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Anotace 

   Bakalářská práce pojednává o problematice extrémně pravicových aktivit a jejich 

reflexi v tisku. Na základě kvalitativní obsahové analýzy vybraných většinových i 

menšinových periodik, která byla vybírána s ohledem na skutečnost, aby svým 

názorovým zaměřením pokrývala klíčovou část českého mediální prostředí, se tato 

práce pokouší analyzovat a popsat obraz, který český tisk ( v případě krajně 

pravicového segmentu názorového spektra elektronická média ) konstruuje. Události, 

kterých se analyzované texty týkaly jsou pochody, respektive snahy o pochody 

pořádané krajní pravicí, které se odehrály na přelomu let 2007 a 2008 a které  se svým 

rozsahem a mediálním prostorem, který jim byl věnován staly  nejvýznamnější 

prezentací krajně pravicové ideologie za několik posledních let.  
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1. KAPITOLA PRVNÍ    CÍL VZOREK, METODA 

1. 1 CÍL  

 

   Na přelomu let 2007 a 2008 se v České republice uskutečnily pochody, respektive snahy o 

pochody pravicových radikálů. Tyto události vzbudily nebývalý zájem médií a v tomto 

období se staly jedněmi z nejfrekventovanějších mediálních témat.  

   Cílem této práce je analyzovat reflexi těchto aktivit v tisku. Konkrétně v tisku levicovém a 

ultralevicovém, kulturních a společenských týdenících, ve středo pravicových a pravicových  

většinových denících a v tisku neonacistickém, respektive ultra nacionalistickém. 

   Samotné zkoumání problému extrémní pravice a jejích projevů je zvoleno vzhledem k 

aktuálnosti této problematiky. Podle informací ministerstva vnitra je totiž od roku 2006 patrný 

zvyšující se zájem českých neonacistů o účast na veřejných akcích s politickým kontextem1, a 

celkově v souvislosti s rostoucí imigrací do České Republiky a celosvětovou ekonomickou 

krizí a současnými snahami krajní pravice o vstup do politického života pod záštitou legální 

politické strany má tento fenomén do budoucna potenciál se stát závažným celospolečenským 

problémem. 

   Časové období je zvoleno vzhledem k důležitosti akcí, které se v tomto období odehrály. 

Tyto akce svým počtem účastníků představovaly nejrozsáhlejší pokus o veřejnou propagaci 

krajně pravicové neonacistické ideologie za posledních několik let, zároveň kvůli svému 

záměrnému časovému umístění korespondujícímu s výročími nacistických pogromů a 

transportů židů do koncentračních táborů se staly vážnou a v posledních letech v České 

republice bezprecedentní provokací a urážkou obětí holocaustu. Vzhledem k průběhu a 

rozsahu akcí, nejistému a nejednoznačnému postupu státní správy a tvrdým zásahům policie, 

se do té doby více méně marginální jev stal tématem společenské diskuze, která přesáhla 

rámec obvyklých témat s pravicovým extremismem spojených jako xenofobie a rasismus a 

otevřela pole pro diskuzi nad principy demokratického státu jako je rozsah svobody slova, 

shromažďování a svobody vůbec.  
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   Vzhledem k zaměření této práce na mediální reflexi krajně pravicových aktivit je nutné s i 

uvědomit roli médií v dnešním světě. Podle mediálního odborníka Jana Jiráka se média 

významnou měrou podílejí a jsou schopna definovat společensky platné významy a 

ovlivňovat publikum, ať již nastolováním témat, či „kultivováním“ postojů ke skutečnosti2, 

podle Graeme Burtona dokáží utvářet a formovat to, co se jedinec dozvídá o světě a zároveň 

mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se k němu dostávají. Média tak dokáží 

ovlivnit a jednání a uvažování lidí3. Pokud tomu tak je a tyto teorie přijmeme za platné, je z 

toho možné usuzovat, že obsah médii lze považovat za do jisté míry spolehlivou výpověď o 

kultuře a společnosti4 a tento výzkum by tak jednak měl umožnit poznat mediální obraz který 

média, respektive tisk o zkoumaném problému podávala, ale také částečně umožnit poznání 

postoje české společnosti prizmatem mediálního obrazu extremní pravice.  
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Poznámky 

1   http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx 

2   Jan Jirák, Barbora Koppelová, Média a společnost, Portál 2003, s. 165 

3   Grame Burton, Jan Jirák, Úvod do studia médií, Barrister and principal Brno, 2003, s. 24 

4   Denis Mcquali: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, 2009, s. 28 
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1. 2  VZOREK  

 

1. 2. 1 Charakteristika vzorku 

 

   Výzkum je veden za základě analýzy textů ve vybraných periodicích, které by měly svým 

zaměřením postihovat všechny klíčové tendence a postoje v českém mediálním prostředí, 

respektive v české společnosti jejíž jsou odrazem.Pro analýzu byl zvolen židovský tisk Roš 

chodeš , Maskil a Židovské listy, ultrapravicové články s neonacistickým zaměřením 

publikované serverem Národní odpor, texty ultra nacionalistické Národní strany, tisk levicový 

a ultra levicový – Právo a Halo noviny, kulturní a společenské týdeníky Reflex a Respekt, 

středo pravicové a  středové většinové deníky Mladá Fronta a Lidové noviny. 

   Analyzovány byly texty týkající se třech neonacistických pochodů, respektive pokusů 

pochody, které se měly konat konkrétně 10. 11. 2007 v Praze, 17. 1. 2008 v Plzni a 1.3. 2008 

tamtéž. Výzkum je prováděn pouze z hlavních částí novin, časopisů či internetových serverů ( 

v případě Národního odporu a Národní strany ), nezahrnuje přílohy jednotlivých tisků, pokud 

mají periodiky regionální mutace, je zkoumána mutace pro region střední Čechy. Celkově 

bylo analyzováno 195 textů. Největší prostor této problematice dává Mladá fronta ( 68 textů ), 

dále Lidové noviny ( 41 textů ), Právo ( 28 textů ), Odpor ( 19 textů ), židovská periodika ( 17 

textů ), Halo noviny ( 16 textů ), Respekt ( 5 textů ) a Národní strana ( 4 texty ) a Reflex ( 3 

texty ). 

 

1. 2. 2  Charakteristika akcí  

   Prví událostí, kterou se analýza zabývá, je plánovaný pochod neonacistů židovským městem 

10. 11. 2007  na výročí data Křišťálové noci. Křišťálová noc ( Kristallnacht ) je podle 

historika  Roberta S. Wistricha eufemistický název pro vlnu nespoutaného protižidovského 
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teroru a násilí nevídaných rozměrů. V tento den bylo vypáleno víc než čtyři sta synagog a více 

než sedm tisíc pět set židovských obchodů a jiného majetku bylo vyrabováno a zničeno. Bylo 

zabito přinejmenším sto židů a mnoho dalších zraněno, třicet tisíc lidí bylo posláno do 

koncentračních táborů. 1 Datum nebylo zvoleno náhodně, jednalo se o vyvrcholení série 

provokací. Nejprve nacisté vyhlásili záměr deportovat z Říše židy polské národnosti, kteří na 

tomto území žili i několik generací. V reakci na to 7. listopadu zabil mladý polský emigrant 

radu německého velvyslanectví v Paříži na protest proti deportaci svých rodičů. Toto se stalo 

záminkou k násilnostem silnějším, než něž jaké Evropa zažila v době carských pogromů.2 

Jednalo se o další z masových kampaní řízených přímo Geobbelsem, odpovědným za 

východu a propagandu, který dal NSDAP a SA faktický pokyn k rozpoutání pogromu. 

Hlavním důvodem tohoto činu se zdá snaha o nivelizaci svědomí obyvatelstva, jež mělo zcela 

bez výhrad podpořit režim, zároveň se jednalo o operaci, která měla potlačit všechna rezidua 

disidentských zárodků. Židům zcela vyloučeným ze společnosti byla poté udělena tvrdá 

pokuta a předán účet za škody vzniklé během Křišťálové noci a arizace židovského majetku 

tím doznala dalšího zrychlení.3 Křišťálová noc se vzhledem k dalším událostem ukázala jako 

závažná křižovatka na cestě k holocaustu4. 

    Akci svolal na výročí této události pod názvem Protest proti české válečné účasti v Iráku  

jménem sdružení Mladí národní demokraté Václav Bureš, osoba úzce napojená na 

neonacistickou scénu. Mladí národní demokraté o sobě na svých internetových  stránkách5 

tvrdí, že jsou samostatným, neziskovým dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je 

mimo jiné sdružovat osoby fyzické i právnické, zajímající se o ochranu demokratických 

hodnot a lidských práv, monitoring a upozorňování na porušování mezinárodního práva a 

humanity či se o zasazovaní se o rozvoj právního státu. Podle ministerstva vnitra, respektive 

podle jeho zprávy pod názvem Informace o problematice extremismu na území české 

republiky v roce 2007 je ve skutečnosti toto sdružení pouze snahou o legalizaci činnosti 

organizace Národní odpor, neboť osoby, které za sdružením stojí jsou s touto organizací 

propojeny6, přičemž Národní odpor je v této zprávě popisována jako organizace hrající na 

české neonacistické scéně dominantní roli. Plánovaný pochod byl nakonec po dlouhých 

soudních rozepřích mezi magistrátem a svolavatelem Nejvyšším správním soudem zakázán. 

Rozsudek a jeho odůvodnění je zveřejněno na  internetových stránkách Nejvyššího správního 

soudu7. Druhá akce, které se tato práce týká, se měla konat 19. 1. 2008, to znamená v den 

prvního transportu plzeňských židů do koncentračních táborů. Tímto transportem, který byl 

pojmenován písmenem R, odjelo do Terezína tisíc osob. Transport přežilo 73 lidí. 
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Transportováno bylo 54 dětí do 15 let z nichž přežilo pouze 8. Počet zavražděných 

plzeňských Židů tvoří 92, 2% celkového počtu transportovaných. Většina plzeňských židů 

byla transportována dále, většinou do vyhlazovacích táborů8. Svolavatel Václav Bureš pochod 

nahlásil kolem plzeňské synagogy, tentokrát jako pochod za svobodu slova, tedy jako reakci 

na údajnou perzekuci příznivců Mladých národních demokratů 10. 11. Pochod byl dva dny 

před jeho konáním zakázán primátorem Plzně Rödelem. Třetí pochod byl nahlášen na 1. 3. 

2008 na stejné místo jako pochod předchozí, tato akce se již uskutečnila, byla náhradním 

termínem za zrušený pochod 19. 1.  Krajský soud v Plzni totiž uznal stížnost svolavatele a 

zákaz primátora uznal za proti právní, za toto rozhodnutí nakonec ale primátor stíhán nebyl, 

jeho stíhání bylo odloženo s poukazem na skutečnost, že pohnutka primátorova jednání 

nebylo škodu způsobit, ale zabránit jí6.  

 

1. 2. 3  Židovský tisk 

   Za prvé jsou krajně pravicové  akce, kterých se analýza týká zkoumané v židovském 

menšinovém tisku. Židovská komunita v České republice není homogenní, setkávají se v ní 

různé náboženské a myšlenkové proudy. Vybraná periodika by měla reprezentovat všechny 

hlavní tendence. Prvním analyzovaným židovským časopisem je  Roš Chodeš. Původní název 

tohoto periodika je Věstník Židovské obce náboženské v Praze, od roku 1953 vychází pod 

názvem Věstník Židovských obcí v Československu, teprve od roku 1991 je jeho názvem Roš 

chodeš – Věstník náboženských židovských obcí v České a Sloveské republice. Šéf 

redaktorem je Tomáš  Pěkný. Roš chodeš je měsíčníkem o rozsahu 16 stran reprezentující 

názory a postoje Federace židovských obcí v ČR. Vydává jej Židovská obec Praha. 

 Neonacistické akce reflektuje také Maskil, který je tiskovinou židovské organizace  Bejt 

Simcha, což je pražská liberální židovská komunita, přidružený člen Federace Židovských 

obcí. Náklad Maskilu je  600 kusů, rozsah 16 stran. Šéfredaktorem je Michal  Kalina. Maskil 

vychází jednou měsíčně a je vydáván od roku 2001. Osobnosti píšící o této problematice jsou 

především opět František Bányai, ale také novinář, dramatik a spisovatel Karel Hvížďala. 

Třetím periodikem je   měsíčník  Židovské listy což je  projekt navazující na  Obecní noviny 

vydávaný občanským sdružením Magen jež vychází z česko židovské tradice. Šéfredaktorem 

je v současné době Jana Dráská. Neonacistické akce v tomto časopise reflektují mimo 
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předsedkyně sdružení Magen Věry Dvořákové, ale také komnetátor Mf Dnes, dramatik a 

scénárista Karel Steigerwald či redaktor Reflexu Dan Hrubý. 

 

1. 2. 4  Neonacistický a ultranacionalistický tisk  

   Názory krajně pravicové části spektra jsou zkoumány na základě analýzy informací 

uveřejněných na neonacistickém serveru www.odpor.org a na internetových stránkách 

ultranacionalistické Národní strany www.narodni-strana.cz. Národní odpor vznikl v roce 1998 

z pražské části dnes již nefunkční organizace Blood and Honour a sám sebe definuje jako 

hnutí národních socialistů a národovců. Podle informací policejního Ústavu odhalování 

organizovaného zločinu z roku 2007 se jedná o nejvýznamnější radikálně pravicové  uskupení 

[…], jehož buňky jsou téměř ve všech krajích. V  roce 2007 je zřetelný příklon příznivců 

Národního odporu k neonacismu, který je prosazován ve formě „white power“, tedy hnutí 

„bílé síly“. Tento prosazovaný neonacismus akcentuje společný boj árijských či bílých národů 

a tomu se přizpůsobuje i selektivní výběr z nacistických tradic. Národní odpor tyto aktivity 

prosazuje pořádáním koncertů white power hudebních skupin a dále pochody a 

demonstracemi, které jsou nahlašovány pod různými fiktivními záminkami [...], Struktura 

Národního odporu vychází z osvědčeného principu zahraničních neonacistických uskupení: 

odpor bez vůdce („leaderless resistence“), kdy jednotlivé buňky jsou prakticky samostatné a 

s ostatními spolupracují jen v případě společného zájmu. V současné době se buňky 

Národního odporu nacházejí v těchto regionech: Praha, Brno, České Budějovice, Hranice na 

Moravě, Jihlava, Olomouc, Havlíčkův Brod, Tábor, Slezsko, Karlovy Vary, Mělník a Teplice. 

Za uplynulý rok vznikly nové buňky v Teplicích, Mělníku a v Karlových Varech. Mimo tyto 

buňky existují na mnoha místech skupiny osob, které Národní odpor podporují bez toho, aby 

vystupovali jako samostatná buňka. Každá shora jmenovaná buňka se snaží provozovat 

finanční fondy na krytí svých aktivit a na podporu vězněným kamarádům, které označuje jako 

válečné zajatce. Tyto finanční částky jsou získávány především ze vstupného na koncertech 

s mezinárodní účastí a na prodeji propagačních materiálů9. Na stránkách www.odpor.org je 

většina článků podepsána pseudonymy, některé jsou ale podepsané vlastními jmény. Autory 

těchto textů jsou většinou známé tváře spojené s ultra pravicovou scénou. Jedná se například  

o Erika Sedláček, Václava Bureš či předsedu Dělnické strany Tomáše Vandase.  
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   Druhou stranu ultrapravicového spektra tvoří Národní strana. Tato strana byla 

ministerstvem vnitra zaregistrována v roce 2002 a  prezentuje se jako standartní národovecká 

parlamentní strana s běžným politickým programem. Za své priority považuje striktní 

odmítaní členství v Evropské unii, kterou považuje za největší nebezpečí pro občanské 

svobody od dob zániku Sovětského Svazu a okamžité vystoupení České republiky z této 

instituce. Dále usiluje o obnovení plné státní suverenity a minimalizaci vlivu zahraničních 

politicko-ekonomických subjektů na chod českého státu. Národní strana vystupuje proti 

současné přistěhovalecké politice České republiky a zaujímá rovněž odmítavý postoj k NATO 

a požaduje neutralitu země10, zároveň je ale sledována Bezpečnostní informační službou, která 

jí ve své výroční zprávě za rok 2007 definuje jako ultranacionalistické sdružení, konkrétně se 

jedná o krajně nacionalisticky, antisemitsky, rasisticky či xenofobně zaměřenou skupinu, 

jejichž členové zastávají velmi radikální postoje. Před veřejností se snaží většinou vystupovat 

umírněně a nedostat se do konfliktu se zákonem. [...]Národní strana (NS), která se stejně jako 

v předchozích letech podílela na celé řadě kontroverzních akcí, jejichž cílem bylo upoutat 

zájem médií a dostat stranu do povědomí široké veřejnosti.Za provokativní počin NS lze 

považovat založení Národní gardy (NG), polovojenské organizace NS, které bylo oficiálně 

vyhlášeno na demonstraci NS na Václavském náměstí dne 28. října 200711. Výhradní autorkou 

všech textů Národní strany týkajících se zkoumaných událostí je předsedkyně této strany 

Petra Edelamannová. 

Vzhledem k elektronické podobě šíření názorů těchto subjektů nelze zjistit jejich periodicitu, 

náklad a čtenost. 

 

1. 2. 5  Krajně levicový a levicový tisk  

   Levicovou část názorového spektra v této analýze zastupuje deník Právo. Tento deník je 

pokračovatelem deníku Rudé právo vydávaného od roku 1921. Právo má v podtitulu větu klíč 

k informacím a toto periodikum lze podle Milana Šmída z Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy charakterizovat jako levicový, či levo středý deník s názory blízký sociální 

demokracii, který se nebrání bulvární agendě12. Šéfredaktorem je Zdeněk Porybný, který je 

také vlastníkem tohoto listu a majitel vydavatelství, které Právo vydává. Průměrný měsíční 

náklad v roce 2008 činil 148 385 výtisků13. Právo vydává přílohy Styl pro ženy, Dům a 

bydlení a Magazín + Tv. Společně s portálem Seznam.cz se podílí na zpravodajském portálu 
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Novinky.cz. Podle Výzkumu sociologického ústavu z roku 2007 pod názvem Hodnocení 

informací v médiích považovalo 39 % dotázaných zpravodajství za pravdivé14. Pravděpodobně 

nejvýznamnější osobností vyjadřujících se na stránkách Práva k pravicovému extremismu je 

bývalý disident a politik Petr Uhl, který je považován za novináře s levicovou orientací.  

   Název ultralevicových Halo novin, které mají podtitul český levicový deník odpovídá 

staršímu titulu – pražskému, který byl vydáván od roku 1929 a na jehož vzniku se podílel mj. 

Julius Fučík, a brněnskému, který byl vydáván za éry komunistů jako spíše odpočinkový a 

polo bulvární titul. Halo noviny nelze podle Miroslava Šmída v dnešní době považovat za 

plno formátový deník, jsou spíše informační a propagační tiskovinou Komunistické strany 

Čech a Moravy s marginální a přesně vymezenou čtenářskou obcí15. Vydavatel Halo novin 

vydavatelství Futura se neúčastní auditu kontrolující tištěný a prodaný náklad. Průzkum v 

rámci Media projektu uvádí čtenost kolem 40 000 čtenářů. Podle výzkumu Hodnocení 

informací v médiích se desetina lidí domnívá, že informace Halo novin jsou pravdivé, shodně 

desetina respondentů zastává názor, že jejich zpravodajství je nepravdivé, přibližně dvě 

třetiny dotázaných (64 %) však Haló noviny nesledují16. Současným šéfredaktorem je Jan 

Lemák, majoritním vlastníkem je Ústřední výbor KSČM. Halo noviny vydávají přílohy Naše 

Pravda, Obrys – Kmen a Magazín Halo novin. Autorství článků se jednotlivým autorů, připisuje 

velmi těžko, zprávy, jež jsou až na dvě výjimky zprávami autorskými jsou označeny pouze 

zkratkami. 

 

1. 2. 6  Nezávislé  kulturní a společenské  týdeníky  

   Analýza reflexe neonacistických  aktivit ve společenských a zpravodajských týdenících je 

prováděna excerpcí zveřejněných textů ve časopisech Respekt a Reflex.  

