počítače a faxy, tvrdí oni, musí se to tentokrát povést. 

(Reiniš, 2001) 
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13 Vnímání extremismu veřejností 

V současné době vnímá veřejnost extremisty zcela jiným způsobem než například 

v devadesátých letech. Extrémně pravicová hnutí jsou již považována spíše za poněkud 

obskurní skupinky, jejichž srazy jsou však vděčným tématem českých médií. Jejich 

nebezpečnost a popularita je však již velmi malá. V devadesátých letech byli pravicoví 

extremisté podstatně oblíbenější a i s jejich kulturními projevy se ztotožňovalo větší procento 

společnosti. Souviselo to zejména s jejich antikomunismem, který byl v té době silný napříč 

celou společností a také s jejich tehdejšími radikálními názory na romskou menšinu, které si 

hnutí ponechalo až do dnešní doby, na rozdíl od zbytku společnosti, ve které už jsou dnes 

narážky na Romy považovány přinejmenším za nevkusné. (vlastní zkušenost autora) 

U levicových extremistů můžeme sledovat zcela opačný průběh. V devadesátých letech, kdy 

byly levicové ideologie na českém území v naprostém útlumu, se tato hnutí netěšila větší 

popularitě. Jediné, co česká média zajímalo, byly jejich bitky se skinheady. 

Dnes však tato hnutí zažívají velkou renesanci a s některými jejich názory se dokonce 

ztotožňuje většina společnosti - Ne základnám, Ne radarům, Ne globalizaci, Ne válce v Iráku, 

Ne Bushovi, Ne USA, Ne reformě, Ne placenému školství a zdravotnictví, Ne sociálním 

škrtům, apod. (vlastní analýza) 

Dnes mají extrémně levicová hnutí témata, která se dotýkají celé společnosti a ke kterým je 

málokdo lhostejný. Jejich členové se tedy rozrůstají a majoritní společnost je k těmto hnutím 

shovívavá. 

Málokdo se od těchto hnutí obává skutečně revolučního řešení, které by změnilo současný 

systém v totalitní. N aj ednou j sou někteří liberálové na jedné lodi s levicovými extremisty, 

protože nechtějí radar nebo nemají rádi prezidenta Bushe. Najednoujsou dřívější nepřátelé 

spolu na jedné demonstraci a zde možná číhá nebezpečí. Ideologie extremistických hnutí jsou 
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stejně záludné jako učení sekt, není těžké těmto svodům podlehnout a cesta zpátky je vždy 

náročná a zdlouhavá a někdy také i nemožná. (vlastní analýza) 
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14 Závěr 

V této práci byly postupně představeny kulturní projevy nejvýznamnějších českých 

extremistických hnutí. Mezi které patří jak extrémně pravicové subjekty - Národní 

Odpor, Bohemia Hammer Skins nebo Blood & Honour / Combat 18, tak levicově extrémní 

hnutí a strany - Československá anarchistická federace, Federace anarchistických skupin, 

Antifašistická akce, Komunistický svaz mládeže, Skupina revoluční mládeže REVO, 

Komunistická strana Československa nebo Komunistická strana Československa -

Československá strana práce. 

Tato práce tedy analyzuje kulturní projevy pouze politického extremismu. Je to z toho 

důvodu, že ekologický a náboženský extremismus se v zásadě v České republice nevyskytuje, 

ikdyž zde působí řada hnutí z této oblasti, která lze jistě označit za radikální a snadno se 

mohou v průběhu času extremizovat. (webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, 

http://www.mvcLcz/). Nicméně definici extremismu, takjakje vymezena v úvodu práce, tato 

hnutí nenaplňují, proto zde jejich kulturní projevy nejsou rozebírány. Přesto by bylo určitě 

velmi dobré zmapovat kulturní projevy radikálních náboženských a ekologických subjektů, 

protože se jistě jedná o velmi pestrou paletu těchto projevů. 

Podle mého názoru může monitoring a mapování kulturních projevů extremismu a 

radikalismu přinášet dlouhodobě užitek majoritní společnosti, protože tak lze předvídat vliv 

těchto organizací na mladé a nejenom mladé lidi v České republice. 

Demokratické uspořádání společnosti, totiž na rozdíl od ideologií extremistů, neslibuje svým 

občanům ráj na zemi. Řada občanů této země a to zejména mladých lidí, tak může být 

frustrována z tuzemského společenského vývoje, kdy je každý nucen postarat se sám o sebe a 

překonávat řadu problémů, které s sebou možnost volby nese. 
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Frustrovaní jedinci jsou snadným cílem extremistů. V jejich společenství tak mohou získat 

pocit, že není potřeba pracovat na sobě, ale na změně systému, který přeci může za to, že se 

danému jedinci třeba zrovna příliš nedaří. 

