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Abstrakt

Pravicový extremismus a jeho projevy prošly v posledních letech nemalými 

změnami a s proměnou image pravicových extremistů, jejich navenek umírněnějším 

vystupováním a snahou zasáhnout do vrcholové politiky oslovují i do této doby 

nevyhraněné voliče či sympatizanty. Díky velké pozornosti politiků, veřejnosti i médií

jsme mohli pozorovat až jakýsi „boom extremismu“. Na jaře roku 2009 nebylo téměř dne, 

aby se slovo extremismus neobjevilo v televizi či tištěných médiích a i když se tato 

„hysterie“ s postupem času částečně zklidnila, stále je téma pravicového extremismu velmi 

žhavé. Změnilo se samozřejmě i celospolečenské klima a veřejnost je nyní přeci jen méně 

tolerantní k otevřeným projevům rasismu, xenofobie či nacismu a fašismu.

Cílem práce bude objasnit, či spíše přinést různé pohledy vůbec na pojem politický 

extremismus a konkrétněji na pravicový extremismus, na to, na jakém základě jsou různá 

uskupení označována za extremistická, jaký je vztah extrémně pravicových uskupení a 

občanské společnosti a jakým způsobem subjekty občanské společnosti a státu (popřípadě 

oba společně) s projevy extremismu bojují.

Poslední část práce se bude věnovat průzkumu občanských aktivit, které se objevují

jako reakce na vzrůstající pravicový extremismus, spolupráce organizací občanské 

společnosti s ostatními sektory a formy jejich odporu vůči pravicovému extremismu. 

Klíčová slova: extremismus, rasismus, média, nacionalismus, neofašismus, neonacismus, 

neziskové organizace, občanská společnost, občanský sektor



Abstract

Right-wing extremism and its manifestations have undergone quite big changes in 

recent years. Extremists are trying to reach the supporters and voters and get to higher 

politics by changing their image and behaviour. Due to the attention of politicians, the 

public and the media, we can talk, in my opinion, about a "boom of extremism“. In the 

spring of 2009, there was not a single day without extremism mentioned on television or

printed media, and even though this „hysteria“ calmed down during next months, 

extremism is still a hot topic. Social climate has changed of course, and public opinion is 

now, after all, less tolerant to open expressions of racism, xenophobia and Nazism or 

Fascism. 

This work will aim to clarify or bring different perspectives to the concept of 

political extremism, on the basis of which groups are described as extremist, who identifies 

them so, why, what is the relationship between extremist groups and civil society and how 

civil society and State (or both together) fights extremism.

The last part of this work is to survey civil actions arising in response to the growing 

extremism, their cooperation with other sectors and forms of resistance against the right-

wing extremism.

Key Words: extremism, racism, media, nationalism, neofascism, neonazism, Non-

governmental organisations, civil society, civil sector
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1. Úvod

Před deseti lety jsem si vybíral téma pro svou absolventskou práci na vyšší odborné 

škole. V mém rodném městě na severu Čech v té době často pochodovali agresivní

vyholení kluci, většinou mladší než já, v kanadách s bílými tkaničkami, v úzkých 

kalhotách a černých bomberech. Nechápal jsem tenkrát (zcela to nejspíš nechápu ani dnes), 

co tyto mladé lidi vede k uctívání zvrácených ideologií, k agresi ke všem, kteří mají 

odlišný názor než oni, ke zvedání pravice a provolávání rasistických hesel, ale zároveň 

jsem nechápal, proč lidé, kteří s nimi nesouhlasí a mají k jejich postojům odpor, přistupují 

na jejich hru a chovají se stejně agresivně. Několikrát jsem se stal sám terčem výhrůžek a 

dokonce fyzického napadení ze strany „skínů“, jak se jim tehdy velmi paušálně a nepřesně 

říkalo, a to zřejmě jen z důvodu „nevhodného“ oblečení nebo „nesprávných“ kamarádů.

Rozhodl jsem se, že svou absolventskou práci zaměřím právě na problematiku 

extremismu. Obrovským rozčarováním pro mě bylo, když mi má vedoucí práce řekla, ať si 

vyberu jiné téma, protože se domnívá, že extremismus nepředstavuje problém, o kterém by 

se mělo psát. Dnes jí to nemám už vůbec za zlé. Extremismus před deseti lety opravdu 

nebyl tématem číslo jedna. Obecně převládal názor, že oni z toho přeci vyrostou. Jen se 

vyřádí, párkrát se porvou a bude zase klid. Málokdo spojoval skupiny mladých lidí ve 

„stejnokrojích“ s nějakou ideologií, či politikou. Málokdo srovnával jejich motivy a činy 

s problematikou v zahraničí a veřejnost se daleko více zajímala o zcela jiná témata.