   Týdenník Respekt je považován za politický intelektuální liberální týdeník, který v  

časopiseckém formátu přináší původní zpravodajství a publicistiku, věnuje se investigativní 

žurnalistice a publikuje též články o ekonomii, vědě a kultuře. List začal vycházet koncem 

roku 1989 z iniciativy  skupiny disidentských novinářů, navazuje na disidentský politický 

časopis Sport17, z původního názvu Informační servis pak byl brzy přejmenován na Respekt, 

jehož první vydání vyšlo v polovině března 1990. Současným šéfredaktorem je Erik Tabery.18 

V Respektu je patrná orientace na náročného čtenáře, tuto tendenci podporuje snaha 



-  - 18 

publikovat maximálně fundované články, Respekt klade důraz také na grafickou stránku, 

autorem ilustrací je Pavel Reisenauer19. Podle stránek www. respekt .cz, tedy podle jakého si 

sebehodnocení je v současné době Respekt  moderní názorový časopis, zakládající si na 

vysokém standardu nezávislé novinářské práce, který vedle tradičních rubrik jako jsou 

komentáře, domácí zpravodajství, ekonomika, zahraniční zpravodajství, téma, rozhovory, 

civilizace, polemika, kultura a satirický sloupek poskytuje exkluzivně převzaté články z 

aktuálního čísla renomovaného britského týdeníku The Economist a esejistické texty 

světových autorů20. Náklad Respektu podle Media projektu, kde byl zařazen do kategorie 

zpravodajské deníky, byl v roce 2008 26 135 a čtenost byla 115 000. Respekt získal několik 

ocenění získal v každoroční soutěži „Časopis roku“, První místo v kategorii „Ekonomický 

a/nebo zpravodajský týdeník“ Respekt získal v letech 2005, 2006 a 2007.21 Vydavatelem je 

Respekt Publishing a.s. O neonacismu v Respektu v současné době píše Adam Šůra, Jan 

Brabec a Sylvia Lauder.  

   Reflex je považován za týdeník zabývající se především společenskými, kulturními a 

publicistickými tématy22 Podle vydavatele Ringier cz je Reflex prestižní společenský týdeník, 

který „přemýšlivým čtenářům aktuální témata a zajímavé osobnosti naší doby a 

zprostředkovává nový úhel pohledu na svět a životní styl“23 Vchází od roku 1990 a současným 

šéfredaktorem je Pavel Šafr. Náklad činil v roce 2008 48 878 výtisků, čtnenost dosahuje čísla 

292 000, Media projekt zařadil Reflex do kategorie společenské časopisy. Reflex v letech 

2005 – 2007 získával prestižní ocenění časopis roku v kategorii společenský časopis. 

Vydavatelem je Ringier ČR a. s. Texty o pravicovém extremismu má na starosti pouze 

kontraverzní  novinář Jiří X. Doležal. 

 

1. 2. 7   Středový a středo pravý tisk  

   Středová většinová periodika zastupují Mladá fronta dnes a Lidové noviny. Mladá fronta 

dnešní podoby vznikla roku 1990. Jedná se o jeden z neprodávanějších českých celostátních 

deníků, který je tvořen pražskou centrální redakcí a 14 regionálními redakcí. Vydavatelství 

Mafra Mladou frontu představuje jako největší seriózní celostátní deník v České republice, 

který podává čtenářům pravdivý a plnohodnotný obraz o světě ve kterém žijeme a jako deník 

přinášející aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve 

specializovaných přílohách a magazínech24. Mladá Fronta DNES se prohlašuje za politicky 
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neutrální, ale bývá jí přisuzováno pravicové nebo konzervativní zaměření, názorová 

spřízněnost některých komentátorů s ODS nebo bývá poukazováno na možný názorový vliv 

nynějších německých vlastníků.25. Současným šéfredaktorem je Robert Čásenský. Náklad je 

podle Media projektu 296 054, čtenost 1 075 000 čímž se řadí na druhé místo za deník Blesk. 

Podle výzkumu Hodnocení informací v médiích považují zpravodajství Mladé fronty dvě 

třetiny dotazovaných za pravdivé (z toho 27 % uvedlo, že informace jsou „pravdivé a úplné“, 

a 32 % „pravdivé, ale neúplné“), čímž se stala z celostátních deníků nejvíce důvěryhodným 

periodikem. Mladá Fronta DNES provozuje internetový portál iDNES, k deníku patří mimo jiné  

přílohy Magazín Dnes, ONA Dnes,Víkend a Kavárna. Značná zpráv o dané problematice jsou 

zprávy převzaté z čtk, zprávy zpravodajské, jinak se této problematice věnuje komentátor 

Michal Komárek či Jaroslav Nedvěd.  

 

   Lidové noviny jsou deník založený v roce 1892 v Brně.V této době se jednalo o oblíbený 

list české inteligence s masarykovskou a čapkovskou tradicí. V 1939 byly prohlášeny za deník 

Národního souručenectví, v květnu 1945 byly přejmenovány na noviny Svobodné, po roce 

1948 ale byly označeny za reakční a redakce byla rozpuštěna. Pod názvem Lidové noviny 

začínají vycházet opět po roce 1945. Jejich vydavatelem se stal Svaz československých 

spisovatelů se šéfredaktorem Janem Drdou. V roce 1952 je jejich vydávání opět zastaveno a 

legálně je obnoveno až po v roce 1990. Podle současného vydavatele Lidových novin, 

skupiny Mafra, jsou Lidové noviny deníkem vzdělaných Čechů a jedná se o nejstarší český 

deník, který se dnes profiluje jako celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o 

politiku, ekonomiku, kulturu, vědu a vzdělání a jsou vyhledávané pro jejich erudované 

komentáře, názory předních osobností z domova i ze světa a také pro jejich kvalitní přílohy26. 

Miroslav Šmíd charakterizuje Lidové noviny stejně jako Mladou frontu jako periodika, která 

mají tendenci sklouzávat k bulvarizaci témat či k infotainemtu, v názorové části a v přílohách 

se ale snaží oslovit vzdělanější čtenáře27. Současným šéfredaktorem Lidových novin je Veselin 

Vačkov. Jejich zpravodajství se výzkumu Hodnocení informací v médiích se umístilo na 

druhém místě, jejich zpravodajství bylo označeno 40% respondentů jako pravdivé. Lidové 

noviny mají náklad 70 046, čtenost mají 226 000. Jako příloha vychází magazín Pátek.Většina 

textů týkajících se pravicového extremismu napsal komentátor Zbyněk Petráček a autor 

zpravodajských zpráv Josef Kolina. 
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1. 3  METODA   

   Výzkum problematiky mediální reflexe krajně pravicových akcí bude prováděn na základě 

koncepce diskurzivní analýzy, či spíše  kvalitativní obsahové analýzy. Pro nastínění toho, 

čeho se diskurzivní analýza týká a jak se používá, je nejprve nutné určitým způsobem 

definovat a uchopit pojem diskurz.  

   Diskurz nebo také diskurs (z franckouzkého discours, rozprava, přednáška, od latinského. 

dis-currere, pobíhat sem a tam, rozebírat v řeči) znamená v běžné řeči rozpravu, pojednání 

nebo výklad o určitém tématu, a to buď ve formě dialogu několika mluvčích nebo monologu. 

   V ohledu ke zkoumanému problému je tento pojem definovat přesněji a pro potřeby 

diskurzivní analýzy mu bude rozuměno jako užívání jazyka, event. dalších znakových 

systémů členy dané společnosti, resp. jejich jistou skupinou (teoreticky i jednotlivce) a/nebo v 

určité oblasti společenského života a/nebo v komunikaci o určitém tématu1.  

   Samotná diskurzivní anlýza je metoda kvalitativního výzkumu, který se dá definovat jako 

proces hledání porozumění založený na různých zkoumání sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách2. 

Bližší vymezení diskurzuvní analýzy je založeno na tom, že se analyzují konstrukce verzí 

sociálního dění3 a analyzují se interpretativní postupy použité v těchto konstrukcích. 

Diskurzivní analýza přepokládá, že sociální aktéři produkují různé, leč diskurzem omezené 

reprezentace a interpretace světa, v případě analýzy mediálního diskurzu týkající se 

pravicového extremismu je zkoumáno, jaké typy textů mediální diskurz o pravicovám 

extremismu produkuje, jaké používá argumenty a jaké manifestní a latentí významy tyto texty 
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nesou. Obsahová analýza je podle sociologa Miroslava Dismana objektivní analýza sdělení 

jakéhokoliv druhu. Zabývá se jak obsahem sdělení, tak i jeho formou, autorem4 a podobně. 

   Prvním metodologickým krokem této práce byl takový výběr periodik, aby postihoval co 

nejlépe mediální spektrum. Mediální texty, která vybraná periodika obsahují, byla zkoumána 

v prvé řade s ohledem na to, v jakém periodiku se nacházejí , respektive, jaké má toto 

periodikum ideologické zaměření a jak tato skutečnost význam sdělení ovlivňuje  a projevuje 

se v něm. Dalším krokem byla analýza samotného mediálního produktu, tedy analýza 

jednorázově zveřejněného či opakovaně zveřejněného celku, který je tvořen prvky, jejichž 

výběr a uspořádání tento celek tvoří. Výsledná podoba celku totiž závisí na způsobu výběru 

jednotlivých prvků, jejich uspořádání a pravidlech pro jejich tvoření5. Vzhledem k těmto 

skutečnostem bylo analyzováno a za relevantní zdroj informací považováno umístění textu v 

periodiku, jeho rozsah, četnost sdělení týkající se dané problematiky, nadpisy uvozující 

jednotlivá sdělení a jejich význam ve vztahu k textu, typ příspěvku, tedy zdali se jedná o 

zpravodajství, publicistiku, či názor redaktora, do analýzy je ale zahrnuta případně i osoba 

redaktora, skutečnost, zdali se jedná o přejatou zprávu z tiskové agentury či text autorský, ale 

také obrazová příloha související s textem. Hlavní váha analýzy je pak kladena na zjištění 

hlavních motivů, tendencí a celkové vyznění zkoumaných textů . Tyto kroky nemusí být a v 

tomto případě ani nejsou bezpodmínečně používány postupně, je možné je užívat v různém 

pořadí a v různých kombinacích vedoucích k přesnější analýze.  
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2. KAPITOLA    TEORETICKÁ ČÁST  

Tato kapitola se nejprve pokouší vymezit pojem pravicový extremismus, dále popisuje možné 

příčiny vzniku extremistických stran a hnutí, individuální příčiny, které mohou vést 

jednotlivce ke vstupu do takovéto skupiny a nakonec se  zabývá vývojem extrémní pravice 

v České Republice od roku 1989 do roku 2008.  

 

2. 1      Vymezení pojmu extremismus a základní charakteristiky 

 

   Vzhledem k tématu, kterým se tato práce zabývá, tedy reflexí pravicového extremismu, je 

nejprve nutné vymezit pojem extremismus , respektive pravicový extremismus.  

   Slovo extremismus pochází z latinského výrazu extremus, který se překládá jako nejzazší. 

Ve 13. století se varianty tohoto slova objevují v italštině, v angličtině ve století 15. , v 

německém jazykovém prostředí se objevuje teprve ve století 18. V českém se tento pojem 

objevuje na přelomu 19. a 20. století, frekventovaným se ale stal až po „samotové revoluci“1. 

Tento pojem je v mediální sféře volně používán jako synonymum k radikalismu ačkoliv 

radikalismus má zcela odlišnou etymologii ( radix – kořen, odtud takové jednání jdoucí ke 

kořenu ) a poměrně odlišný význam, neboť  v západní Evropě se historicky váže k hnutím za 

rozsáhlé liberální reformy2. Pojem extremismus je používán také v rámci policejní práce, 

vzhledem k tomu že se týká jednání, které policie musí řešit a předcházet mu, v akademických 
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kruzích je také používán, ale zároveň je kritizován kvůli jeho jednoznačnosti a možné 

tendenčnosti3.  

   Extremismus je možné definovat mnoha způsoby. V této práci je použita definice Uwe 

Backese, Eckharta Jesseho a Earla Raaba jak je cituje politolog Miroslav Mareš. Podle 

Backese je extremismus antitezi k demokratickému státu a tento pojem slouží k označení 

nedemokratických názorů a činností, které jsou velmi různorodé, které jsou v bojovné formě 

zaměřené proti základním hodnotám a pravidlům a institucím demokratického ústavního státu 

( idea lidských práv, politický pluralismus, institucionální struktury právního státu s 

rozdělením mocí )5. Raab definuje extremismus jako tendenci jít k pólům ideologické škály, 

resp. jít za hranice normativních procedur, které definují demokratický proces5. Pokud zde 

přijmeme Backesova definice a extremismus je antitezí právního státu vůči kterému se 

vymezuje, je nutné tento právní stát nějak definovat. Právní stát může být pro tuto potřebu 

definován těmito znaky – garance lidských práv, suverenita lidu, rozdělení mocí, odpovědnost 

vlády, zákonnost správ, nezávislost soudů, princip více stran, rovnost šancí stran včetně 

opozice6.  

   Extremistické vidění světa systém více stran konfrontuje nárokem na výhradní zastoupení 

jedné strany, pluralismus je odmítán s poukazem na jediná správné učení, podle extremistů 

demokratická média manipulují veřejným míněním, občanská demokracie je výplodem 

neřesti, kulturní dekadence a mravního úpadku, panuje v ní špatné hospodaření a korupce7.Z 

těchto myšlenkových premis vyplývá argumentace extremistů stejně tak jako jeho jisté obecné 

charakteristiky. Extremismus a extremisté mají víru v existenci absolutní pravdy a 

přesvědčení o osobním poznání této pravdy z toho pramenící, nachází se u nich nereálné 

hodnocení politické situace, objevuje se totální a mobilizační kritika všechno stávajícího. 

Extremisté mají sklon k dogmatismu a nesnášenlivost vůči rozdílným názorům, sklon k 

populismu a ideově politické manipulaci, záměrně vyhrocují problémy ve společnosti a 

konfrontují jimi stávající státní zřízení, v oblasti politiky jsou potom vytvářeny na základě 

ideových koncepcí a doktrín obrazy nepřátel, vytváření konspiračních teorií, odmítání 

plurality a celého systému zastupitelské demokracie8.  
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   Pro přesné vymezení pojmu pravicový extremismus , který je v práci často používán, je 

nutné definovat také jeho pravicovost, tedy znaky, kterými se ocitá na pravém konci pravo 

levé politické osy. Jeho umístění na této straně spektra je dáno podle Mareše jeho citace 

Backese těmito rysy: Pravicový extremismus zpochybňuje moderní kořeny rovnosti, to 

znamená étos fundamentálního rovnosti lidí jako duchovního základu demokratického státu, 

projevuje se v současnosti jednostranným vyšším hodnocením vlastního etnika rasy a národa ( 

etnocentrismus, rasismus, nacionalismus ), ve snižování skupin které jsou jiné či cizí 

xenofobie, heterofobie, antisemitismus ). Jedná se o antiindividuální obranné hnutí, negující 

demokratický základní axiom fundamentální lidské rovnosti a hnutí, které je zaměřené proti 

liberálním a demokratickým silám a produktu jejich vývoje – demokratickému státu. Žádá 

namísto stejným politických práv pro všechny politický řád, který institucionalizuje 

fundamentální nerovnost zakládající se na původu, výkonu, národní nebo etnické a rasové 

příslušnosti9. Tyto rysy stojí v opozici k extremismu levicovému, který směřuje k tomu, že 

klade do popředí princip rovnosti, a snaží se jej rozšiřovat na všechny oblasti života. Zatímco 

v komunismu je zásadou rovnosti překryta idea individuální svobody, v anarchismu platí 

každá forma státnosti za represivní10 Ačkoliv extremistické subjetky popisované v této práci 

jsou do jisté míry v rovině ideologie „zmatené“, je možné je díky této definici jasně zařadit 

mezi extremisty s pravicovými tendencemi.  

 

2. 3       Příčiny a vysvětlující modely vzniku pravicového extremismu 

2. 3. 1   Politologické modely působení a vzniku extrémně pravicových stran a hnutí 

   Tato podkapitola se zabývá příčinami vzniku extremistických stran a hnutí. Jisté obecné 

vysvětlení podává politolog Michala Klíma. Podle jeho teze jsou úspěchy a předpoklady 

pravicových uskupení v západní Evropě dány skutečností, že postindustriální vývoj 

transformuje politické a sociální vztahy v souvislost s rozpadem sovětského světa a hrozbou 

hospodářské krize. Takto vzniká unikátní situace plná rozporů. Objevuje se individualizace 

politiky, rozrůzněnost a překrývání subnárodních, národních a nadnárodních zájmů jakož i 

přechod od bipolárního k multipolárnímu politickému uspořádání a tyto skutečnosti mají za 

následek diverzifikaci zájmů. Nastává zmatení zájmů, jež postrádá obvyklou hierarchickou 

uspořádanost. Toto zmatení je umocněno ekonomickou nejistotou a to vše má za následek 
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třaskavou směs společenské nestability. Uvolňuje se určitá sociální energie, která má za 

následek vznik nekonvenčních politických stran. Negativní strana tohoto sociálního kriticismu 

vede ke vzniku a šíření nacionalismu, rasismu, dezintegrace, aby následně došlo k oživení 

krajně pravicových hnutí a stran11.  

   Příčina úspěchu krajní pravice může se může nacházet i v specifických poměrech stranicko 

politických systémů, neboť pravicové strany se etablují kritikou současných stran. Od 

ideologizováním politiky se většina boje o voliče přesunula do středu politického spektra, na 

krajích se otevřel prostor pro působení extremistických stran. Záleží také na tom, nakolik se 

etablované strany dokáží vyrovnat s tématy, která si osvojuje pravice a také na tom, jsou li 

současné politické subjekty schopné řešit společenské a ekonomické výzvy. Pokud ne, otevírá 

se prostor pro nové typy stran a to často stran s extremistickým směřováním. Voličský 

potenciál se extremistickým stranám rekrutuje podle Olivera Tredeho na základě těchto znaků 

: 1) Protestní voliči, kteří hlasují proti přílišné moci státu a v nich vládnoucích etablovaných 

stran. 2) Politicky nerozhodnutí voliči, kteří jsou na  základě rozvonění tradiční příslušnosti 

bez orientace a působení výřečných a přitažlivých osob, kterým poskytuje mediální svět 

platformu, ve které mají přednost hvězdy a zajímavosti před nudným politickým 

konsensuálním establišmentem. K tomu se přidávají sociální problémy : 1) hospodářská 

nejistota ( nezaměstnanost ) , 2) sociální nerovnost ( rozdíly v příjmech ), 3) společenské 

obavy ( migrační vlny, růst násilí ), 4) problémy znechucení politikou : výpady, pomluvy, 

korupce, neustálé diskuze bez dosažení výsledku, 5) mezinárodní vývoj – strach z terorismu, 

globální migrační hnutí, zvyšování kompetencí EU a nakonec 6) rozpad tradiční třídní 

příslušnosti, společnost zábavy a konzumu, ztráta orientace12. 

   Post komunistické země pro které platí výše uvedené znaky mají ve vývoji a příčinách 

vzniku extremistických stran a hnutí jistá specifika a tyto specifika se tak pochopitelně týkají i 

situace v České republice V těchto zemích post sovětského prostoru existuje deficit politické 

kultury, zároveň má komunistická éra za důsledek ztrátu kolektivní i individuální identity. 

Totalitní tlak znamenal pro mnoho lidí psychickou devastaci – nacionalismus v tomto ohledu 

může poskytnout stabilizující identitu, nabízí také řešení ekonomické a psychické deprivace13. 

Podrobnější vysvětlení zaměřené konkrétně na Českou republiku podává politolog Jan Rataj. 