Možná, že čtenáře této práce nyní napadne otázka, jak může mapování kulturních projevů 

napomoci ke snížení vlivu extrémistů, jestli snad jsem pro znovuzavedení cenzury, či jiných 

represivních nástrojů např. proti hudebním kapelám nebo jsem snad pro zákaz vydávání 

extremistických zinů. Ne, nemyslím si, že by toto bylo dobré řešení. Ale kulturní projevy 

extremistů nám mohou mnohé povědět o jejich náladě a duši a lze jim poté lépe porozumět. 

Pokud extremistům porozumíme, lze poté vytvořit účinnější preventivní programy, nabídnout 

alternativní vybití jejich frustrace. 

Dále v úvodu práce již bylo řečeno, že většina extremistů nakonec během času své názory 

přehodnotí a opět se začlení do majoritní společnosti. Proto si myslím, že k analýze 

extremismu je třeba přistupovat s citem, aby nedošlo ke zbytečné kriminalizaci těchto skupin 

a tak k nenávratnému uzavření jejich cesty zpět do majoritní společnosti. 

Nicméně, abychom se dostali k úplnému závěru provedené analýzy českého extremismu. Dle 

mých zkoumání v současné době na českém území nejsou kulturní projevy extremistů natolik 

silné, aby se tato hnutí stala masově populární. U levicových extremistů však lze vysledovat 

tendence ke zlepšování komuníkace svých názorů směrem k veřejnosti, proto zde v této 

oblasti do budoucna určitě hrozí nebezpečí zvýšení obliby a zvýšení počtu stoupenců těchto 

extrémně levicových hnutí. 
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15 Shrnutí I Summary 

Tato diplomová práce analyzuje jednotlivá extremistická hnutí v České republice z hlediska 

jejich kulturních projevů. Na základě definice extremismu jsou analyzovány kulturní projevy 

pouze tzv. politického extremismu, protože další oblasti extremismu jako je například 

náboženský nebo ekologický se v České republice nevyskytují, ikdyž zde působí radikální 

hnutí z těchto oblastí, které však nesplňují definici extremismu jako tendence změnit současný 

demokratický politický systém za systém totalitní. 

Práce tedy analyzuje pouze pravicová a levicová extremistická hnutí působící na území České 

republiky, ikdyž je v práci krátce zmíněna i zahraniční extremistická scéna, avšak pouze jako 

zdroj inspirace pro hnutí česká. 

Jednotlivá hnutí jsou v práci analyzována z hlediska jejich hlavních kulturních projevů, tzn. že 

je zde popisována jejich image a móda, hudba, literární a výtvarné projevy, symbolika a také 

jejich sebe-prezentace prostřednictvím moderních médií, internetu. 

V úvodu práce je nejprve vysvětlena definice extremismu a je zde stručně představena celá 

česká extremistická scéna. 

V další části jsou analyzována extremistická hnutí z hlediska jej ich kulturních proj evů aj ej ich 

vymezení směrem k levicovému nebo pravicovému extremismu. U každé z těchto oblastí je 

také uvedena kapitola zabývající se podílem kulturních projevů extremistických hnutí na 

jejich popularitě. 

Práce dále srovnává pravicový a levicový extremismus a analyzuje vnímání těchto hnutí 

veřejností v České republice. 

Z provedených analýz vyplývá, že kulturní projevy extremistických hnutí v České republice 

pro zatím nejsou schopny masově oslovit majoritní českou veřejnost. 
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This diploma thesis provides an analysis of cultural manifestations ofvarious extremist 

movements in the Czech Republic. Given the definition of extremism, cultural manifestations 

analyzed in this thesis belong exclusively to the so called political extremism. Even though, 

there are other instance s of radical extremist thought in The Czech Republic, such as 

ecological or religious extremism, corresponding movements do not comply with the 

definition of extremism as a tendency to replace the democratic political system with a 

totalitarian one. 

This thus focuses on right and left-wing extremist movements operating in the Czech 

Republic and also brietly reports on the foreign extremist scene solely as a source of 

inspiration for local movements. 

Individual movements are analyzed by their significant cultural manifestations, i.e. their 

image, dress-code, music, literature, art and design, symbols and by their presence in modem 

media and the internet. 

The introduction gives an explanation of the definition of extremism a basic introduction into 

the Czech extremist scene. 

Extremist movements are then further analyzed by their cultural manifestations and by their 

inclination towards right-wing or left-wing extremism. Each section includes a chapter 

dealing with the inf1uence of cultural manifestations of individual movements on their 

popularity. 

The paper compares left and right-wing extremism and analyses the way they are perceived 

by the majority ofthe population. 

Conclusions derived from above mentioned analysis indicate that extremist movements in the 

Czech Republic are not yet ready to attract wider audience among the Czech public. 
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