Dokonce závažné trestné činy, končící smrtí příslušníků menšin, nebo odpůrců fašistických 

a rasistických ideologií nevyvolávaly takovou reakci jako v nedávné době žhářský útok ve 

Vítkově.

Dnes je situace radikálně odlišná. V určitých obdobích se zdá, že extremismus se stal 

minimálně pro sdělovací prostředky a vládní aparát opravdu tématem číslo jedna. Za deset 

let se proměnila nejenom vizáž příslušníků či sympatizantů extremistických skupin, 

proměnilo se jejich jednání, strategie působení na veřejnost a hlavně ambice. Radikálně 

se ovšem proměnila i společenská atmosféra. Pryč jsou naštěstí doby, kdy Daniel Landa se 

svou kapelou Orlík vyřvával na koncertech otevřeně rasistické texty a zároveň se 

umisťoval na špici hitparád veřejnoprávní televize. Společně s Davidem Matáskem byli 

dokonce pozváni k diskusi do zpravodajské relace tehdejší Československé televize, kde

jim byl dán prostor obhajovat své postoje. Deset let poté, zval politolog Zdeněk Zbořil 

příslušníky extremistických skupin na půdu Univerzity Karlovy do semináře o politickém 
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extremismu a vysloužil si za to zrušení svého semináře i finanční postih (mez. 2009). Za 

dalších necelých deset let, tedy v roce 2009, proběhla mimo jiné vášnivá diskuse o 

rozhovoru s Filipem Vávrou (jedním ze zakladatelů neonacistického Národního odporu) 

v MF Dnes, a o tom, má-li být vůbec dáván extremistům prostor v médiích. Na workshopu 

pořádaném Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a společností GAC dne 29. 5. 

2009 k tématu extremismu a médií, bylo toto rozhodnutí MF Dnes ze strany akademické 

obce velmi hlasitě kritizováno.

S postupem času je znát obrovský rozdíl v postojích české veřejnosti k této 

problematice. Těsně po revoluci text písně Bílá liga1 veřejně vystupující skupiny Orlík

rozhodně nevzbuzoval takové emoce, jako by tomu asi bylo dnes. Laxnost, se kterou se

přistupovalo k tématice rasismu a xenofobie, i jiným formám netolerance ve společnosti je 

dávno pryč a stát, organizace občanské společnosti, laická veřejnost i jednotlivci jsou nyní 

v boji proti takovým projevům daleko aktivnější. Nicméně CD skupiny Orlík i s otevřeně 

rasistickými texty je stále naprosto běžně k dostání.

Jak je patrné z názvu práce i předchozích řádků, bude v této práci daleko větší 

prostor věnován pravicovému extremismu, který je v dnešní době na vzestupu, a stupeň 

jeho nebezpečnosti je daleko vyšší, než je tomu u extremismu levicového, což dokládají 

například Ministerstvem vnitra každoročně vydávané zprávy o extremismu.2

Extremismus, či přesněji politický extremismus, je ovšem oblastí velmi nejasně 

vymezenou a je předmětem debat zkoumajících z různých úhlů pohledu, co za 

extremistické označit a co ne, jak například vymezit hranice mezi extremistickým a 

radikálním, mezi extremismem, fundamentalismem, populismem či terorismem. Různým 

pohledům na pojem extremismus a pojmy příbuzné, jejich vymezení a příklady užití se 

                                                
1Nic ve zlým proti turistům, když se sem chtěj podívat, jenže není možný tady žít a taky pracovat,

co to bylo za ránu, kdo nám to sem z palmy spad, černý oči, černý tělo to není můj kamarád.

Bílá liga, bílá síla, bílá liga, bílá síla, bílá liga je bílá, bílá, vyčisti si boty, přijde tvoje síla, bílá síla mě 

zaslepila, černou duši mi vybělila. Morálku maj jinou vychování taky, jak my nikdy nebudou, nevěř na 

zázraky a za křivý slovo to tě nožem pobodaj, tak proč nám sem zabijáky posílaj. (CD Orlík – Demise, 1990, 

zkráceno autorem)

2 Ministerstvo vnitra ČR, Informace o problematice extremismu na území České republiky. Praha: 

Ministerstvo vnitra. (verze z let 2004 – 2010)
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věnuje první kapitola práce. Samozřejmě, že nemůžeme opomenout ani názvosloví týkající 

se občanské společnosti a stručný úvod do jejího konceptu.