Za hlavní zdroj revitalizace česko slovenské, respektive české extrémní pravice pokládá Rataj 
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rovněž post komunistický vývoj, ve kterém se střetávaly dva proudy, přičemž první lze 

označit za ekonomickou a politickou transformaci směřující k liberální demokracii a druhý, 

jako vliv neoliberální globalizace. Tyto dva proudy měly za následek ztrátu přehledné jistoty 

a jednoznačnosti v individualizované liberální demokracii a pocit ohrožení ze širokého se 

otevření navenek globalizovanému světu , což vyústilo do krize české integrity a atomizaci 

společnosti. Podle Rataje došlo ke krizi české národní a státní identity, což ale demokratický 

režim a nové elity nepovažovaly za problematické, naopak došlo ke zpochybnění samotných 

pojmů československé státnosti  a národa jako pozitivní hodnoty a byly zpochybněny tradice, 

které po staletí integrovaly češství14. Médii i elitami byl na počátku 90. let propagován náhled 

na český národ jako na národ, který si není sto sám vládnout, Češi a povědomí češství bylo 

prezentováno jako synonymum šovinismu, xenofobie antievropanství. Tento nedostatek 

respektu k legitimnímu národnímu cítění, české kultuře a tradicím otevřel prostor pro krajní 

pravici, která se mohla deklarovat jako jediná skutečná opozice. Krajní pravice této situace 

využila a v kombinaci s frustrací lidí z dosavadních nedynamických výsledků politické a 

ekonomické transformace získávala na polularitě. Nemalou roli v jejím vzestupu hrála také 

snížená kvalita české demokracie projevující se ve vzrůstající vzdálenosti mezi politickými 

stranami, parlamentem, občany a jejich každodenními problémy, stejně jak vzestup 

kriminality a korupce. Všechny tyto faktory, paušalizované jako doklady o neakceschopnosti, 

prohnilosti a zločinnosti liberálně demokratického systému, rozmnožoval počet potenciálních 

sympatizantů s radikální pravicí15. Není náhodou, že extrémně pravicové názory nacházely 

mnoho  příznivců v řadách mladé generace, neboť neofašisté a neonacisté využily 

uprázdněného místa po rozpadu nekomerčních aktivit pro volný čas mládeže, její přirozené 

touhy po generačním seskupování, solidaritě zájmů a jejích sklonů k entuziasmu a jednoduše 

přímočarému radikalismu16. 

 

2. 3. 2   Sociologické a psychologické modely vysvětlující příčiny pravicového extremismu  

   Tato podkapitola se týká jednotlivců, kteří se mají tendenci angažovat v extremistický 

hnutích. Jejich jistou typologii ve své knize podává  Jan  Chmelík . Podle Chmelíka se v 

krajně pravicových hnutích angažují především mladí lidé. Jedná se o lidi, kteří se na 
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přechodnou dobu nebo na stálo dostávají na okraj společnosti, ať již kvůli ztrátě zaměstnaná 

či rodinného zázemí, jedná se o přistěhovalce či příslušníky menšin. Mladí lidé jsou obecně 

náchylnější k radikalismu, nesvazuje je strach o rodinu, tento věk je citlivý ke společenským 

chybám a je otevřený jejich radikálním řešením, černo bílému vidění světa, a podléhání 

jednoduchým heslům.V takových to hnutích se člověk stává platným členem, je jasně 

definovaný nepřítel, řešení se poskytují ihned. Extremistická hnutí jsou lákavá také z důvodu, 

že současná společnost je vnímaná jako bez budoucnosti, takže v ní mladí lidé nevidí 

uplatnění. Co se týká vůdců takových to hnutí, často se jedná o osobnosti se mesiášskými a 

megalomanskými povahovými rysy. Také přímo ohledně pachatelů rasově motivovaného 

násilí lze učinit jistá zobecnění. Čas to jde o mladistvé, sociálně narušení jedince, kteří mají 

nízké vzdělání, často učňovské či neukončené. Pachatelé mívají nízké příjmy, špatné sociální 

zázemí a jejich trestné čin y bývají často spojeny s alkoholem, partou či davem. V oblasti 

psychiky se jedná o lidi s výraznými poruchami v oblasti emocí – labilita, otupělost, citové 

strádání, impulsivnost afekt, často chybí morální zábrany. Jako jistou motivaci lze 

identifikovat seberealizace – únik ze světa společenské, osobní, pracovní, ekonomické 

neúspěšnosti17. Jinou typologii podává v citaci Mareše Richard Stoos. Podle něj lze rozlišit 

čtyři typy pachatelů násilí s pravicově extremistickým kontextem – typ a ) náhodně se ocitá s 

inkriminované situaci, chová se konformě se skupinou, chce udělat dojem a chce dokázat že 

není zbabělec. B) pochází z problémové rodiny, má problémy v pracovním i privátním 

životem, často bez zaměstnání či vyhozen ze školy, velká připravenost k násilí C) nepřítel 

cizinců – za všechny problémy jeho a celého světa mohou cizinci, vůči nimž nahromadil 

enormní množství agresivity, není politicky aktivní a netouží po změně systému, D) politicky 

aktivní, plánuje, organizuje, sleduje explicitní politický cíl, mobilizuje, násilí používá 

racionálně s ohledem na svůj cíl18.  

   Další důvody pro působení v extremistických sdruženích i mimo ně podává i sám Mareš. V 

případě individuálního příklonu k pravicovému extremismu se může jednat o vědomí vlastní 

slabosti, svoji roli může hrát neochota vydávat energii a peníze na politickou činnost, či odpor 

k zřízení a celkově k demokratickým mechanismům. Důvody k příslušnosti k skinheadské 

subkultuře je možno shrnout takto –1) hledání sociální ukotvení, 2) protest proti společnosti, 3 

) touha po nadvládě nad svým okolím s čímž souvisí snaha o agresivní vystupování3. Na 

sympatii k ultrapravici mají vliv individuální dispozice – desintegrace a segregace, ale i 
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společenské faktory . Jedná se o výsledek procesu, ve kterém dochází k propojení znaků 

osobnosti, rodinné socializace, socializace ve skupinách stejného věku, školní a mediální 

vlivy a celospolečenské, sociální a hospodářské faktor. Hromadí se osobní zklamání, 

negativné zkušenosti s hospodářskými, sociálními a politickými nedostatky20. 

    Julian Bielecky poskytuje psychoanalytické vysvětlení, ve kterém používá metaforu auta 

bez brzd. Automobil, jehož brzdy nefungují a jehož řidič pociťuje touhu po agresivní jízdě – 

agresivní jízda odpovídá pudovosti jíž nebrání brzdy v podobě svědomí – přebývající 

pudovost nachází výraz v , že zraní to, co více méně náhodně stojí na okolní ulici21.  

 

 

2. 3      Vývoj a struktura pravicového extremismu po roce 1989 

   Pád komunistického režimu a tvz. sametová revoluce umožnila vznik demokratického 

zřízení a v jeho rámci také sil, které se snaží z pravicově extremistických pozic režim zničit, 

či jej alespoň kritizovat. Vývoj extrémní pravice je komplikovaný a je těžké sledovat. Tyto 

obtíže mají několik důvodů. Prvním z nich je ideologická roztříštěnost jednotlivých hnutí , 

protichůdnost ideologií jednotlivých skupin, případně ideová nepropracovanost, další obtíže 

při popisu extremní pravice činí různé organizační formy, které se překrývají či doplňují. 

Existuje také časový problém. Hnutí vznikají, zanikají a přeskupují se. 

   Český pravicový extremismus je sice ideologicky roztříštěn, hlavní ideové směřování se ale 

definovat dají. Podle politologa Miroslava Mareše se jedná o tyto tradice - Tradice českého 

nacionalismu a panslavismu (tento směr má návaznost na svatováclavskou tradici české 

státnosti a její autoritativní projevy v první a druhé Československé republice), pro německý 

český nacionalismus a pangermanismus (jedná se o způsob vnímání českých zemí a českého 

národa jako součást německé říše, přičemž samostatnost je vnímána negativně, oceňován je 

pouze pozitivní příspěvek Čechů k rozvoji němectví) a panárijská orientace bez přímé vazby 

na nacionalismus ať český nebo německý, bez vazby na pangermanismus a panslavismus. 

(charakteristické je opuštění českého nebo německého nacionalismu, ve prospěch 

okcidentálního antimodernistického a xenofobního nacionalismu, tento proud vychází z tradic 
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starořeckých a starořímských, někdy akceptuje i křesťanský universalismus). Další rozlišení 

české ultrapravicové scény může být učiněno podle požadované formy režimu jednotlivých 

uskupení – autoritativní demokracie, vůdcovský režim, fašismus italského typu, 

klerofašismus, nacionální socialismus obecný, hitlerovský a straserrovský, blíže 

nespecifikovaný apartheid22. 

   Vzhledem k těmto metodologickým potížím je nutné učinit určité zobecnění, které vývoj 

rozděluje na několik stupňů. Toto rozdělení je učiněno za prvé na základě výzkumu Miroslava 

Mareše, za druhé podle zpráv Ministerstva vnitra týkajících se extremismu na území ČR a 

podle práce Jana Charváta Současný pravicový extremismu. První etapa trvala v letech 1989 – 

1991  a lze ji nazvat vytváření a etablování ultrapravice v Čr, pro etapu 1993 – 1998 je 

charakteristický  vstup extremistů  do politiky, v letech  1999 – 2002 se konalo přeskupení v 

rámci ultrapravice,  etapu 2002 – 2005 lze nazvat subkultura versus politika,jako  současnost 

lze označit období  2005 – 2008 . Vzhledem k celkovému zaměření práce je současný stav 

extremistické scény, její tendence a uskupení v ní působící popsán podrobněji než předchozí 

stupně.  

2. 3. 1  Vznik a etablování ultrapravice v České republice  

   V roce 1990 se kolem Miloslava Sládka a jeho SPR - RSČ se shromáždili radikální 

nespokojenci s novými poměry a lidé tradicionalistikými představami o české ultrapravici. 

Republikánství se tak spojilo s ultrapravicí, ostatní strany republikánské byly eliminovány, 

SPR - RSČ se stala jedinou ne – komunistickou opozicí. K této straně se připojila část hnutí 

skindeads ačkoliv většina z nich velmi volně, pouze v rámci návštěv mítinků. Skinheadská 

sukultura se v tomto období počala rozrůstat, k čemuž přispěla také popularita skupiny Orlík, 

kromě této skupiny vznikají další rasistické a pro nacistické skupiny. Skinheads jako 

subkultura nejsou příliš politicky vyprofilovaní, vznikají ale první spory mezi kališníky a 

fašisty. Jednotlivé party si začínají dávat jména ( Bedford, Národní obec fašistiká ) , vznikají 

první časopisy. Násilí páchané v této době mělo jak rasitický charakter, objevovalo se i násilí 

proti ultralevici. Velká část veřejnosti měla vzhledem k rostoucí kriminalitě ( především 

romské ) k těmto skupinám sympatie ( často ale skryté ), šíří se i antisemitismus, vytváří se 

ale i základy sítě anti – ultra pravicovývh aktivistů, Vzniká například Hnutí občanské 

solidarity a tolerance23  
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2. 3. 2  Druhé období – vstup do politiky 

   Pro toto období je charakteristická účast SPR - RSČ ve sněmovně, která excesy jejích 

představitelů ovlivňovala celý sněmovní chod. Pro ti této straně se začíná výrazněji profilovat 

část pravice (Vlastenecká republikánská strana), lidé ve spojení se skinheads začínají zakládat 

skupiny jako Vlastenecká fronta ). Skinheadská subkultura se výrazně nacifikuje, také pod 

vlivem hudebních skupin, začínají se zakládat militantní rasisticko neonacistické pobočky 

zahraničních uskupení (Blood and Honour), vydávají se ziny, pokračuje rasově motivované 

násilí a násilí proti levici. V tomto období byl zakázán Týdeníku politika, dále se ale vydával 

rasistický časopis Dnešek. Policie v tomto období precizuje boj proti extremismu, dokáže již 

lépe monitorovat závadné materiály a neonacistické koncerty. Boj proti rasismu se stal jedním 

z důležitých atributů občasné společnosti24. 

 

2. 3. 3 Přeskupení v rámci ultrapravice 

   V tomto období neuspěla SPR RSČ ve volbách což znamenalo odliv jejích členů. Tato 

strana ztratila hegemonii, její postavení se pokusily převzít post – skinheadské strany. 

Vznikají různá vlastenecká uskupení jejichž charakteristika jako extremistů je sporná, 

integrační snahy na extrémně pravicové scéně selhávají, největší akcí tohoto typu bylo 

začlenění NO a Národní aliance do Vlastenecké republikánská strany jež ale nebyla 

ministerstvem registrována a tak zakladatelé museli změnit název na Pravou alternativu. V 

tomto období se zvětšil tlak na tyto skupiny ze strany policie, Národní aliance byla 

rozpuštěna, řada subjektů zklidnila rétoriku, nebo´t policie přísněji zasahovala proti 

koncertům. Dále byla potlačena distributorská  sít nelegálních materiálů na území ČR. V roce 

2002 se scénu pokusila sjednotit organizace Národní sjednocení. Tlak policie měl za následek 

stažení některých skupin do hluboké ilegality, organizační struktura neonacistických hnutí se 

rozvolňuje, vznikají skupiny mládeže s neonacistickou identitou, které vyhledávají střety s 

ideovými protivníky. Začíná se masově používat internet, objevují se nové subkultury jako 

například pagan metal25. 
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2. 3. 4 Subkultura versus politika 

   Vlastenecká fronta je oslabena štěpením, Národní aliance byla zakázaná, na neonacistické  

scéně se objevuje hluboká deziluze k politickým aktivitám, většina členů Národní aliance se 

vrací k subkulturním aktivitám, mnoho z nich do NO. Národní odpor se sice zdál tímto 

dezintegračním procesem posílen, od roku 2002 do roku 2005 je ale zmítán vnitřními boji a 

kromě pořádání koncertů nevyvíjí  téměř žádnou aktivitu. V reakci na tuto situaci se objevuje 

import autonomního nacionalismu. Zatímco se neonacisté začali z politiky stahovat, jejich 

místo zaujímají opět oficiálně registrovaní skupiny navazující na konzervativní nacionalismus 

využívající populistické metody. V tomto období vznikla celá řada menších krajně 

pravicových subjektů, především Národní strana jejíž registrace kvůli procedurálním 

problémům trvala od roku 2000 – 2002, která si zakládala na nacionalisticko populistická 

propagandě, ale distanci od neonacismu, dále vzniklo Národní sjednocení, reprezentující 

proud fundamentální katolické krajní pravice, okolo představitelů Republikánské mládeže 

vznikla Dělnická strana, která se profiluje jako strana obyčejných lidí, zaměřuje se na sociální 

otázky, klade silný důraz na rasismus, verbálně se distancuje od neonacismu, používá ale 

neonacistickou symboliku a její zástupci se účastní akcí které pořádají neonacisté26.  

2. 4. 5  Současnost  

V roce 2005 dochází na extremistické scéně k dvěma důležitým událostem – došlo k založení 

neregistrované organizace Národní korporativismus, za druhá ultrapravicové subjekty začaly 

vyjednávat o politické spolupráci týkající se voleb 2006. Tato spolupráce měla za cíl vznik 

koalice s názvem Národní pětka, jejíž členy měly být Národní stran, Dělnická strana, Národní 

sjednocení, České hnutí za národní jednotu a Republikáni Miloslava Sládka.V tomto uskupení 

ale ještě před volbami došlo k rozporům, které se týkaly především Národní strany a strany 

Dělnické, jíž nevyhovovalo dominantní vystupování Národní strany, což mělo za následek 

rozpad koalice a volební propad obou nově vzniklých subjektů ( Národní strana 0, 17%, Právo 

a Spravedlnost 0, 23% )1.V tomto období krajně pravicová neonacistická scéna již fungovala 

převážně na principu autonomní činnosti, nejvýznamnějšími skupinami byl NO spolu s 

různými skupinami autonomních nacionalistů. V tomto roce začal stoupat počet veřejných 

akcí neonacistickým podtextem, za největší akci lze považovat „Pochod studentské mládeže“ 

uspořádaný NO 1. května 2005 v Brně. Akcí přesahující tradiční aktivity bylo založení hlídek 
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domobrany v Orlové na Karvinsku, které jasně směřovalo proti tamější  romské komunitě, 

hlavním těžištěm neonacistické scény ale i nadále zůstávalo pořádání koncertů „White power 

music“, které byly prezentované jako soukromé akce a oslavy narozenin.  

   Neonacisté v interpersonální  rovině navazovali vztahy s podobnými zahraničnímu 

uskupeními. Nemalou měrou k tomu dopomáhala státě větší dostupnost internetu27. V roce 

2006 pokračovat trend pořádání uzavřených společenských setkáních, avšak v porovnání s 

předchozími léty se zvýšil počet veřejných akcí s politickým podtextem. U některých 

jednotlivců se objevují aktivizační snahy a také projevy spojené s revizionistickou tematikou. 

Za zmínku stojí založení webového portálu Národně vzdělávací institut. Soukromých akcí v 

porovnání s předchozími léty ubylo, organizátoři se je pokoušeli utajovat, s čímž je spojen i 

pokles počtu účastníků, často byli totiž zváni jen aktivisté z úzkého okruhu osob, počty 

zúčastněných tak nepřesahovaly sto osob. Zvýšení počtu veřejných akcí je spojeno s nástupem 

nové generace radikálů, jimž poslech neonacistické hudby nepřipadal pro „boj proti systému“ 

dostatečně účinný. Konané neonacistické veřejné akce většinou proběhly bez protiprávního 

jednání, byla řádně nahlášená, organizátoři vyzývali k jednání v souladu se zákonnými 

normami. Tento jev může být také jednou z příčin zvýšení počtu účastníků těchto akcí, mohl 

vzniknout pocit jakési beztrestnosti který mohl zvýšit ochotu sympatizantů se těchto akcí 

účastnit. Největší akcí byl pražský pochod 1. května, jehož se účastnilo přibližně 400 osob. 

Nejvýznamnější  uskupením zůstával NO, druhým významným subjektem se stává NK. Tato 

neregistrovaná organizace není jednoznačně charakterizovatelná jako neonacistická či ultra 

nacionalistická, ačkoli neonacismus veřejně odmítá, její členové se účastní akcí pořádaných 

NO a naopak. NK se začal profilovat jako spojující článek mezi oběma těmito scénami. 

Krajně nacionalistické subjekty po volebním neúspěchu svoji činnost spíše utlumily, 

nejvýznamněji  o sobě dala vědět Národní strana, která ve volební kampani umístila pomník v 

podobě kamene v prostoru bývalého shromažďovacího tábor a v Letech u Písku28. Pro rok 

2007 je charakteristický trend zvyšování počtu veřejných akcí s politickým kontextem, 

dochází ale především k jisté profesionalizaci a radikalizaci neonacistické části 

extremistického spektra. Nezanedbatelný je také rostoucí význam mezinárodní spolupráce. 

Nejvíce aktivními organizacemi zůstává NO a NK. NO byl pořadatelem dvou nejvíce 

propracovaných a mediálně prezentovaných akcí, první se konala tradičně prvního května v 

Brně, této akce se účastnilo 500 českých a slovenských neonacistů, rozhodnutím 
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magistrátního úředníka byla ale akce na místě zakázána a policií za použití i mj, donucovacích 

prostředků ukončena. Na základě této zkušenosti zvolili organizátoři profesionálnější přístup a 

pod krycím názvem Mladí národní demokraté na výročí Křišťálové noci svolali pochod do 

pražského židovského města. Navzdory všem právním krokům se ale organizátorům 

nepodařilo pochod uskutečnit. Pochod byl vzhledem ke své společenské neúnosnosti a 

celkové rizikovosti zakázán. Nehledě na zákaz se toto shromáždění neonacistů  spolu s 

protesty militantními antifašistů stalo jednou z největších obdobných akcí za několik 

posledních let. Mimo tyto mediálně velmi sledované akce se uskutečnila řada akcí menších, 

které byly zaměřeny na tradiční neonacistická témata jako odmítání pozitivní diskriminace, 

podpora trestu smrti, novým významným trendem ale je poukazování na porušování svobody 

slova a svobody shromažďování  v ČR. Trend pořádání koncertů a soukromých akcí dále 

pokračoval, objevuje se ale nová tendence nahrazující pořádání velkých koncertů. Jedná se o 

účast noenacistů  na koncertech v zahraničí. Největším podobnou akcí byl výjezd českých 

neonacistů na Fest der Völker do německé Jeny, jehož se účastnilo 1400 radikálů z několika 

zemí Evropy. V ultra nacionalistickém  části spektra se nové trendy neobjevily, většina 

uskupení v mezi volebním období utlumila svoji činnost, nejviditelnější  zůstávala Národní 

strana, která se sebe upozornila především založením tvz, Národní gardy29.Tendence započaté 

v roce 2007 plynule pokračovaly do roku 2008, tento rok lze na neonacistické  scéně ale 

považovat za přelomový. Dochází totiž k transformaci neonacistické  scény. V předchozích 

letech neonacistická  uskupení neusilovala o vstup do politického  života což se v roce 2008 

mění. Převládající struktuře neoficiálních uskupení fungujících  na principu autonomního 

nacionalismu začala poskytovat podporu oficiální politická strana – Dělnická strana. 

Nejaktivnějšími  organizacemi na scéně neregistrovaných subjektů zůstává NO a skupiny 

autonomních nacionalistů, do těchto uskupení přicházejí příznivci NK, který v březnu 2008 

kvůli interním rozporům ukončil činnost. Členové NK vstupují také do Dělnické strany, která 

se tak otevřela i neonacistům  s politickými ambicemi. Na doporučení čelních představitelů se 

jejími členy stala i řada osob z NO. DS se tak po vzoru německé extremistické strany 

Nacionálně demokratické strany německa stala vstupní branou do politického života pro 

neonacistickou část české extrémní  pravicové scény. Tento trend se projevil hned na počátku 

roku 2008, konkrétně dne 19. ledna 2008 se měl v Plzni uskutečnit pochod pravicových 

extremistů za svobodu shromažďování a svobodu slova, který zakázal plzeňský primátor. 

Díky rozhodnutí krajského soudu, který shledal zákaz protiprávním, se pochod nakonec 

                                                 
 



-  - 37 

uskutečnil v náhradním termínu dne 1. března 2008. Pochodu se zúčastnilo více jak 200 

pravicových extremistů a s projevy vystoupili zástupci Národního odporu, Resistance Women 

Unity a Dělnické strany30. 

   Roli v této kvalitativní proměně neonacistické  scény hrálo několik faktorů – zvyšující se 

vzdělanostní úroveň aktivistů, s čímž mimo jiné souvisí nárůst počtů sympatizantů  ze střední 

vrstvy, snaha zpřístupnit své hnutí co nejširšímu okruhu sympatizantů, hledání témat pro 

oslovení mas. Neonacisté  si uvědomili, že v demokratické společnosti se mohou prosadit 

pouze když budou svoji činnost vyvíjet v souladu s platnými zákony. Začala být patrná 

profesionalizace, koncepčnost, k čemuž přispělo zintenzivění  kontaktu se zahraničními 

partnery, internacionalizace evropské neonacistické scény, výběr aktuálních a palčivých 

společenských  témat, která na první pohled nemusí evokovat spojitost s neonacisty. 

Neonacisté pořádali různá shromáždění, demonstrace, pochody, pietní  akty, pravý záměr byl 

většinou skryt za nevinným názvem, neváhali jít do střetu se systémem právní cestou, snažili 

se umně využívat, resp. zneužívat práva a svobod, které jim demokratický režim zajišťuje. 

Dalšími nově vzniklými nebezpečnými trendy jsou již definitivní opuštění skinheadské image 

ve prospěch oděvních značek spojených s neonacistickým  hnutím ( Thorsteinar, Pretorian, 

EightyEight ), vizuální podoba hnutí se stále více podobá vizuální podobně krajné levice což 

přináší jisté obtíže při identifikaci, vzniká profilace neonacistického  hnutí jako 

antisystémového sociálního hnutí, což leze vnímat jako další průsečík s levicí, tentokrát na 

ideologické rovině. Novou roli v neonacistickém hnutí zaujímají ženy - ( RWU ), které sice 

zastávají tradiční role matek a ošetřovatelek , do popřední se ale dostávají i jako zdatné 

ideoložky. Dalším trendem je pokus o soustředěnost pozornosti neonacistické scény na děti 

svých členů, pravidelně jsou pořádány dětské dny - dětem je tak vštěpována ideologie 

nacionálního socialismu od raného věku. Objevuje se také nově antisemitismus propagovaný 

pod rouškou antisionimu, nekvantifikovaným, ale reálným fenoménem je nárůst brutality 

tohoto hnutí, stejně jako nárůst jeho příznivců, který je také těžko kvantifikovatelný, ale je 

patrný z počtu demonstrací31. Jako veliké riziko lze vnímat, že se v roce 2008 zvýšila podpora 

pravicových extremistů ze strany části české veřejnosti.  
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3.      KAPITOLA T ŘETÍ       EMPIRICKÁ ČÁST   

 

Tato kapitola přináší samotnou analýzu reflexe krajně pravicových aktivit v tisku. Jednotlivé 

kapitoly nejsou řazeny podle klíče s určitým záměrem, každá kapitola ale týká určitého 

segmentu na českém mediálním tiskovém trhu, který má na danou problematiku specifický 

náhled.  

     3. 1.      Židovský menšinový tisk 

 

   Tato kapitola  shrnuje reflexi neonacistických akcí na přelomu let 2007 a 2008 v časopisech 

Roš chodeš, Maskil a Židovské listy. Analýza těchto periodik je  navzdory jejich malé 

čtenosti pro pochopení celkového mediálního obrazu nezbytná, neboť zkoumané akce kromě 

toho, že měly být prezentací krajně pravicové ideologie, měly za úkol provokovat a urazit 

židovskou komunitu, z čehož je jasné, že reflexe židovského tisku musí být zohledněna.   

 

   Pro analyzovaný židovský menšinový tisk  a jeho reflexi krajně pravicových akcí  je 

charakteristických několik znaků. 

    

    Prvním znakem, který lze v těchto periodicích nalézt a který stojí za povšimnutí, je 

skutečnost, že židé tyto krajně pravicové, respektive  neonacistické akce považují na 

nebezpečné nejen pro jejich komunitu, ale pro celou společnost a v takovém duchu je  

reflektují. Názor, že neonacismus je celospolečenským problémem, který má úzké spojení 

s rasismem, xenofobií a jeho cílem je  totalitarismus a zničení demokracie  a jako takovému 

by mu měla čelit celá společnost se nachází v mnoha publikovaných textech, ku příkladu 

v textu s názvem Pochod neonacistů židovským městem z listopadu 2007 : „teď je již jasné, že 

se týká nejen členů židovského společenství, ale všech lidsky smýšlejících občanů“1. V tomto 
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ohledu se také vyskytuje zmínka, že společnost by si měla více všímat veškerých  takovýchto 

projevů intolerance vůči všem menšinám, neboť jsou stejně nebezpečné jako projevy 

antisemitismu. Myslí se tím především násilí a rasistické výpady proti Romům. Z tohoto 

postoje je tedy patrné, že židovská komunita se považuje za nedílnou součást celé české 

společnosti, což je  postoj vcházející z tradice česko – židovské asimilace a identifikace 

asimilantů s českým národem. 

   Dalším charakteristickým a velmi významným  znakem, který se často vyskytuje v článcích 

v židovském tisku týkajících se pravicového extremismu je zasazení událostí do historického 

kontextu. Téměř ve všech textech se autoři jistým způsobem vztahují k historii. Takovéto 

odkazování se k historii a k vědomí historie vede podle filosofky Jaroslavy Peškové  

k pochopení člověka jako člověka historického, tedy člověka, který je schopen rozumět 

významu minulosti pro současnost a tak člověka, který „má vztah nejen k přítomné 

současnosti, kterou může mít bezprostředně v názoru, ale takového, který je schopen vracet se 

k minulým předpokladům své činnosti ( v individuálním i společenském smyslu ), hodnotit 

nerealizované a nerealizovatelné možnosti a na základě toho hodnotit nové projekty a cíle2. 

V židovském myšlení má ale takovéto  vědomí historie a vzpomínka  klíčové postavení,  patří 

totiž k podstatě a existenciálnímu zakotvení  židovstva. V židovství  minulost totiž neleží za 

člověkem ale před ním.Ve vzpomínkách ožívá. Význam připisovaný vzpomínce vyplývá ze 

zvláštních dějin Židů – byli roztroušeni po celém světě, často neměli vlast, proto jsou jejich 

dějinami či vlastí vzpomínky každého z nich […], vzpomínání znamená možnost uvědomovat 

si dějiny a kriticky se s nimi vypořádat, porozumět způsobům chování, okrývání forem 

myšlení a citů v dějinném konání“3 Autoři tak nejen že připomínají události spjaté 

s jednotlivými akcemi  jako například v textu Pochod neonacistů židovským městem 

z listopadu 2007  - „Mladí národní demokraté zvolili ke své demonstraci 10. listopad, tedy  

den, v němž došlo v Německu k říšskému pogromu“4  či v textu Dva důvody z ledna 2008 

otištěném v Roš Chodeš „jedná se důstojné připomenutí událostí které se v tomto městě 

odehrály před 66 lety odehrály: Během deseti dnů  - 17. 22. a 26.  ledna bylo třemi vlakovými 

transporty odvezeno do koncentračního tábora Terezín na 2500 Židů  z Plzně a okolí“5, ale 

tyto události popisují jako historickou zkušenost svojí nebo jejich blízkých, z čehož vyplývá 

velmi charakteristický  emotivní způsob reflexe projevující se častým popisem  osobních 
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pocitů a vzpomínek na hrůzné zážitky jak například ukazuje text 10. listopad na Starém městě 

otisknutý v Židovských listech – „Když jsem ráno zkoumala své pocity, ptala jsem se sama 

sebe, jestli vůbec půjdu jestli, jestli mám strach. V obou případech zněla odpověď ano. Ano, 

půjdu, někomu do dlužím: Svým dědečků a babičkám kteří se takto nerozhodli a ani 

rozhodnout nemohli“6. S touto historicky provázanou reflexí se  ale objevuje ještě jeden 

motiv, který se ve většinovém tisku neobjevuje a jedná se o motiv morálky, neboť protest 

proti takovýmto akcím je brán jako mravní závazek obětem nacistické ideologie. Snahy o 

pochod totiž nejsou brány jako pouhá provokace  žijících, je ale i jako zneuctění památky 

obětí holocaustu vůči kterým mají potomci historicko morální povinnost ubránit jejich 

památku neposkvrněnou. 

 

   Vedle zasazování konaných akcí do historického kontextu je dalším charakteristickým 

rysem pro reflexi krajně pravicových aktivit  židovským tiskem již výše zmíněná  zřetelně 

deklarovaná historicky ukotvená loajalita ke státu a státní správě a jejím úředníkům. Tato 

tendence se projevuje především v malé kritice úředníků a magistrátu za jejich postup 

povolování, respektive zakazování neonacistických pochodů, kritika se především  vyskytuje 

v jednom článku časopisu Maskil,  samotný článek má ale strukturu a náplň odpovídající spíše 

většinovému tisku, chybí vněm emocionální náboj, nenacistická akce je sice zasazení do 

historického kontextu, ne ale na základě osobních zkušeností, či s propojením s postiženou 

skupinou lidí. Na druhé straně je ve všech časopisech s velkou pochvalou přijímáno zákoně 

problematické rozhodnutí, později  označené jako protiprávní,  primátora Rödela , který 

zakázal pochod neonacistů Plzní 19. 1. 2008. Takovýto postoj se nachází například 

v Židovských listech – „Plzeňský primátor rozhodl z hlediska lidskosti, morálky a 

budoucnosti lidstva nepochybně správně […], my kteří jsme přežili holocaust, tleskáme panu 

primátorovi a vysoce oceňujeme jeho občanskou a ,morální odvahu postavit se proti 

evidentním projevům a propagaci neonacismu, byť i ve skryté podobě“7,  nebo v Roš chodeš  -  

„Noviny, internetová zpravodajství i televize především zaujalo, že plzeňský primátor Rödl 

pochod zakázal. Jeho odpovědné a věřím i zákonné rozhodnutí bylo bohužel především 

vystavěno kritice“8. Zvláštní vděk  patří policii především za její konání 10. 11 v Praze – , 

„zvláštní poděkování patří policii. Byla připravená, dobře řízená, disciplinovaná, ochotná, 

slušná. Řešila problém, který měla řešit bez obtěžování nezúčastněných, bez okázalosti, účelně 
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a profesionálně“9, ale i v článku, který se vztahuje k akci v Plzni 1. 3. autor respektuje, že 

police nemůže za rozhodnutí soudu, ( soud zrušil primátorův zákaz pochodu  ) a píše, že, 

„policii to nelze vyčítat, ta dělá svou práci v mezích zadání dobře“10. Tato loajalita ke 

státnímu aparátu je do jisté míry pravděpodobně výsledkem již výše zmíněné asimilační  

tradice v židovské komunitě, které interpretovala židy jako nedílnou součást historické tradice 

v zemích koruny České. Tato představa byla rozšiřována nejen česko židovskými spolky, 

pomocí krásné literatury, ale také kvalitním menšinovým tiskem ( Kalendář českožidovský, 

Českožidovské listy či Rozvoj 11 ) , který ale neměl za úkol pouze propagovat myšlenku česko 

židovské asimilace, ale také nastavoval odlišný pohled na soudobé společenské problémy než 

tisk většinový. Menšinový židovský  tisk tak již například  od doby tvz. hilsneriády tvrdě 

kritizoval antisemitismus, vyvracel antisemitské stereotypy a reagoval na články uveřejněné 

ve většinovém namíření proti židovské komunitě.12 Odlišný způsob reflexe událostí ve 

většinovém a menšinovém tiskem nalezneme i v současnosti jak je zmíněno níže. 

   Další tendencí, která se v článcích v židovském tisku vyskytuje a které je také spojena 

s deklarací kladného vztahu  k české společnosti a státu je zdůrazňování podpory kulturní, 

společenské a politické elity. Tak například v Roš  Chodeš se píše :  „přítomen byl i izraelský 

velvyslanec Arie Azari, svou solidaritu s židovskou komunitou přišel vyjádřit německý ministr 

zahraničí F.W. Steinmaier společně s českým ministrem zahraničí Karlem 

Schwarzenbergrem“13, či je v Židovských listech otisknut projev předsedy senátu PČR 

Přemysla Sobotky na shromáždění k výročí Křišťálové noci, či článek Věry Dvořákové, který 

popisuje, kdo všechno se shromáždění zúčastnil. „Emotivní projevy přeživších vystřídali 

politici, dopisem pozdravil prezident republiky Václav Klaus, projevy přednesli předseda 

ekumenické rady církví pan Černý, z politiků Miloslav Vlček a Miroslava. Němcová“14. Dále 

židovský tisk oceňuje množství a rozmanitost různých sdružení podporující židovské akce, 

zvláštně si židovská komunita váží podpory křesťanské církve. V Roš Chodeš je otisknut 

projev kardinála Miloslava Vlka v Maislově ulici 10. 11. 2007, v článku vztahující se k 

plánovanému pochodu 19. 1. Plzní je vyjádřena radost nad tím, že „se ještě nikdy u nás tak 

výrazně neprokázala křesťansko – židovská vzájemnost jako účastí biskupa Františka 

Radovského na šabatové bohoslužbě v synagoze a židovsky proneseným vyznáním v plzeňské 
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katedrále“15. Tento „osobnostní lobbing“, tedy vyzdvihování a upozorňování na podporu 

společenských elit  má také kořeny v historii židovské komunity u nás, česko židovské hnutí 

vždy věnovalo velkou pozornost přívržencům a sympatizantům z řad většinové společnosti. 

Díky tomu byl za svůj odpor proti  antisemitismu lidových vrstev v minulém a předminulém 

století lidových  do jisté míry oceňován Masaryk, dále byli velmi oceňováni např. mladočeský 

žurnalista J. Barák, spisovatelka Karolína Světlá, rakouský ministr financí Josef. Kaisl ( 1889 

– 1899 ), spisovatel Jakub  Arbes a především  filosemitksy zaměřený spisovatel Jaroslav 

Vrchlický16. 

 

   Židovský tisk zcela specificky reaguje na způsob, kterým o akcích referovala většinová 

tištěná, elektronická média a televize. Autoři se shodují, že většinová média reagují a 

všímající si nepodstatných námětů, hlavní prostor zabíraly soudní tahanice, zakazování a 

povolování pochodů a především přípravy na souboje v ulicích a samotné souboje „Dozvěděli 

jsme se, kolik na případný boj  bude vyčleněno policistů, transportérů, vodních děl a 

vrtulníků. Plzeňané měli v ohrožené oblasti přeparkovat auta, zavřít obchody a nejlépe je i 

zabednit. Byli jsme varováni před bitkami neonacistů s přívrženci extrémní levice“17, podobně 

je tomu v článku,  kde autor píše „Je škoda že lokální konflikty a rvačky mezi neonacisty a 

anarchisty, které se odehrály mimo prostor, ovládly takřka bezezbytku zpravodajství 

v novinách a v televizi18, nebo také   článek v Židovských listech, kde se čtenář dozvídá, že 

„noviny přinesly mnoho zpráv o dění tohoto dne,. Zaměřeny byly však hlavně nato, kde komu 

dal kdo ránu, kam kdo utíkal, co řekl, jak nadával, či byl li někdo zraněn, tekla li krev. Touha 

po bitkách , o nichž bylo možné pořizovat akční reportáže a které se neuskutečnily byla 

veliká“19. Židovský tisk tedy ostře kritizuje způsob reflexe neonacistických akcí ve 

většinových médiích a to z toho důvodu, že podle jejich názoru  neinformovala o klíčovém 

aspektu všech těchto událostí. Podle zkoumaných časopisů totiž většinová veřejnost pochopila 

nebezpeční neonacistické ideologie a její propagace a podpořila židovskou komunitu v její 

snaze o znemožnění takových to provokativních akcí či alespoň dopomohla  k silnému 

vyjádření nesouhlasu s nimi. Za tuto sounáležitost židovská komunita na mnoha místech 

děkuje, je za ní vděčná a vyjadřuje přání, aby tyto akce přispěly k zlepšení vztahů v celé 

společnosti. V tomto duchu se vyjadřuje například Leo Pavlát. „ Neonacisté připravovali 
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provokaci, místo nich přišli slušní lidé. Atmosféra, které provázela jejich setkání byla 

nádherná a bylo to i setkání historického významu“20 , nebo redakční zpráva  „ co však bylo 

nejvíce potěšující, to byla přítomnost občanů ( účast se odhaduje na několik tisíc osob ), kteří 

přijeli z celé republiky i ze Slovenska a dodali shromáždění charakter a atmosféru, kterou 

jsem od manifestací na sklonku roku  1989 zažili jen zřídka“21 Pro určení významu podpory  

většinové společnosti pro židovskou menšinu je charakteristické toto vyjádření: „Za desítky e 

– mailů, telefonů a osobních rozhovorů vyjadřujících podporu, emotivní i zcela jednoduchá 

vyjádření solidarity ze strany institucí, společenských organizací, významných i obyčejných 

lidí bychom chtěli poděkovat. Děkujeme s přesvědčením, že události minulých dní prospěly 

nejenom židovské komunitě, ale celé společnosti, že snad přibude důvěry, slušnosti  i 

vzájemné úcty a tolerance“22.  

 

   Výše popsané tendence v židovské tisku  odráží do jisté míry také  fotografie ilustrující 

jednotlivé texty . Upozorňování na historickou souvislost mezi neonacismem a současným 

děním například dokumentuje fotografie v Maskilu z prosince 2007, které zobrazuje rozbitou 

výlohu židovského obchodu, zároveň je opatřena popiskem „nedopusťme opakování 

historie“23 Další výše zmíněná  tendence a to ocenění postoje české společnosti 

k neonacistickým provokacím  fotografie také dokumentují, například ta v prosincovém a 

lednovém  Roš Chodeš, které  ukazují masovou podporu protinacistických demonstrací a je na 

ní  vyobrazena jednak  zcela zaplněná Maiselova ulic  lidmi s deštníky, které zjevně 

neodradilo ani deštivé počasí24, za druhé prostranství před plzeňskou synagogou, které je 

taktéž zcela zaplněné lidmi25.  

 

   Obecně  je tak možno říci, že ačkoliv jsou jednotlivá židovská periodika vydávána různými 

sdruženými s odlišnými postoji k židovství, reflexe neonacistických aktivit je ve všech 

podobná, vycházející z ostré, historicky podložené, osobní a emotivně založené kritiky 

neonacismu a jeho projevů. Další obecné a společné tendence jsou jasné deklarace loajality ke 

státu s z toho vyplývající  ocenění postoje politiků, policie, dalších institucí a veřejnosti 

k těmto  akcím a kritika médií ze práci, jakou v těchto případech odvedla, to znamená kritika 

polobulvárního postoje médií k takto  nebezpečnému a morálně odsouzení hodnému 

                                                 
 
 
 
 
 
 



-  - 46 

problému. Četba židovských periodik  ještě ukazuje na jednu skutečnost, a to na  fakt, že 

dnešní židovská komunita je sebevědomá, není pasivní a neonacistickým provokacím je 

ochotná a schopná se aktivně postavit, stejně jako to, že  v reflexi neonacistických akcí je 

jednotná a navzdory její vnitřní rozrůzněnosti  v takto závažných problémech zastává 

jednotné stanovisko. 
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3. 2       Neonacistický  a ultra nacionalistický tisk 

   Tato část práce analyzuje reflexi neonacistických  akcí ultrapravicovým tiskem, tedy 

serverem Národní odpor1 a Národní stranou. Server Národního odporu je hlavním 

informačním kanálem stejnojmeného  hnutí, dále prezentuje články spřátelených 

neonacistických  uskupení Autonomní nacionalisté2, dnes již neexistujícího  Národního 

korporativismu, Dělnické strany3,otiskuje články z neonacistických  informačních serverů 

Planeta opic4 či Altermedia ČR5, jinými slovy, pokrývá svým záběrem téměř celé spektrum 

ultrapravicových  neonacistických uskupení, druhou část spektra orientovanou 

ultranacionalisticky reprezentuje Národní strana.6  

   Vzhledem  ke skutečnosti, že lidé spojení s Národním odporem se podíleli na organizaci 

zkoumaných akcí, je četnost zpráv o pochodech na serveru Odpor org poměrně vysoká, na 

toto téma je uveřejněno přesně 19 zpráv, některé zprávy jsou i několikastránkové, naproti 

tomu reflexe Národní strany těchto akcí je značně odlišná, Národní strana se od těchto akcí, 

Mladých národních demokratů, stejně jako od celého Národního odporu distancuje a odsuzuje 

je. Na svých webových stránkách uveřejňuje pouze 4 krátké odsuzující zprávy zabývající se 

tímto tématem. 

   Jak již napovídá název sdružení  Národní odpor, tato organizace je jednak  orientovaná 

nacionalisticky, zároveň se profiluje jako organizace proti čemusi bojující, v tomto případě se 

jedná o boj proti  současnému zřízení. Tyto dva postoje, tedy  boj proti systému a 

nacionalismus, respektive nacionální socialismus jsou  jedny z nejvíce charakteristických 

prvků reflexe daných akcí. Národní strana má v názvu také slovo odkazující k nacionalismu, 

zde ale není odkazováno na nacionalismus sociálnímu, ale spíše k nacionalismu ve smyslu 

vlastenectví, případě této strany k nacionalismu v jeho extremistické podobě. Národní strana 

ve svém programu uvádí . „Národní strana se považuje za nositelku historických, národních a 

národoveckých tradic, za nástupce českých vlastenců, kteří po staletí bránila tvořili naší 

suverenitu, samostatnost a národní identitu“ 7. V tomto ohledu se oba subjekty ideově 

rozcházejí, a liší se tak i jejich reflexe zkoumaných akcí. Národní strana nacismus odsuzuje - 

„Jak by mohl věrný Čech, vlastenec a národovec, byť jen zapochybovat, kde je jeho místo, jak 

by propagovat zrůdnosti německého národního socialismu přetavené do idiocie českých 

neonacistů?“ 8 a tak odsuzuje a vyhraňuje se proti těmto akcím. 
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   Lidé spojení s Národním odporem jsou spoluorganizátory zkoumaných akcí a jejich  reflexe 

tomu odpovídá.  Národního odporu jako jeden z hlavních bodů  kritizuje snahy státu pochody 

zastavit. Systém proti kterému Odpor bojuje je autory článků  považován za lživý, za takový 

„ jenž v závoji demokracie vládne totalitou“9, místo demokracie vládne podle aktivistů 

Národního odporu demokratura, jedná se o systém šikanující svoje odpůrce, jinými slovy lze 

mluvit o „represivním a okupačním režimu“ 10. Pohledem aktivistů Národního odporu  používá 

tento zcela nedemokratický režim veškeré možné prostředky, aby svoje odpůrce umlčel, aby 

jejich názory diskreditoval, či aby lidi hlásící se k nacionalistickým myšlenkám  perzekuoval.  

 

   Tento odpor vůči státu a jeho zřízení je klasickým dokladem o způsobu lidského přemýšlení 

a klasifikace na skupiny My a Oni, který se někdy v sociologii prezentuje jako rozdíl mezi 

vlastní skupinou ( in – group ) a cizí skupinou ( out - group ). Tyto protiklady jsou 

nerozlučné, proto že jeden bez druhého by nemohl existovat. Tyto dvě skupiny existují jakoby 

na antagonistických pólech, což je v očích jejich členů činí reálnými a dodává jim pocit 

vnitřní soudržnosti a jednoty11. V tomto případě se neonacisté vidí jako My skupina a stát je 

prezentován jako skupina Oni, což na jednak pomáhá vnitřní soudržnosti jinak 

pravděpodobně heterogenní skupiny, za druhé usnadňuje identifikaci nepřítele, kterého v 

tomto případě představuje stát ovládaný židy a jejich nástroje – policie, média a anarchisté. 

 

   Prvním perzekučním nástrojem systému je tedy podle serveru Národní odpor  policie, která 

např. 10. 11 „měla za primární cíl zadržet co nejvíce sympatizantů MND a znemožnit tak 

konání politicky nekorektní demonstrace […],taková policejní perzekuce u nás nemá obdoby, 

zajímavé může být srovnání nynějšího počtu zadržených s akcí k příležitosti zasedání MMF v 

Praze roku 2000, kde bylo při obrovských nepokojích a výtržnostech zadrženo jen 120 – 130 

osob“ 12, v podobném duchu lze nalézt vyjádření ke stejné akci, které tvrdí, že „během pěti 

minut nás obklíčilo neuvěřitelné množství těžkooděnců nažhavených proti nám represivně 

zakročit, aby brutalita opět zvítězila nad čistými myšlenkami“13. Podobně se vyjadřuje  Václav  

Bureš na demonstraci 1. 3. v Plzni : „V první linii vidíme policisty na koních, v další 

těžkooděnce a nakonec vodní dělo, vše monitoruje vrtulník, policisté s vervou sobě vlastní 
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najíždějí na koních do prvních linií a zběsile mlátí pendreky každého, kdo jim přijde pod ruku. 

Několika jedincům z řad demonstrantů se však tento přístup nelíbí, a tak policisté neváhají 

použít výbušek. Co na tom, že se nesmí házet do davu, hlavní je eliminovat ty ošklivé nacisty, 

slyším pláč a vidím krev na tvářích  účastníků pochodu. Byl sem svědkem profesionální práce 

policie“ 14. Obecně lze tedy říci, že policie je považována a popisována jako brutální nástroj 

totalitního režimu sloužící k šikaně a potlačování svobody slova a svobody shromažďování.  

   Dalším nástrojem, který systém používá  proti aktivistům Národního odporu, jsou podle 

 článků na serveru www.odpor.org levicoví extremisté, respektive anarchisté. Jsou na tomto 

serveru většinou anonymními autory či autory používající pseudonymy  považováni za 

„vládní pohunky“, za násilí páchající  systému „poslušné ovečky z řad alternativní mládeže“ či 

za židovskou „soukromou ochranku“, jinými slovy, levice je identifikována s anarchismem či 

bolševismem a všechny tři pojmy jsou bez bližšího vysvětlení zástupně používány k označení 

jednoho z hlavních nepřátel aktivistů Národního odporu. 

   Třetím a možná nejdůležitějším nástrojem, který slouží podle příznivců Národního odporu 

k eliminaci možnosti svobodně vyjádřit názory, postoje a kritiku současného stavu, jsou 

média. Média jsou také ostře kritizována jako lživá,  nedemokratická a  poplatná režimu.  

V tomto ohledu je  možné se například dočíst, že „Plzeňská akce na protest proti potlačování 

svobody slova a shromažďování se setkala s velkým mediálním ohlasem již nedlouho po svém 

nahlášení. Média (v tomto směru vynikala MF Dnes) spustila obrovskou kampaň, že v den 

konání byl vypraven první transport Židů z Plzně do Terezína a Osvětimi, tudíž se evidentně 

jedná o cílenou provokaci“8, nebo  „kolem plánovaného protestního shromáždění v Plzni se 

strhla lživá mediální kampaň za účelem zdiskreditovat tento pochod (ostatně stejně, jako tomu 

bylo v případě akce MND 10. 11. 2007) a dát mu nádech xenofobie a antisemitismu, místo 

toho, aby se novináři zaobírali skutečným stavem dnešní demokratury“15, či „ média 

„informovala“ nepřetržitě a i když jejich polopravdy a lži plnily reproduktory televizních a 

radiových přijímačů, v cílené propagandě proti nám nedosáhly u obyčejného lidu větších 

úspěchů“ 16.V dalším  článku  se píše, že se jednalo o „šílenou mediální masáž a židovskou 

hysterii“ 17 a „o tom, že židé útočí prostřednictvím médií,  svým pokryteckým a nenávistným 

chováním, na samou podstatu demokratického zřízení státu (konkrétně na právo 

shromažďovací), tedy na to, co se snaží před domnělými neonacisty bránit, je naprosto 

evidentní“ 18. 
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   V tomto bodě reflexe se začíná ukazovat druhý charakteristický znak postoje příznivců 

Národního odporu  a to již výše zmíněný nacionalismus, respektive příklon k německému 

nacionálnímu socialismus. Veškeré články uveřejněné na serveru Národního odporu jsou 

prodchnuté odkazem k  této ideologii a  ačkoliv je v některých článcích přímá identifikace 

s neonacismem odmítnuta - „Dalším takovýmto pseudoargumentem je spojení občanského 

sdružení MND s jakousi neformální organizací Národní odpor propagující údajně otevřený 

neonacismus a antisemitismus“19, je jasné, jaké směřování toto hnutí má, což dokazuje nejen 

časté používání oslovení kamarádi   ( překlad německého  oslovení Kameraden používané 

 nacisty ), ale také tento přímý odkaz  : „Volíme systém, který ctí princip spravedlnosti! Proto 

také volíme národní socialismus“ 20 a také přímá citace nacistického vůdce Adolfa Hitlera 

"Židé jsou za jedno pouze pokud je k tomu nutí společné nebezpečí, nebo je k tomu vede 

vidina společné kořisti. Zmizí-li však oba důvody, nastupují do jejich práva vlastnosti 

nejhrubšího egoismu, a z věčného národa se obratem ruky stává krvavě se potírající horda 

krys“21. 

 

   Z tohoto výše zmíněného ideového směřování nepochybně pramení  výslovný 

antisemitismus a antisionismus, který jednotlivé články  obsahují. Neonacisté z Národního 

odporu nepoužívají v propagandistických článcích  pouze již v 19. století vzniklý stereotyp 

týkající se židovského vlivu v mediální oblasti, respektive nadvlády židovského elementu 

v oblasti  medií, píše se také o „žido zednářských ložích a žido zednářskému ( sionistickému ) 

establishmentu“ 22, v obecné rovině píší o židovské snaze o celosvětovou nadvládu pod 

dohledem USA respektive Izraele, v čemž lze spatřovat odkaz na stereotyp mezinárodního 

židovského spiknutí v duchu Protokolů sionských mudrců, ve kterých lze najít obvinění židů 

mino jiné z využívání komunismu, bankovnictví, odporových svazů, alkoholu, hazardních 

her, džezové hudby, novin a filmu k oslabení kultury ostatních národů a připojení jich k jakési 

„Panjudei“ pod židovskou světovládou23. V rámci tohoto celosvětového spiknutí je  současný 

systém a režim  České republiky považován za zcela ovládnutý židovským lobby a poplatný 

židovským zájmů, které přímo odporují zájmům českého národa. Tento názor je explicitně 

vyjádřen v článku Vyjádření redakce k systémové perzekuci při příležitosti akce MND 10. 11. 

2007, kde se píše že, „Ideoví odpůrci masakrů USA a židovských lobbistů byli dokonale 

umlčeni, však si za to vláda vysloužila mnoho pochval od představitelů jiných států“ 24 či v 

článku Trestní oznámení na identifikovatelného pachatele, kde se dočteme, že „kdokoliv 
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napadne v této zemi a zatím i v tomto čase (!) kritika Státu Izrael, má zaděláno spíše na Řád 

TGM (jak příznačné…) než na spravedlivé potrestání justicí“25. Česká republika je tedy 

proklamována jako stát v moci diktátorského režimu, jež je řízen z USA a Izraele a který 

podporuje sionismus a židovský terorismus. Deklarace odporu vůči sionismu je ale pouhou 

zástěrkou antisemitismu klasického střihu, Izrael a jeho politika je totiž vnímána a získává 

identitu jakéhosi „kolektivního Žida“. Tímto antisemitským viděním světa lze také zcela 

 jasně vysvětlit  výše popsaný odpor a nenávist  k režimu, neboť nacionalisté prozřeli jeho 

pravé úmysly a zájmy které nejsou jsou v rozporu se zájmy českého lidu. 

 

Systém je tedy  podle názorů který na svých stránkách neonacisté prezentují  Židy  zcela 

ovládnutý, ovlivňují všechny jeho oblasti, toto se týká jak politické sféry ve které jsou 

všechny strany zkorumpované, prezident je popsán jako Žid vlastním jménem Pružinský, 

který je pouhou loutkou v rukou „střediska holocaustového mága Simona Wiesenthala“ 27, tak 

také i sféry  kultury , kdy lidé, kteří přišli podpořit nesouhlas s pochodem 10. 11. židovským 

městem jsou označeni za „žido bolševickou kulturní elitu“ 28.Tito lidé z kulturní a politické 

sféry jsou tak diskreditování dvojím způsobem. Za prvé tím, že protestují proti akci Mladých 

národních demokratů, za druhé a především proto, že se jedná o židy, což je považováno za 

nejhorších lidských přečinů. Na židovskou objednávku  také funguje  podle aktivistů 

Národního odporu celá státní správa, policie a soudnictví, které měří Židům a ostatním dvojím 

metrem. Nynější systém je tak obecně vykreslen jako „židokratický režim“jež proti svým 

odpůrcům neváhá používat typické totalitní praktiky jako „ Pravidelné vyslýchání kriminální 

policií, tresty za disidentskou činnost, nezákonné odposlechy a sledování každého kroku 

nepohodlných občanů“ 29. 

 

   Aktivisté národního odporu publikující na serveru www. odpor.org prezentují svoje názory 

a postoje jako spravedlivý boj mladých odhodlaných lidí za svobodu, právo a spravedlnost, 

jak se například dočteme v článku Zabarikádovali se u synagog „ Kamarádi a kamarádky – 

odpor je naší povinností. Touha po svobodě, právu a spravedlnosti – svobodně, sociálně, 

nacionálně – to je noční můra okupačního režimu“ 30, deklarují se jako jediná možná a 

legitimní opozice současného nedemokratického režimu  - „Je zcela zřejmé, kdo v tomto 

Systému představuje skutečný odpor. Měřítkem nám může být míra represí, kterých nám padá 
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na hlavy čím dál tím více. Tyto represe se rodí ze stále narůstajícího strachu, který je jasným 

důkazem toho, že naše pole působnosti roste a bude mít vzestupnou tendenci. Strach těch, 

kteří jsou zodpovědní za dnešní společenský úpadek a za mrzačení duchovních hodnot je velmi 

dobrým znamením a důkazem toho, že stojíme na správné straně“ 31 a jako bojovníci za národní 

zájmy českého státu  a odpor proti židovské a americké okupaci. Jinými slovy, Národní odpor 

se snaží prezentovat jako oběť současného režimu, která je perzekuována za spravedlivý boj 

za svobodu. Neonacisté v rámci snahy přijatelně a pro co nejširší veřejnost přitažlivě 

prezentovat svoje názory používají historicky blízkou, srozumitelnou paralelu a přirovnávají 

současný systém ke komunistickému režimu, konkrétně k situaci okupace roku 1968 a svoje 

aktivity k oběti Jana Palacha – „V sobotu 19. ledna proběhla na výročí úmrtí studenta Jana 

Palacha demonstrace pronárodní opozice. Ta chtěla poukázat, stejně jako upálený Jan 

Palach, na nezákonné porušování svobod občana, v prvé řadě svobody slova a projevu. 

Porušování ze strany stejně totalitního, stejně okupačního Systému, jako v roce 1969“ 32. 

   V tomto ohledu snahy o oslovení co nejvíce lidí je zajímavé si povšimnout slohu, se kterým 

jsou články psány. O státu je výhradně hovořeno jako o Systému s velkým S, demonstranté se 

deklarují jako obyčejní lidé. Toto zdůraznění velkého písmena S má za úkol poukázat na 

státní absolutní a totalitně používanou moc vůči běžným, obyčejným občanům, přičemž v 

textu se vyskytuje mnoho podobných příkladů. V rámci propagandistického účelu článků je 

využíváno ostrých kontrastních pojmů, kromě rozdělení na (židovský) Systém a (obyčejné) 

občany , lze nalézt rozlišení na (českou) slušnost a (židovskou) brutalitu, či na (lidskou )  

svobodu a (politickou) zvůli a šikanu a mnoho dalších. Toto používání binárních protikladů 

slouží k jasné definici již výše zmíněného základního společenského protikladu My – Oni, 

díky kterému je člověk schopen se identifikovat se svojí skupinou na základě vymezení se 

vůči skupině cizí, což může být dobrým nástrojem propagandy, neboť mnoho lidí hledajících 

svoji identitu či sociální skupinu může takovýto kontrastní, černobílý a dichotomní způsob 

oslovovat a imponovat jim, neboť skupina oni je principu pojímána jako ta, k níž nechceme 

náležet, jež je špatná, produkující závadné chování a jež dokonce může nahánět strach33. 

   Do výše zmíněného myšlenkového schématu, tedy do antisemitismu a nacionálního 

socialismu a k tomu napojenému odporu k současnému státnímu zřízení logicky zapadá výběr 

dat, míst a názvy konaných pochodů, které na jedné straně neonacistům umožňují prezentovat 

v rámci zákona jejich ilegální názory (pod záminkou protestu proti válce v Iráku snaha 

pochodovat židovským městem ve výročí Křišťálové noci ), na druhé straně poskytují 
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možnost deklarovat se jako oběť režimu, která se snaží bojovat za svobodu a dodržování 

zákonů, které totalitní systém porušuje ( pochod proti porušování svobody slova ). V tomto 

ohledu je zajímavé, že neonacisté se pokoušejí výběr dat pochodů prezentovat bud jako 

náhodný, či dokonce jako systémem vnucený. Podle této konstrukce systém sám pomocí 

soudních zákazů nutí neonacisty vybírat kontraverzní data, aby pro něj bylo snazší tyto akce 

rušit a jejich účastníky perzekvovat. Krajně pravicová reflexe akcí pořádaných osobami 

spjatých s neonacismem je tedy velmi populistická a sledující jasný záměr. Národní odpor na 

svých stránkách uvádí nadsazené počty účastníků  pochodů, např. 10. 11. v Praze - „přesný 

počet se těžko odhaduje, jisté však je, že se jednalo o minimálně 800 demonstrantů“ 34 přičemž 

policejné zdroj hovoří o maximálně 500 účastnících9, podobně tomu je tomu i v dalších dvou 

případech. Národní odpor popisuje pochody a demonstrace jako masovější než se ve 

skutečnosti udály,čímž se snaží svému konání přidělit větší váhu a důležitost, upozorňuje i na 

mezinárodní účast na demonstracích jako v článku 10. listopadu jsme zvítězili kde je psáno, 

že „děkujeme zahraničním kamarádům, kteří svým bratrům ve zbrani přispěchali na pomoc 

do srdce Evropy v této nelehké době“ a také pozvánka na plzeňskou demonstraci má 

odkazovat k mezinárodnímu rozměru celé akce, neboť plakát, který obsahuje je napůl v 

německém jazyce35 . Odpor se dále pokouší o akcích referovat jako o událostech konaných v  

v rámci stanovených právních norem, což se díky českému právnímu prostřední a návodům 

jak se chovat na demonstraci poměrně daří (např. článek všeobecné pokyny k protestnímu 

pochodu za svobodu slova v Plzni36, odkazy na právo a jeho porušování lze ale  nalézt 

v opačném smyslu, tedy ve smyslu kritiky porušování zákonů ze strany systému – 

„ rozhodnutí primátora Rödla týkající se pochodu v Plzni opět potvrdilo, že svoboda slova a 

shromaždování ve stávajícím systému se stala jen prázdnými slovy v ústech vládnoucí 

demokratury a jejích poskoků, kteří už se ani nesnaží zastírat nezákonnost svého počínání. 

(zákaz byl vydán 17.1.2008, akce se měla konat 19.1.2008, příslušný zákon hovoří jasně:  "§ 

11 zákon o právu shromažďovacím ze dne 27. března 1990 - (1) o zákazu shromáždění (§ 10) 

nebo době jeho ukončení (§ 9) rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do tří dnů od 

okamžiku, kdy obdržel platné oznámení."37.Vzhledem k tomu, že soud dal v plzeňským případě 

neonacistům za pravdu, je jasné, že na neonacistické scéně se pohybují osoby, které jsou s 

právní problematikou obeznámeny. 

   Toto odkazování se na paragrafy, zaštiťování se zákony, kamufláž skutečných záměrů 

záměry zástupnými  je vedle změny image neonacistů ve směru k civilnosti vizáže a 

formálnímu se odproštění se od hnutí skinheads – „Vyvarujte se též symbolů, které by mohly 
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vést k vaší perzekuci či jiným problémům, pokud si nebudete jisti symbolem na svém těle či 

obleku, budou k dispozici pořadatelé s lepicí páskou a „inkriminovaný“ symbol či místo 

přelepí. Pro tento den nechte doma i své oblíbené kanady a urbanové maskáče, doporučujeme 

styl black block“ 38 součástí zásadní změny, která se v neonacistické hnutí děje, a která  má 

směřovat k větší dostupnosti neonacistické ideologie masám lidí, vyvolání protirežimních 

nálad, tedy k větší podpoře tohoto hnutí a v konečném důsledku pravděpodobně ke změně 

režimu ve smyslu nastolení nacionálního socialismu. Jinými slovy tuto velmi nebezpečnou 

tendenci explicitně vyjádřil Václav Bureš na projevu aktivistů hnutí Národního odporu na 

demonstraci 1. 3. v Plzni – „naučme se plně využívat všech nástrojů propagandy, jen tak se 

přiblížíme obyčejným lidem, kteří si zatím obraz o nás utváří pouze z informací, které čerpají 

z televize či novin. Profesionalizujme se a snažme se pronikat nejprve do komunální, a pak i 

do vyšší politiky. Naučme se využívat soudy k vymáhání nám upíraných práv a nuťme Systém 

dělat chyby. Jen tak ukážeme na jeho slabost, nejlepší způsob jak bojovat je ten, že nutíme 

Systém porušovat pravidla, která si určil, takhle ukáže slabiny a já jen doufám, že svá 

pravidla bude porušovat stále častěji, tím budeme blíže k naší svobodě“ 39. 

   Analýza reflexe krajně pravicových aktivit serverem národního odporu a národní strany 

ukazuje několik podstaných skutečností. První skutečností je fakt, že krajně pravicová scéna 

je rozdělená a mezi její neonacistickou a utra nacionalisitkcou částí jsou velké rozpory, které 

se v reflexi těchto události jasně projevují. Národní strana akce pořádáné neonacisty zřetelně 

odmítá.  

   Reflexe zkoumaných akcí Národním odporem je podle očekávání (vzhledem k tomu že byl 

jejich pořadatelem) velmi populistická, má charakter propagandy, Národní odpor se jasně 

ukazuje jako sdružení s antisemitskými a rasistickými postoji, zárověň jako sdružení, které se 

snaží odprostit od skinheadské image a stát se tak přitažlivějším pro veřejnost. Z reflexe 

zkoumaných akcí títmto sdružením vyplývá najevo, že se jedná o spolek,  které si klade za cíl 

rozvrátit současné zřízení a jak za pomoci násilí, tak i využíváním právních prostředků, které 

jim demokratický systém poskytuje. 
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3. 3      Levicový a ultra levicový tisk 
 
Právo a Haló noviny  

   Vzhledem k tomu, že důležitou součástí českého politického spektra a tak i celé společnosti  

je levice, která je stručně definovatelná jako část politického spektra prosazující politiku 

ochrany práv a zájmů sociálně slabších přičemž klade důraz na roli státu1, je nutné se zabývat 

reflexí extrémně pravicových akcí v tisku s takovýmto ideovým směřováním, tedy v tisku 

levicovém a ultralevicovém. Pro tento účel byl zvolen tisk  radikálně levicový ( komunistický 

)  Halo noviny a  levicový většinový tisk, deník Právo. 

   V obou periodicích je zkoumaným neonacistickým akcím věnován poměrně velký prostor a 

jsou reflektovány s relativně velkou důkladností, konkrétně, v Halo novinách je v období od 

5. 11 2007  kdy se objevuje první text, do 3. 3. 2008 kdy je o akcích  poslední zmínka, 

zveřejněno 18 textů , všechny se objevují v rubrice zpravodajství, deník Právo zveřejnil od 1. 

11. 2007 do 3. 3. 2008 na toto téma textů 35, přičemž 11 z nich je uvedeno s rubrice 

publicistika a jedná se o sloupky vyjadřující se k danému tématu. V obou periodicích se 

zprávy týkající se neonacistických pochodů v den jejich konání objevují na první straně, v 

případě akce konané 10. 11. se informace objevuje jako zpráva hlavní. 

   Pro referenci v obou tiscích je charakteristických  několik znaků. V mnohém referují oba 

deníky o zkoumaných akcích podobným způsobem, existují ale také oblasti, ve kterých se 

jejich reflexe velmi liší. 

   První znak, který je pro reflexi neonacistických pochodů Halo novin i Práva obdobný a 

který se prakticky objevuje ve všech ostatních zkoumaných většinových  tiscích kromě 

extremně pravicových je, že v obou denících jsou demonstranti jasně identifikováni 

s neonacismem. Skutečnost, že o datech a pravých důvodech pochodů je referováno nehledě 

na to, že neonacisté vystupovali pod jménem sdružení Mladí národní demokraté, jako o 

pochodech neonacistických, který jsou časově a ideově záměrně spojené s výročím 

Křišťálové noci či výročí prvního transportu plzeňských židů do koncentračních táborů , je 
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patrná nejen z obsahů jednotlivých článků jako např. v článku v Halo novinách –„Neonacisté 

chtějí dnes pochodovat hlavním městem a formálně protestovat proti válce v Iráku […], jenže 

vše se děje na výročí Křišťálové noci a jde o zjevnou provokaci“2 ale již z nadpisů, které 

jednotlivé články uvozují. V deníků Právo 15 nadpisů z celého počtu hovoří přímo o 

neonacistech, dále se vyskytují pojmenování jasně odkazující názorovému zaměření 

demonstrujících jako extremisté a pravicoví radikálové. Nadpisy článků v Halo novinách 

slovo týkající se neonacismu obsahují v přesné polovině.  

   Dalším společným prvkem zpravodajství Halo novin i Práva je zevrubný popis právního 

pozadí pochodů, postojů magistrátů a soudů. Všechny tři případy jsou zmapovány velmi 

důkladně, je referováno o tom, jak magistráty pochod zakazovaly, zákazy byly následně 

soudem rušeny, o stížnosti magistrátu k Nejvyššímu správnímu soudu a žalobám svolavatele 

na magistrátní úředníky či primátora, kteří pochod zakázali.Tomuto tématu se podrobněji 

věnuje deník Právo, jež mu věnuje mu 15 článků, z toho pět referuje výhradně o této 

problematice Halo noviny toto právní pozadí reflektují také, informace o právním pozadí jsou 

ale vždy součástí obsáhlejšího zpravodajství.   

    Zajímavé je, že v Halo novinách je věnována poměrně velká pozornost příjezdu 

demonstrantů ze zahraničí. Je reflektován možný internacionální rozměr demonstrací. Jednak 

je uvedena obava z počtu zahraničních demonstrantů  10. 11. v Praze, především je ale 

 reflektován jejich plánovaný příjezd na plzeňskou demonstraci. Tomuto tématu je věnováno 

poměrně dost prostoru, z celkového počtu zpráv jsou tomuto tématu věnovány dva samostatné 

články. Jistá důležitost je tomuto tématu v Halo novinách také přikládána ve spojitosti se 

vstupem ČR do Schangenského prostoru, kdy je vznášena otázka, zdali není v tomto ohledu 

Schangenský prostor faktor zvyšující riziko mezinárodního extremismu. Neonacismus je ale v 

obou tiscích reflektován jako velká hrozba propojená mezinárodními strukturami .V deníku 

Právo politolog Mareš upozorňuje na kontakty neonacistů v zahraničí a doslova varuje před 

tím, že „ ultrapravice se internacionálně sjednocuje, tradiční nacionalistické spory již nehrají 

tak silný význam“3. 

   Třetím charakteristickým  a společným znakem pro reflexi krajně pravicových  aktivit v 

obou denících je značné kladení důrazu na popis příprav policie a magistrátů, průběhy akcí, 

počty účastníků a konflikty mezi demonstrujícími.  V mnoha článcích v Halo novinách se tak 
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vyskytují informace jako například ,„ Dlouho hlavní město nezažilo to co v sobotu, vodní 

děla, obrněné transportéry, záchranky, těžkooděnci v ulicích, policisté se psy, zákaz vstupu do 

některých ulic, vrtulníky“ 4, „rozsáhlá bezpečnostní opatření chystá i západočeská policie […]. 

Nasadí asi tisícovku policistů, z nichž část tvoří posily z ostatních policejních správ. Pro 

případný zásah má k dispozici vodní děla, vrtulník a obrněné transportéry“5, podobně je tomu 

v Právu, kde se například lze dočíst, že se bude konat " jedna z největších akcí za posledních 

deset let. Početně srovnatelná se zákrokem při protestech proti zasedání měnového 

fondu.Policie bude mít na místě 1100 uniformovaných příslušníků, nasazeno bude i 300 

strážníků“6. 

   Nehledě na tyto tři společné rysy se v celkovém vyznění reflexe zkoumaných akcí v obou 

denících poměrně značně liší. Ačkoliv v obou denících jsou neonacistické  akce považovány 

za odsouzení hodné a jsou i explicitně odsouzené, v Právu především v rubrice publicistika,  

značné rozdíly ve vyznění obou zpravodajství přesto existují. Například v Halo novinách 

neonacisté nedostávají žádný prostor k vyjádření, zatímco v Právu jsou názory pořadatelů akcí 

několikrát otištěny. Zatímco zpravodajství Práva je v tomto ohledu zcela neutrální a žádné 

sympatike nevyjadřuje,  v Halo novinách lze nalézt jisté pochopení pro židovskou komunitu a 

její specifika. Plzeňská synagoze je tak popisována jako nádherná a je doporučená 

k navštívení , lze nalézt zmínku o židovském svátku šabat při kterém židi v rámci svých 

povinností nemohou mluvit do mikrofonu, či o troubení na šofar což je hudební nástroj ze 

zvířecího rohu, používaný při náboženských či jiných důležitých příležitostech, jehož použití 

autor popisoval jako takové, že „mráz běhal člověku při jejich zvuku“8.Toto pochopení pro 

židovskou komunitu v Halo novinách, které jsou spojovány s komunistickou stranou může 

mít historické souvislosti a to jednak se vztahem komunistické strany k židům, kdy od 

počátku její historie, kdy sociální demokracie jako její předchůdce od doby svého vzniku 

 proti antisemitismu v rámci svých cílů ( politický a rétorický boj proti maloburžoazním 

stranám, snaha začlenit židovský proletariát do vlastního hnutí, ideologický důraz na rovnost ) 

bojovala9,  či s deklarovaným pozitivním vztahem samotné komunistické strany k židovství, 

který byl ale paradoxně v realitě spíše bohužel vztahem antisemitským jak například v ČR 

ukazuje inscenovaný proces s Rudolfem Slánským, který byl zdánlivě „zaměřen proti 

trockismu a buržoaznímu nacionalismu“, ale jehož hlavními rysy ve skutečnosti byly 
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„protisionistické a prožidovské tendence“10, které v této době odrážely změnu sovětské 

politiky vůči Izraeli a snaze protrhnout její izolaci v arabském světě11. 

   Ačkoliv je Právo charakterizováno jako deník názorově se přiklánějící k ČSSD, v jeho 

referování o neonacistických akcích se toto politické zabarvení  nikterak neprojevuje. Pokud 

se k problematice vyjadřují politici, prostor dostávají všechny strany srovnatelný. Tento bod, 

tedy stranická  nezaujatost se tak dá považovat za moment, ve kterém se postoj k akcím obou 

deníků a jejich reflexe těchto akcí nejvíce liší.  

   Pro zpravodajství Halo novin je totiž charakteristické, že téměř ve všech textech se objevuje 

komentář člena KSČM a text tak vyjadřuje postoj KSČM k této problematice. Jinými slovy 

lze říci, že Halo noviny používají krajně pravicové akce jako příležitost pro kritiku 

současných poměrů.  Pro veškerá vyjádření komunistických představitelů je  spojujícím 

faktorem jejich odpor a nesouhlas s neonacismem a kritika současného stavu politického 

zřízení. Neonacismus je kritizován například takto : „Rozhodně tam budu. A o, že se politici i 

občané, doslav pochlapili, a půjdou tam, je myslím dobrý signál, aby podobné provokace 

příště nevyšly. Také my tam půjdeme jako občané, určitě nebudeme mávat stranickými 

vlajkami, tady jde o něco více, říká místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Komunisté jsou 

antifašisté, o našem stanovisku nemůže být sporu, dodává mluvčí KSČM Monika Hoření“12, 

nebo „Komunističtí pražští zastupitelé, ale i poslanci a další funkcionáři, ale i řadoví členové, 

z nichž mnozí dobře pamatují nacistické mladíky honící po ulicích občany se žlutou hvězdou 

na hrudi jednoznačně jakékoliv pokusy neonacistických skupin po zviditelnění odsoudili“13, 

přičemž z  těchto výroků je patrné, že komunisté se považují za bojovníky proti nacismu a 

neonacismu z principu a jejich postoj je trvalý a neměnný od vzniku nacistické ideologie. Pod 

záštitou tohoto postoje, čím je myšlena názorová konzistence, kritizují Halo noviny politický 

populismus jako např. v článku Neonacisté Prahu nedobyli kde je psáno že, „Přihřát se přišli i 

někteří politici. Když začal hřímat předseda senátu Přemysl Sobotka ( ODS ), opustila 

výrazná část přihlížejících, do té doby trpělivě v dešti naslouchajících, demonstrantů 

Staroměstské náměstí. Byla zima a přihřívání nálady politickou se lidem nelíbilo“14, Takováto 

kritika politiků a jejich veřejné prezentace názorů na neonacistické aktivity se podle 

očekávání v Právu nevyskytuje.  Halo noviny dále kritizují situaci, ve které se   1. 3. v Plzni 
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pochod mohl uskutečnit a to za prvé kvůli nákladnosti opatření na zajištění veřejného 

pořádku, čemuž se dá rozumět jako jakému si upozornění čtenářů  na špatnou práci úředníků 

vedoucí k nehospodárnému zacházení s veřejnými financemi  „štve mě, že radikálové mohou 

projít Plzní, štve mě, že to bude stát velké peníze, neskrývá své rozhořčení předsedkyně klubu 

KSČM“ 15 , za druhé je kritizována mediální kampaň vztahující  se k těmto akcím, neboť „že 

jsme takhle pravicovým extremistům vlastně udělali reklamu, zatímco oni z nás mají akorát 

legraci“16  V Právu lze naopak  rozhovor s policejním prezidentem, který argumentuje ve 

prospěch rozsahu policejních opatření ,která přinesla udržení veřejného pořádku a ochranu 

majetku občanů.  

   Další rozdílnost v postoji obou deníků k neonacistickým  provokacím se týká zákazu 

právního pozadí pochodů, respektive nezákonného zákazu pochodu plzeňským primátorem a 

následné stížnosti neonacistů k Nejvyššímu správnímu soudu. Zatímco Halo noviny ústy 

komunistických politiků postup primátora schvalují, v Právu je patrná kritika tohoto jednání, a 

to především ve sloupcích výše zmíněného levicově zaměřeného novináře Petra  Uhla, který v 

5 sloupcích tvrdě kritizuje takovýto postup a jasně stojí na straně dodržování právních 

ustanovení : „Plzeňský primátor Pavel Rödel ( ODS ) včera pochod zakázal a dvakrát porušil 

zákon. Nejen tím, že ho protiprávně zdůvodnil, ale i tím, že zákaz vůbec místo magistrátu 

vyslovil“ 17 či, „pravdu má spíše ultraliberální LIRA, která se přimlouvá za to, aby primátor 

Plzně Pavel Rödel,který v lednu pochod neonacistů zakázal,byl z funkce primátora odvolán 

pro zneužití své funkce"18. 

   Principiální rozdíl reflexe neonacistických  akcí v deníku Právo a Halo novinách jak je 

patrné z výše napsaného spočívá tedy v tom, že Právo o demonstracích referuje nezávisle na 

stranických zájmech, reflexe neonacistických akcí v Halo novinách se odehrává vzhledem k 

současnému postavení a jisté izolaci komunistické  strany a na politické scéně v rámci 

zpravodajství, které je doplněno komentáři a názory komunistických politiků, kteří ze svého 

pohledu zcela logicky kritizují vedle projevů neonacismu státní úředníky, soudy a celého 

zřízení. Toto se obecně projevuje v článku Neonacisté hrozili Zaťatou pěstí, kde auto píše, že 

„úřady postupovaly proti plánovaným pochodům neonacistů loni v Praze a v Plzni se stejně 

natvrdlou u taktikou […], V obou případech ( v Praze i Plzni ) se ukázal ryze otrocký účelový 
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přístup státních úředníků k výkladu zákona.Teprve když opozice s několika pravicovými 

politiky a zástupci židovské obce spustila křik, začali úředníci jednat“19, podobná kritika se 

vyskytuje v článku Neonacisté Prahu nedobyli, kde „řadová“ účastnice demonstrace kritizuje 

práci politiků a tím tak v podstatě vyjadřuje postoj nejen občanů k této problematice , tak ale 

především KSČM – „Vzkazuji poslancům a senátorům : kdybyste říkali své hřímavé Ne nikoli 

z tribuny před televizními kamerami, ale radši řekli rozhodné Ne v parlamentu a Senátu, 

nemuseli jsme tedy všichni být“20. 

   Halo noviny tedy jako periodikum stojí svým popisem neonacistických akcí  někde na 

pomezí mezi většinovým tiskem ( MF dnes, Lidové noviny, Právo ) a tiskem menšinovým ( 

Roš Chodeš, Maskil ), s menšinovým tiskem ( např. s židovským ) mají Halo noviny 

společnou poměrně jasnou tendenci k preferenci určitého typu nahlížení na daný problém. 

Spíše než o většinové periodikum se  jedná o informační a propagační tiskovinu KSČM, jak 

uvádí Miroslav Šmíd z FSV UK.  Právo naopak za standardní  většinové  periodikum lze 

označit,  zpravodajství i publicistika se v něm  zabývá fakty týkající se dané problematiky, v 

tomto ohledu není patrné levicové zaměření, které se Právu připisuje. 
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3. 4      Nezávislé kulturní a společenské  týdeníky 
  
 
   Tato kapitola se zabývá reflexí extrémně pravicových akcí v společenských  a kulturních 

týdenících, konkrétně v časopisu Respekt a Reflex. 

 

    Pro Respekt je typické, že akce organizované Mladými národními demokraty, respektive 

Václavem Burešem a Erikem Sedláčkem jsou  ve všech publikovaných textech  jasně a 

zřetelně označené za neonacistické. Respekt se tak v tomto nikterak neliší od jiných periodik.  

    Neonacismus je Respektem  považován za velký problém, který není statický, mění se a má 

svojí dynamiku. Zajímavé je, že porovnán a stavěn na stejnou úroveň s komunismem jako 

například v textu Jana Brabce.  „ Jsme svědky výraznějšího nástupu fašistoidních sil, jehož 

bychom se měli začít bát? Vždyť jsem se ani nestačili vypořádat s rudou variantou téže 

totalitní horečky : pár dní před neonacistickou oslavou počátku holocaustu oslavili místní 

komunisté v klidu výročí krvavé bolševické revoluce v Rusku a vyzvali své příznivce 

k přípravám na třetí světovou válku a k opětovanému nastolení socialismu“1. Politologem 

Jiřím Pehem je pro dnešní dobu dokonce neonacismus kvůli  energii svých příznivců označen 

za jev s větší společenskou nebezpečností : „V komunistické straně tvoří hlavní proud staří a 

vyčerpaní lidé, kteří už žádný mobilizační potenciál nemají a proto už nebezpeční nejsou“ 2.Z 

tohoto textu je patrné, že ačkoliv jsou  čeští komunisté považováni za hnutí starých a 

v čerpaných lidí, stále jsou Respektem pojímáni jako hnutí extremistické, které je na stejné 

úrovni jako neonacisté a  před kterým je třeba společnost varovat. Respekt se tak drží své 

liberální tradice a striktního odmítání totalitarismu všeho druhu, která má kořeny již v době 

vzniku Respektu, tedy v době existence disidentských časopisů Sport a Informační servis.  

  

   Vzhledem k tomu, jakým způsobem  Respekt referuje o  neonacismu, to znamená vzhledem 

ke komplexnosti se kterou se tímto problémem zabývá, je pochopitelně reflektován 

mezinárodní rozměr tohoto jevu a  vzestup neonacismu v ČR   zasazen do celoevropského 
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kontextu. S podobným problémem jako Česká republika se podle Respektu  potýká celá 

Evropa, zejména je zde  jmenováno Rusko : „I v samotném Rusku je dnes nejsilnější extrémní 

pravice […], Tento pohled se kryje s oficiálním politickým diskurzem, kterému nahrává 

autoritářské vládnutí prezidenta Putina. A to může být pro české neonacisty jistým vzorem a 

povzbuzením“ 3, dále pak naši blízcí sousedé, Maďarsko a Slovensko.  

 

   Maďarsko je zde zmiňováno z toho důvodu, že čeští neonacisté, konkrétně nacionalistická 

Národní strana  se  inspirovala maďarskými fašisty a založila polovojenské uskupení, tvz. 

Národní gardu. Národní garda je  spolek, „jehož členové pořádají „spanilé jízdy“ do 

romských ghett a pod rozvinutými českými prapory a  tam jejich bezbranným vystrašeným 

obyvatelům kážou o nadvládě bílé rasy  a pořádku“4. Vznik takových to organizací  je podle 

Respektu jedním z výsledků proměny, která se na neonacistické scéně děje  a o které je 

vzhledem k její nebezpečnosti nutné referovat. Podle Respektu, který využívá policejních 

informací, je v současné době  neonacistů v ČR kolem  4 tisíc, nemají sice momentálně sílu na 

organizované teroristické akce,  ale reálné obavy vznikají ze skutečnosti že, „už jim nestačí 

ilegální koncerty s hajlováním a recitací nenávistných hesel nebo jednotlivé útoky na 

bezbranné občany, ale začínají se snažit o veřejnou demonstraci své existence – organizovat 

průvody a demonstrace s politickým kontextem“ 5. Obavy mohou podle Respektu vyplývat 

také z toho, že se „představitelé neonacistů ocitají na kandidátkách nejrůznějších politických 

uskupení jako třeba Právo a Spravedlnost, Národní sjednocení a Dělnická strana“6. Respekt 

si dále všímá změny vizáže neonacistů, která souvisí s celkovou změnou jejich taktiky : 

„nebudou mít sice „městské maskáče, kanady ani transparenty či nášivky odporující 

současným právním předpisům, ale budou tam“ 7. Respekt v tomto ohledu naprosto správně 

odhadl na přelomu let 2007 a 2008 možná rizika  a nebezpeční, která se v následujícím roce  

projevila v masovějším zaštítění neonacistických aktivit Dělnickou stranou jak referuje 

ministerstvo vnitra, stejně jako profesionalizací  strategií demonstrací ve stylu black blok8. 
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    Protože Respekt o neonacistických akcích referuje komplexně a z mnoha úhlů, k situaci se 

vyjadřují jak politologové ( Miroslav  Mareš a Jiří Pehe ), tak také právníci. Právní rámec 

pochodů je reflektován poměrně podrobně, čemuž odpovídá, že k plánovanému pochodu 10. 

11. 2007 se vyjadřuje ústavní soudce Miroslav Výborný, profesor ústavního práva 

Václav Pavlíček či šéf soudcovské unie Jiří Jirsa. Většina názorů se shoduje s tím, že pochody 

mohly a měly být zakázány a  toto rozhodnutí by také našlo oporu z zákonech, respektive 

v ústavě ČR nebo Listině základních práv a svobod : „Shromažďovací zákon  sice nedává 

úředníkům a soudcům pro zákaz mnoho prostoru, v tomhle případě ale podle Výborného mohl 

soudce odkázat na zmínku o pošlapávání důstojnosti národa či rasy, která je zakotvena přímo 

v české ústavě“ o pár řádek dále je psáno :, „Shromažďovací zákon navazuje na Listinu 

základních práv a svobod a v jejím duchu je ho třeba vykládat“9.  Respekt se tedy k této 

problematice staví tak, že neonacistické akce by měli být jednoznačně zakázány, ale zákazy je 

možno provádět pouze podle stávajících zákonů. Toto dokládá také názor redaktora Adama 

Šůry, který se nachází v článku Tak co zase chystáte hoši : „Primátorův zákaz nám sice může 

připadat sympatický, na druhou stranu ale platí, že Pavel Rödel se poněkud překotně rozhodl 

hrát mimi dohodnutá pravidla. U tak citlivé věci, jako je svoboda shromažďování, je to hodně 

riskantní rozhodnutí“[…], v plzeňské kauze se bohužel místo rozumné argumentace zmateně 

improvizovalo“10.  

  

  Aby Respekt zajistil objektivitu svého zpravodajství a podal čtenáři co možná nejucelenější 

obrázek o daném problému, ke zkoumaným akcím se nevyjadřuje pouze místopředseda 

plzeňské židovské obce a předseda Židovské obce Praha František  Bányai, ale prostor 

k vyjádření dostali také druhá strana, to znamená pořadatelé jednotlivých akcí  - neonacisté. 

Za sdružení Mladí národní demokraté se k datu plánovaného pochodu 10. 11. 2007 vyjadřuje 

jeho mluvčí Jan Peterek, ke kauze vzniku Národních gard mluvčí Národní strany Pavel 

Sedláček, který na otázku týkající se Romů odpověděl  Respektu výhružným a útočným  

způsobem, přičemž tato odpověď je podána jako   symbolické vyjádření  postoje  neonacistů 

nejen k problematice národnostních menšin, ale také vztahu k médiím, který je principielně 

nedůvěřivý a negativní ( jak dokládá také kapitola o krajně pravicové reflexi )  : „Nás zajímá 

řešení cikánské otázky, pokud nebudou pracovat, půjdou odkud přišli. Váš časopis se jich jen 

zastává. Vás obohacuje verbež : tisíce šlapek, zlodějů a násilníků. Vy si chce jen honit triko na 
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Národní gardě. Pořizuji si záznam našeho rozhovoru, jednou si popovídáme o tom, co já řekl 

a co vy jste napsali“11. V tomto ohledu se tedy ukazuje, že Respekt který sám sebe hodnotí 

jako názorový časopis, se sice snaží čtenáři podat co nejvíce ucelený a objektivní  pohled na 

danou problematiku, zároveň se ale  jistý  názor projevuje, neboť zatímco František Bányai se 

o neonacismu vyjadřuje jako o „zhoubném názoru“, z rozhovoru s Pavlem Sedláčkem je 

otištěna pouze pasáž, kde se rasisticky vyjadřuje o Romech, a slovně útočí na redaktora 

Respektu.  

   Co se týká analýzy nadpisů jednotlivých článků, je zajímavé, že ačkoliv jednotlivé texty 

mají například nadpisy Čeká Prahu dlouhá noc?, či Strach ze střetů, Respekt se samotným 

střetům a přípravám na ně zabývá pouze okrajově v rubrice Krátce několika větami . 

 

 

 

    Reflex který je považován za společenský a kulturní týdeník a  problematikou extremismu 

zabývá od počátku své existence, přičemž jeho postoj  je jednoznačný a do jisté míry 

vyhraněný.  

   Tato vyhraněnost  je dána jednak liberálním zaměřením týdeníku, především ale osobou 

redaktora, který se krajní pravicí v Reflexu téměř výhradně zabývá. O neonacismu do Reflexu 

píše  redaktor Jiří X Doležal, označovaný zkratkou JXD pro kterého je boj proti pravicovému 

extremismu vedle propagace  legalizace marihuany a kritiky legislativy spojené s ochranou 

zvířat hlavní novinářskou náplní. Od jeho osoby a postoje k tomuto problému se tedy odvíjí 

celá reflexe neonacistických aktivit v tomto časopise.  Obecně se dá říci, že J. X. Doležal je 

zásadním, nekompromisním a tvrdým odpůrcem neonacismu, jeho články na toto téma jsou 

takto koncipovány, mají osobní charakter a nijak se nesnaží o objektivní referování o daném 

tématu.  

    

   Články J. X. Doležala mají většinou formu reportáže. Jiří X. Doležal se sám  

neonacistických  akcí účastní, neonacisty osobně konfrontuje dotazy, upozorňuje policisty na 

porušování zákonů a v jednom svém článku popisuje i svůj fyzický střet s nimi : „Tak jsem 

autonomního nacionalistu ihned udal. Přišli muži z policejného antikonfliktního týmu a nůž 

mu vzali. V tom méně někdo udeřil, jak jinak než ze zadu, pod levou lopatku. Padl jsem 

dopředu, zachytl se levou rukou o podstavec sochy, vstal, obrátil se a lidé kolem – novináři a 
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náhodní zvědavci mi ukázali, kdo na měna zaútočil “12. Jeho „boj“ s neonacisty  probíhá i na 

internetových stránkách Reflex on line jak odkazují články Být árijskou hvězdou13 či 

Náckové a vyšší princip mravní14.  

 

   Reportáže J. X. Doležala o neonacistech mají velmi expresivní charakterem a to především 

když píše o neonacistech samotných. Neonacisté jsou v jeho reportážních zesměšňováni, 

ironizováni a uráženi, poukazuje na jejich nízkou inteligenci, ošklivý vzhled, patologické 

chování – především na problémy s alkoholem či zbabělost. V tomto duchu tak píše o zbitém 

pravicovém radikálovi před právnickou fakultou 10. 11. 2007 v článku My s Hvězdou  jako o 

„obzvlášť nechutném tučném exempláři“15, ( za tento článek na něj mimochodem byla podána 

dotyčným žaloba 16 ), nebo v článku Změňte ten zákon podává jakousi „typologii“ neonacistů 

vyskytujících se v České republice : „Značná část nacistů nebyla kvůli kuklám vidět a ti 

nezahalení se dělili na dvě vizuálně odlišné skupiny. První z nich, odrůda „golem 

křivohlavý“, se vyznačuje maskáči, bomberem a křivou vyholenou hlavou. Na sociálním 

žebříčku uvnitř tlupy je podobně jako u šimpanzů bonobo výše postavený ten jedinec, jenž je 

větší, tlustší a také vypije nejvíce piva. Tato odrůda dnešního českého neonacisty je spíše 

funkcí psychopatologie než sociálních vlivů. Jedná se o jedince, kteří by se nikde jinde než u 

nácků prostě nechytli. Sociologické faktory jako příčinu lze možná tušit u druhého typu 

neonacistů, u krpatců tesilových. Jde o trochu neduživé útlé mládence, kteří se snaží oblékat s 

onou maloměšťáckou solidností, v jaké vzhledově vynikal Adolf Hitler, génius průměrnosti. 

Bývají to ideologové, rádoby politici ultrapravice a také správci neonacistických serverů.“ 

    Ze zkoumaných  textů je dále  patrné, že Doležal považuje neonacisty za absolutně špatné. 

Tento jejich charakter je ale zároveň paradoxně jediným jejich přínosem a kladem, který jim  

přiznává. Dle Doležalova názoru jsou totiž obyčejní lidé schopni se sjednotit pouze za základě 

k odporu k něčemu absolutně špatnému a za toto špatné v koncentrované a zhmotněné  

považuje právě  neonacisty. Doslova v textu My s hvězdou píše, že „Chtěl bych poděkovat 

neonacistům za to, že existují, za to, že jsou tak špatní, že se proti nim můžeme semknout a 
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zažívat pocity jako za mlada. Vždyť kde jinde než na demonstraci proti něčemu opravdu 

špatnému si uvědomíme, jak my sami jsme dobří“17 V tomto duchu je psána reportáž o 10. 11. 

2007. Doležal je nadšený z solidarity, která se v tento den dle jeho názoru projevila, popisuje 

kdo všechno přišel proti neonacistům demonstrovat, atmosféru popisuje jako atmosféru 

podobnou revoluční náladě roku 1989. Neonacistům ironicky děkuje, neboť „se jim podařilo 

něco neuvěřitelného. Spojili národ, vytvořili alespoň proto ten jeden večer společného 

nepřítele, pro němuž můžeme jít v jednom šiku. Náckové prostě dali slušnými lidem poznat 

takovou míru pospolitosti, jaké je dnes už vzácností“18. Tento  pocit sounáležitosti lidí 

s židovskou komunitou a jejich odporu proti  neonacismu Doležal tedy velmi oceňuje, 

dokonce mluví o kolektivní identitě, kterou účastnící demonstracím proti pochodu neonacistů 

získali a používá v tomto ohledu opozitní pojmy, kdy lidé, kteří přišli na proti demonstrace  a 

nasadili si žlutou hvězdu s nápisem Jude jsou popisováni jako My ( ti dobří ) , neonacisté 

potom jako Oni, respektive jako ti, kdy jsou absolutně špatní, jak je napsáno výše. V tomto 

ohledu, tedy v používání binárních opozic, se Doležalova Reflexe nápadně podobá reflexi 

krajně pravicové.  

  

  Doležalově radikálnímu smýšlení o neonacistech také odpovídá reflexe právního pozadí 

pochodů, respektive celkově jím navrhovaný způsob řešení fenoménu neonacismu. Doležal se 

ve svých článcích věnuje také tématu střetů mezi radikály a policií,stejně jako radikálů mezi 

sebou. Obhajuje, schvaluje, respektive ho těší fyzické střety s neonacisty, v tomto bodě je 

jeho postoj poměrně velmi nekonvenční a projevuje se také sympatizací s levicovými radikály 

– antifou „Bijci Antify se na něj sesypali jako vrány, obouchali mu hlavu o zeď a roztloukli mu 

obličej. Ostatní neonacisté utekli a nechali tam svého kamaráda napospas. Nácek stál u zdi, 

na které je pomníček obětem nacistické okupace[…]. Bolí tě to?" přitočil se k němu jeden z 

anarchistů a kolenem ho kopl do rozkroku. Fotografové si zkrvaveného a plačícího tlusťocha 

spokojeně fotili. Dávali najevo, že i když jsou nestranní novináři, tak mu to přejou“19. Fyzické 

střety, respektive bití neonacistů považuje za legitimní způsob řešení tohoto  problému a 

prosazuje jej jako názor opřený o osobní zkušenost.  „Pěst a teleskopický obušek jsou přesně 

ty argumenty které na ně platí“20. V obecné a morální rovině tento postoj zaštiťuje názorem, 
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který uvádí na internetové stránce www.reflexonline.cz – „Z hlediska vyššího principu 

mravního vražda na tyranu není zločinem. Stejně tak z hlediska vyššího principu mravního 

není zločinem zbít nácka, který střílí z pistole do davu antifašistů“21. Doležal jde ve svém 

článku Bijte je tak daleko, že žádá v tomto ohledu změnu zákona : „Hledáme politika, který 

bude prosazovat takovou úpravu zákonů, aby násilí na účastnících neonacistických 

demonstracích bylo chápáno jako nutná obrana a nebylo stíháno“22. 

  

  Co se týká zákona o shromažďování, je Doležal proti jeho zásadní změně, zasahování do 

takových to svobod považuje za nebezpečné, jeho řešením je bud výše zmíněna občanská 

iniciativa, při které by byli neonacisté legálně biti, či mírnější varianta občanské 

angažovanosti jak jí navrhuje v internetovém článku Pozor, nebezpečí požáru uveřejněného 

na stránkách Reflexu. Další a podstatně konformnější  řešení Doležal navrhuje po uskutečnění 

neonacistického pochodu Plzní. Toto řešení je jistým kompromisem mezi změnou zákona o 

shromažďování a současným stavem, kde jsou jakékoliv pochody s legálním názvem 

nezakázatelné. Doležal tak navrhuje tvz. německý model kde platí, že „ pokud je účel 

demonstrace jen zastírací záminkou, má radnice právo nařídit, přesunutí trasy pochodu či 

místa demonstrace“23. Toto řešení by podle autora neomezovalo zákon o shromažďování a 

zároveň by daňovým poplatníkům ušetřili mnoho peněz.  

 

   U Reflexu je zajímavé si povšimnout také fotografií, které jsou k jednotlivým textům 

přiloženy, neboť  odpovídají celkovému pohledu Jiřího X Doležala na tuto problematiku. 

Fotografie nejčastěji  zobrazují neonacisty a to  v situacích kdy jsou buď legitimováni policií, 

zatýkáni policií, v textu My s hvězdou z 14. 11. 2007 je jako první fotka uveřejněn záběr na 

krvácejícího neonacistu, kterého zbili anarchisté, popisek u ní z ní „Takto dopadla bílá síla“ ( 

14. 11), anarchisté jsou zobrazeni maskovaní, nebo jako dav, který dle popisku křičí „No 

pasaran“ (14. 11.)  či „ Pustě nás na ně“. ( 6. 3. ). Obecně lez tedy konstatovat, že fotografie 

,které převážně zobrazují fyzickou konfrontaci nebo alespoň schylování se k ní  odpovídají 

vyznění textů, které jsou bojovné  násilí považují za legitimní způsob řešení problematiky 

neonacismu a mají lehce bulvární nádech.   
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   Vzhledem k tomu, co je výše napsáno, je možné říci, že ačkoliv Respekt a Reflex jsou 

liberální společenské týdenníky s podobným zaměřeným a zacílením na podobnou čtenářskou 

skupinu, jejich reflexe neonacistických aktivit je značně odlišná. Zatímco Respekt se snaží   

komplexní zpravodajství o dané problematice, referuje o neonacismu zpravodajskou formou 

z více úhlů pohledu a zasazuje tento jev do celoevropského a společenského kontextu, jinými 

slovy, Respekt  neonacismus  reflektuje  jako celospolečenský fenomén, který ať přímo či 

nepřímo souvisí s mnoha dalšími jevy ve společnosti, čímž je jeho reflexe v českém 

mediálním prostředí značně ojedinělá, reflexe   Reflexu se opírá a vzniká pouze na základě 

reportáží a pohledu jednoho redaktora jehož postoj je satirický,  vyhraněně antifašistický, 

subjektivní, v navrhovaných řešeních  poměrně nekonvenční a místy radikální a militantní. O 

reflexi zkoumaných akcí Reflexem  je možné místy hovořit jako zpravodajství populistickém 

a s nádechem bulvárnosti.  
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3. 5      Středový a středo pravicový tisk 

 

Mladá fronta dnes a Lidové noviny  

   Tato kapitola se zabývá reflexí krajně pravicových akcí ve většinovém středovém 

nezávislém a středo pravicovém tisku, konkrétně v Mladé frontě a Lidových novinách. 

Společná analýza těchto periodik je zvolena vzhledem ke skutečnosti, že svým nákladem 

představují ( vedle Práva a bulvárního deníku Blesk ) nejprodávanější a nejčtenější periodika 

na českém mediálním trhu a analýza jejich reflexe krajně pravicových aktivit je proto 

relevantní  pro pochopení celkového obrazu, který většinová média o této problematice 

poskytují.  

   Obě periodika  se problematice pravicových pochodů věnují. Vzhledem ke stejné periodicitě 

a podobnému rozsahu, je možné ale říci, že Mladá fronta o akcích referuje o něco podrobněji, 

respektive  textů na toto téma otiskuje více. V celkovém vyznění se  reflexe obou tisků se 

téměř neliší, jistou, ale drobnou rozdílnosti lze nalézt v četnosti témat, která se v textech 

objevují, v množství použití agenturních ( Mladá fronta jich použila šest, Lidové noviny 

pouze tři ) , redakčních ( Mladá fronta tři, Lidové noviny jednu ) a autorských zpráv ( zbytek 

), či v rubrikách, ve kterých jsou jednotlivé texty zařazené, což ale není výrazem odlišnosti 

důrazu, který jedny či druhé noviny této problematice přisuzují, ale spíše odlišnou strukturou 

jejich vnitřního uspořádání.  

   Jak v Mladé Frontě, tak v Lidových novinách lze nalézt obdobná témata, která jsou 

hlavními sděleními jednotlivých textů. Za první a zásadní sdělení, které se vyskytuje v téměř 

všech otištěných textech lze považovat jasnou identifikaci pochodů za neonacistickou 

provokaci, respektive označení jejich pořadatelů za neonacisty či pravicové a ultrapravicové 

radikály, stejně jako popsání historických událostí , kvůli kterým byla zvolena příslušná data 

pochodů. Identifikace pochodů s neonacismem je hlavním charakteristickým znakem reflexe 

všech většinových periodik.  Jako příklad lze uvést  text v Mladé frontě z 26. 9. 2007 ve 

kterém se čtenář dočte, že „Neonacisté z Národního odporu chtějí v den výročí Křišťálové 

noci projít pražským židovským městem“1
či, text z 27. 10. kde se píše, že „neonacisté si totiž 

svůj pochod naplánovali na den výročí tvz. Křišťálové noci, která byla jedním z největších 

pogromů proti židovskému obyvatelstvu v Německu“2 Stejným slovníkem pokus o pochod 
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Josefovem popisují Lidové noviny, o akcích plánovaných kolem plzeňské synagogy je 

referováno v obou denících v podobném duchu „Pravicoví extremisté plánují 19. ledna projít 

centrem Plzně. Pochodovat chtějí za svobodu slova. Podle odborníků je ale výběr data cílený. 

Souvisí s transporty plzeňských Židů do Terezína, které začaly 18. ledna 1942 a pro místní 

židovskou komunitu znamenal téměř absolutní likvidaci“3. O této skutečnosti vypovídají již 

samotné nadpisy jednotlivých  textů, 32 z celkového počtu jich obsahuje v Mladé frontě slovo 

nacista, radikál nebo extremista, v Lidových novinách se jich nachází 14. Obě periodika tedy 

odhalují rafinovanost současné krajně pravicové scény, poskytují čtenářům informace o 

skutečných záměrech a cílech pořadatelů nehledě na zástupné a záměrně klamné názvy, které 

pochody dostávaly. 

   Druhým nejčastěji se objevujícím nosným prvkem jednotlivých textů, tedy toho, čeho se 

text převážně týká bylo právní pozadí jednotlivých pochodů, konkrétně zákazy magistrátů, 

žaloby pořadatelů na tato rozhodnutí a následná rozhodnutí soudů. Tyto informace se 

vyskytují také téměř ve všech textech týkajících se krajně pravicových pochodů, stávaly se ale 

i tématy samy o sobě a jako samostatná sdělení. V Mladé frontě se tak  čtenáři  mohou 

například v článku z 31. 10. dozvědět, že „situace kolem pochodu neonacistů  židovským 

městem plánovaného na 10. 11. začíná vyhrocovat, Magistrát pochod již dvakrát zakázal, 

Mladí národní demokraté přesto ohlásili dalších osm tras pochodu Prahou“4, Lidové noviny 

v tomto ohledu například zveřejnili článek, který se týká zrušení zákazu plzeňského pochod, 

který se měl konat 19. ledna: „Město Plzeň dnes podá k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně 

kasační stížnost, kterou se chce pokusit zvrátit plánovaný pochod neonacistů městem 1. 

března. Původní protestní pochod neonacistů 19. ledna zakázal primátor Pave Rodel“5 

Některé texty se tomuto problému věnují důkladně a noviny tak přinášejí informace o funkci 

kasační stížnosti, lhůtě, kterou má příslušný místní úřad ze zákona na nepovolení pochodu a 

podobně. Kromě těchto neutrálních, čistě informativních zpráv se toto téma objevuje také v 

některých komentářích, které se především zabývají obecnějším rozměrem problému, tedy 

svobodou slova a shromažďování. 

   Třetím nejvíce frekventovaným tématem v obou denících je popis přípravy policie a 

městských úřadů na jednotlivé pochody.  V tomto ohledu referují oba deníky velmi důsledně, 

poskytují informaci o přesných počtech policistů a policejní techniky, typickým je text z 7. 
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11.  2007v Mladé frontě, který podává informaci, že, „ v ulicích Starého Města proto bude 

připraveno 1100 policistů a 300 strážníků městské policie..a magistrát „zřídil expertní komisi 

Bezpečná Praha, kterou tvoří zástupci měst a obou policií. Komise bude celou situaci sledovat 

a vyhodnocovat. Pokud dojde k porušení zákona, je policie připravena okamžitě zakročit“6, v 

případě Plzně například je možné nalézt článek z 1. března s touto informací : „Posílili jsme o 

700 policistů pořádkové služby ze všech krajů vyjma severomoravské správy,“ řekl 

západočeský policejní ředitel Miloslav Maštera. Nejvíce policistů dorazí z Prahy.Ze vzduchu 

budou celou akci monitorovat dva policejní vrtulníky. Také jsou připraveny čtyři obrněné 

vozy, vodní děla, jízdní policie i psovodi. Mezi demonstrujícími se budou pohybovat i členové 

antikonfliktního týmu. Ti mají za úkol komunikovat s demonstranty a například jim 

vysvětlovat, kudy mohou odejít“7. Informace o přípravách o přípravách se netýkají pouze 

počtů policistů a techniky, ale také dopravních uzavírek v jednotlivých městech, informacím 

pro občany a turisty, kterým místům se mají který den vyhnout a také sdělením o 

nebezpečných dlažebních kostkách v trase neonacistického pochodu, či o zrušení svatebních 

obřadů v den plánovaného pochodu, jinými slovy je z tohoto výčtu patrné, že přípravy na 

pochody a pochody samotné do jisté míry zasahovaly do běžného každodenního chodu měst a 

jako takovým jim bylo v tisku dáno velmi mnoho prostoru. S tímto tématem plynule souvisí 

také popis samotných akcí a dění okolo nich, přičemž nejvíce zdůrazňovanými událostmi je 

jednak počet zadržených a především střety mezi anarchisty a policií a anarchisty a 

pravicovými radikály, je uveden také podrobný výčet zbraní a nebezpečných předmětů, které 

policie u radikálů objevila. V tomto bodě se projevuje jistý sklon k infotainmentu jak o něm 

hovoří Miroslav Šmíd.  

   Další informace, která se často vyskytovala se týká obavy z mezinárodního přesahu a 

propojení extrémní pravice. Mladá fronta  i Lidové noviny  si všímá snahy pořadatelů o 

mezinárodní účast na demonstracích. Ačkoliv tato obava se potvrdila pouze v případě Prahy, 

odpovídá trendu, který je popsán ve výroční zprávě Ministerstva vnitra, která uvádí, že 

neonacisté již neudržují mezinárodní styky pouze na interpersonální úrovni, ale evropská 

extrémní pravice se do jisté míry integruje, což se neprojevuje pouze účastí na jejich 

mezinárodních hudebních festivalech, ale také na politických mítincích a demonstracích s 

politickým podtextem9. V Mladé Frontě jak tak například uveřejněn článek z nadpisem 

Neonacisté zvou do Plzně extremisty z ciziny ve kterém se píše, že „k akci pravicových 
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extremistů, kteří v sobotu chtějí pochodovat Plzní, se zřejmě přidají neonacisté z několika 

evropských zemí. Alespoň je k tomu na internetu zve pozvánka psaná v němčině“ s tímto 

textem „Odpor Plzeň organizuje na 19. ledna v Plzni demo proti oklešťování svobody slova a 

názorů. Datum už způsobilo v Židy kontrolovaných médiích paniku, protože první transport z 

židovského ghetta v Terezíně se konal 18. 1. 1942. Rabíni běhají jak splašení! Pochod nebyl 

zakázán a vede okolo Velké synagogy. Všichni němečtí kamarádi jsou vítáni“10 Noviny tedy 

reflektují tuto nebezpečí a všímají si také internetu jako jednoho z nejpoužívanějších 

informačních kanálů pro organizaci krajně pravicových akcí. 

   V obou periodicích dostávají prostor k vyjádření jak organizátoři protestních pochodů, tedy 

pravicový radikálové, tak jejich odpůrci, v tomto případě židé, které měly demonstrace 

provokovat a proti nimž byli především namířeny. Neonacisté dostávají pro obhajobu svých 

záměrů poměrně méně prostoru než židé, názor pravicového radikála, organizátora akce se 

vyskytuje v Lidových novinách ve třech textech, přičemž jeden text je rozhovorem se 

Václavem Burešem, organizátorem akcí, v Mladé Frontě jsou otištěny taktéž tři texty, reakce 

radikálů jsou ale omezeny pouze na jednu či dvě věty. V Lidových novinách se židé vyjadřují 

častěji, autorem jednoho textu je ředitel židovského muzea Leo Pavlát, v Mladé frontě 

dostávají židé prostor k vyjádření devětkrát, čtyři samostatné články jsou vyjádřeními 

židovské komunity nebo lidí s ní sympatizující. ( předsedkyně Ligy proti antisemitismu Věra 

Tydlitátová či plzeňký fotograf Radovan Kodera ).  

   Co se týká zpravodajské části reflexe neonacistických aktivit, jsou obě periodika politicky 

nestranná, jejich proti neonacistické zaměření je ale patrné nejen z množství prostoru, který 

dostávají oba „tábory“ k vyjádření, ale také z některých textů, kterých sice není mnoho ale 

jsou, jak to dokazuje například článek Mladé Fronty z 15. 2. s názvem Do ulic smí jen 

neonacisté, kde autorka píše : „ Vypadá to jako z hrozivého snu, ale je to skutečnost: pouze 

neonacisté jsou těmi vyvolenými, kterým radnice třetího plzeňského obvodu umožnila, aby 

jejich těžké boty pochodovaly 1. března centrem města. Všichni ostatní, kteří chtěli proti 

pochodu holých lebek protestovat, mají smůlu“10. Zpravodajství Mladé Fronty a Lidových 

novin je tedy čistě informativní , toto se ale netýká publicistických  textů. Texty tohoto typu 

uveřejňuje Mladá fronta pouze čtyři ,za to Lidové noviny devět, přičemž názory, komentáře a 

sloupky se týkají převážně kritiky pravicového extremismus a jeho snahy zviditelnit se, za 

druhé a to především, výše zmíněné diskuze o svobodě slova a shromažďování, dodržování 
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právních norem v této oblasti a zásazích politiků. Na toto téma uveřejňují Lidové noviny texty 

obsahující různá stanoviska, shodují se ale většinou  na tom, že shromažďovací  zákony by 

neměl být pozměňován, neboť by to mohlo mít za následek podkopání základního pilí ře 

demokracie, kdy by o tom kde se můžou občané sdružovat rozhodovala politická objednávka 

jak se obává komentátor Lidových Novin v článku z 21. ledna 2008 :„Měnit kvůli pochodům 

neonacistů zákon?[...] Je správné měnit zákon na základě zkušeností z jedné konkrétní – v 

tomto případě plzeňské – akce, když souvislosti mohou být příště úplně jiné?[...] Kdo ví, jak 

by si případné změny ve shromažďovacím zákoně vyložili komunální politici. Rödl (kterému 

jinak patří hlasitý potlesk za zákaz pochodu) už to tak trochu naznačil v on-line rozhovoru pro 

server iDnes. Zakázal byste pochod ekologů, kdyby byl stejně tak masový jako hlášený pochod 

neonacistů?“ zněl jeden z dotazů čtenářů. A primátor nezaváhal: „Budou-li ekologové natolik 

militantní a bude-li jejich ideologie uznána jako nezákonná, tak zcela určitě. Zatím tomu tak 

není.“Za zákaz pochodu „militantních ekologů“ by se lecjaký starosta jistě dočkal pochvaly 

veřejnosti. Kdo by ale přišel na řadu potom?“11. 

   Pokud by se mělo učinit jisté shrnutí, obecně je možno říci, že reflexe krajně pravicových 

aktivit v většinových denících se snaží o nestranné podávání informací. Tato snaha je úspěšná, 

je ale zřetelné, že plánované pochody jsou považovány za extremistické, neonacistické  a jako 

takové odsouzení hodné. Mladá fronta i Lidové noviny shodně považují za významné  téma, o 

kterém je třeba podrobně referovat právní rámec a pozadí pochodů, a to jak v konkrétní rovině 

soudních pří a zákazů, tak i v rovině obecnější týkající se demokratických hodnot jako je 

svoboda shromaždování. Podobně významnou  roli přisuzují tyto noviny přípravám policie a 

měst na pochody, stejně jako samotným akcím, přičemž jsou velmi reflektovány střety 

radikálů s policií. Co se týká samotných pochodů, je zajímavé, nakolik důkladně je 

reflektována hrozba mezinárodního pravicového extremismu.  

   Jak je napsáno výše, reflexe krajně pravicových  aktivit v obou denících je co se týká zájmů 

politických uskupení nestranná, prostor k vyjádření dostávají všichni aktéři zainteresovaní v 

této problematice, není tak patrná inklinace k nějaké ideologii či politickému směru, je ale 

možné mluvit o liberálním postoji, z kterého vyplývá jasný a odsuzující názor na totalitární a 

extremistické projevy. 
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4. Kapitola  ZÁVĚR  

 

Cílem této práce bylo zjistit jaký mediální obraz prezentuje  tisk ohledně aktivit krajně 

pravicových radikálů. 

 

    Analýza českého tisku ukazuje, že domácí periodika pravicový extremismus považují za 

závažný problém a tomuto postoji odpovídá reflexe vybraných akcí.Všechna periodika o 

akcích referují, jednotlivě však  referují o těchto akcích podle svého zaměření, to znamenám, 

že mediální obraz, který o této problematice přinášejí není zcela jednolitý, objevuje se akcent 

na odlišná témata, odlišný pohled na jednotlivé problémy se zkoumanými událostmi 

spojenými, či v případě neonacistického tisku zcela odlišný pohled na celou problematiku.  

 

   Pro všechna periodika, to znamená, že jak pro většinový tak i menšinový tisk platí, že 

referují o vybraných akcích jako o akcích extremistických. Ačkoliv pořadatelé prezentovali 

akce jako pochody proti účasti České republiky ve válce i Iráku či jako pochod za svobodu 

slova, noviny o nich referovali (s výjimkou serveru www.odpor.cz, kam píší lidé, kteří   jsou 

do jisté míry i pořadatelé pochodů) jako o akcích extrémní pravice, respektive o akcích 

neonacistů. Tyto pojmy jsou používány zcela synonymně a není mezi nimi činěno nějaké 

rozlišení.  Veškerá periodika odhalují ale  kamufláž, odhalují snahu pořadatelů dát klamavým 

názvem pochodům zdání legálnosti a běžné snahy o prezentaci určitého typu názoru, naopak  

o těchto akcích se píše jako o akcích skupin které jsou pro  demokracii nebezpečné. Vybrané 

akce jsou reflektované jako nebezpečné také z důvodu, že na ně byli zváni demonstranti ze 

zahraničí, česká periodika si skrze možnost příjezdu zahraničních demonstrantů  všímají 

rostoucí internacionálnosti extrémně pravicových skupin.  Zajímavé v tomto ohledu je, že 

krajně pravicová, ultranacionalistická Národní strana, tyto události také reflektuje jako pokusy 

o propagaci neonacistických  myšlenek, zcela je odmítá a odsuzuje.  

 

   Dalším prvek reflexe extrémně pravicových akcí českým tiskem  je reference o právním 

pozadí pochodů. V tomto ohledu se již projevuje odlišnost reflexí jednotlivých periodik. Na 

jedné straně židovský tisk, který reprezentuje názory židovské komunity, která byla hlavním 

cílem provokativních pochodů schvaluje postup úředníků při zakazování pochodů, dokonce 

postup primátora Plzně Rödela, který nezákonně pochod 19. ledna 2007 zakázal schválí a 
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oceňuje jako gesto a akt pomáhající minimalizovat neonacistické projevy. Druhý pól spektra 

názorů tvoří  v tomto případě  poměrně pochopitelně neonacistický tisk a jeho názor, který 

rozhodování soudů a  magistrátních úředníků považuje za nelegální, diskriminující a 

nedemokratické. Většinový tisk (Mladá fronta a Lidové noviny) se ve většině komentářů 

přiklání k názoru, že pochody je možné zakazovat pouze v rámci zákonů a ačkoliv 

primátorovi neupírají dobrou vůli, jeho rozhodnutí nepovažují za správné. V tomto jde dále  

komentátor Práva Petr Uhl, který primátora ostře za jeho rozhodnutí kritizuje a považuje ho za 

nepřijatelné překročení pravomocí veřejného činitele, které je v demokratickém prostředí 

nepřípustné. Většinová  periodika se ale shodují, že shromažďovací zákon by neměl být 

změněn, neboť jeho změna by mohla vést k ohrožení demokratických principů. Komunistické 

Halo noviny rozhodnutí primátora sice schvalují, na druhou stranu ale kritizují situaci, kdy 

úředníci o něčem takovém vůbec musejí rozhodovat,  jinými slovy pochody používají jako  

nástroj kritiky současných poměrů kdy je legální pod jakoukoliv záminkou propagovat 

neonacistické myšlenky. Zcela specifický postoj ústy svého redaktora Jiřího X Doležala 

zaujímá Reflex, který jako řešení problému považuje občanskou angažovanost, která by se 

projevila v legálnosti fyzické konfrontace  neonacistů běžnými lidmi, přičemž  násilí na 

neonacistech byle podle zákona nebylo považována za trestný čin.  

 

   Třetím důležitým tématem, které reflektují všechna zkoumaná periodika je popis samotných 

pochodů, příprava magistrátů a popis  střetů. Většinová periodika, Mladá fronta , Právo a 

Lidové noviny tomuto tématu věnují mnoho prostoru, v nadpisech, fotografiích i samotné 

stavbě jednotlivých textů se projevuje  jistý nádech senzacechtivosti, či  infotaimentu, 

střetům, počtů policistů či zajímavým „maličkostem“ je věnována řada textů a tyto informace 

jsou referovány jako nejdůležitější události. Tuto jistou bulvarizaci leze nalézt i u Reflexu, 

Respekt se jí vyhýbá ačkoliv nadpisy týkající se vybraných událostí by k takovému způsobu 

reflexe lehce odkazovaly. Halo noviny navzdory tomu, že o akcích samy referují velkou 

mediální reflexi  pochodů ve většinových tiscích kritizují, jednak z důvod, že pouze přináší 

neonacistům reklamu a zviditelnění, za druhé proto, že dává prostor k sebe prezentaci 

politikům, kteří tuto situaci svým nezodpovědným jednáním způsobili a teď jí využívají 

k získávání politických bodů. Naprosto  kritický názor, ale z zcela odlišné pozice než Halo 

noviny,  k reflexi ve většinách médiích, tedy i tisku zaujímají židovská periodika. Roš chodeš, 

Maskil i Židovské listy. Tato periodika  odsuzují  výše zmíněnou tendenci k bulvarizaci, kdy 

za vhodnou zprávu k uveřejnění je považována pouze taková zpráva, který se týká senzace. 

Kritizují tedy situaci, kdy periodika referují pouze o střetech a mediálně vděčných tématech, 
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naopak si nevšímají  silné mezilidské  solidarity,  která díky pochodům vznikla mezi 

židovskou komunitou a zbytkem populace a která je na pochodech nejdůležitější zprávou a 

poselstvím. Tento důraz na solidaritu mezi židy a většinovou společností, která všechny 

spojuje v odporu vůči pravicovému extremismu se vyskytuje pouze v židovském tisku, tento 

důraz je pro něj zcela charakteristický, dále se vyskytuje, ačkoliv v menší míře pouze 

v časopisu Reflex.  

 

   V obecné rovině lze říci, že s výjimkou neonacistického,  ultra nacionalistického   tisku a 

Halo novin se ukazuje, že krajně pravicové akce nejsou tématem na kterém by se projevovala 

ideologická profilace jednotlivých tiskovin. Analýza ukázala,  že česká periodika referují  o 

krajně pravicových pochodech nezávisle, respektive z pozic demokratického či liberálního 

smýšlení, které projevy extremismu zásadně odmítá. Z analýzy je dále patrné, že za hlavní 

problém týkající se těchto pochodů je jejich první stránka jak již je zmíněno výše, dále pak 

faktická stránka pochodů, žádné z periodik ale extremismus či neonacismus nereflektuje 

hlouběji, to znamená, že se neuvádí jeho definice, příčiny jeho vzniku, či obsáhlejší zamyšlení 

nad možným vývojem či potencionálním nebezpečím či informace o zprávách které o této 

problematice vydává každoročně ministerstvo vnitra či neziskové organizace jako Helsinský 

výbor.  Výjimku v tomto ohledu tvoří Respekt, který o extrémní pravici referuje s poukazem 

na evropský kontext nárůstu takovýchto aktivit, a tisk židovský, který o neonacismu píše 

s odkazem na historickou nebezpečnost. 

 

   Nehledě na tuto jistou povrchnost, kterou reflexe extremně pravicových aktivit vykazuje, je 

možné na základě analýzy mediálních textů  říci, že český tisk reflektuje extrémní pravici a 

její pochody či snahy o pochody jako nebezpečný fenomén, který má mezinárodní přesah, a 

proti němuž je nutné v rámci zákonných prostředků bojovat. 
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Seznam zkratek  

FŽO – Federace židovských obcí  

ŽLU – Židovská liberální unie 

ŽOP – Židovská obec Praha 

DS – Dělnická strana 

NS – Národní strana 

NO – Národní odpor  

NK – Národní korporativismus  

SPR – RSČ – Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 

RWU – Resistence women unity 
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