V následující kapitole se soustředím na konkrétní subjekty, které se v České 

republice označují za pravicově extremistické, sleduji změny, kterými prošly od roku 1989,

či jejich požadavky a ambice ovlivňovat společenské dění. 

Dále zkoumám strategii boje proti extremismu a úlohu státu i občanské společnosti 

v ní. Kriticky hodnotím oficiální vládní taktiku boje proti extremismu, a zajímá mne, jak je 

do této strategie zapojen občanský sektor. Zamýšlím se i nad úlohou médií, jakým 

způsobem o extremismu informují, a zdali svým jednáním nějakým způsobem do 

problematiky extremismu zasahují, či nikoliv. 

V kapitolách, ve kterých proti sobě stojí extremistická hnutí a občanská společnost,

mne zajímá aktivita neziskových organizací i neformálních skupin, které nějakým 

způsobem proti pravicovému extremismu bojují i to, jestli jsou tyto aktivity přímo 

ovlivněny mírou aktivity pravicových extremistů, nebo například nedostatkem kapacit (jak 

lidských tak finančních), či jinými faktory. Vycházím z předpokladu, že míra aktivity 

občanské společnosti je přímo úměrná aktivitám pravicových extremistů (spojovaných 

s obdivem k totalitním ideologiím) a ti tak paradoxně přispívají k nárůstu občanské 

angažovanosti a tím i rozvoji občanské společnosti jako celku. Na druhou stranu si však 

myslím, že tento rozvoj je částečně dušen nedostatkem kapacit, finančních prostředků nebo 

také atmosférou strachu, kterou okolo sebe pravicoví extremisté šíří, když s rozdílnou 

mírou otevřenosti vyhrožují či přímo fyzicky konfrontují své odpůrce. Domnívám se také, 

že většina subjektů, které reagují přímo na vzrůstající pravicový extremismus, má spíše

neformální charakter a není institucionálně zakotvena v nějaké právní formě organizací 

občanského sektoru, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nebo 

nadace a nadační fondy.

V celé práci pracuji s názory předních odborníků, které se týkají úlohy občanské 

společnosti v boji proti pravicovému extremismu i představitelů samotných neziskových 

organizací nebo občanských aktivit. Předpokládám, že neexistuje nějaký převládající názor

na to, jakou konkrétní úlohu by měla občanská společnost v této oblasti zastávat, či jakými 

prostředky a na jakém základě by měla s pravicovým extremismem bojovat ani mezi 

„akademiky“ ani mezi představiteli občanské společnosti.
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Zmiňuji dále některé konkrétní kroky neziskových organizací i organizací občanské 

společnosti reagujících svou aktivitou na vzrůstající pravicový extremismus, popisuji jejich 

činnost, pohnutky, jejich konkrétní postupy a názory. Mým objektem zájmu jsou nejen

organizace občanské společnosti institucionálně zakotvené v nějaké právní formě, ale také 

neformální hnutí i jednotlivci. Zajímám se o jejich motivy, způsoby práce, i o to, co je 

v jejich práci limituje.

V průběhu celé práce vycházím z relevantních zdrojů, zkušeností odborníků na 

danou problematiku, ze studia hodnověrných pramenů i vlastního výzkumu a k ověření 

svých hypotéz využívám metodologických nástrojů popsaných v následujících kapitolách.
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2. Metodologie a struktura práce

V úvodu je nutné nastínit, s čím může čtenář v této práci počítat. Práce je rozdělena 

na několik částí, které se uceleně zabývají jednotlivými oblastmi dané problematiky 

občanské společnosti nebo pravicového extremismu a ideálně pak těmi oblastmi, kde se 

spolu tyto dva jevy střetávají. Vzhledem k nejednotnosti či nejednoznačnosti terminologie 

spojené s pravicovým extremismem představuji v úvodu práce různá terminologická úskalí 

jednotlivých pojmů spojených jak s pravicovým extremismem, tak i s občanskou 

společností. V této části vycházím z relevantních monografií a sborníků několika českých 

expertů na politický extremismus i expertů z oborů sociologie či historie i teorie občanské 

společnosti a porovnávám definice z různých zdrojů. Co se týče pravicového extremismu, 

zabývám se také problematikou účelového užívání této terminologie nebo náhradní 

terminologií, kterou někteří autoři doporučují.

Druhá část práce je zaměřena na ideologická východiska krajní pravice. Při popisu 

ideologií spojených převážně s fašismem a nacismem opět využívám publikace převážně 

českých autorů – politologů a historiků. 

Pro další část – historii pravicového extremismu na našem území – jsem využil 

výhradně práci Miroslava Mareše, který tuto problematiku jako jediný komplexně 

zpracoval v kapitole své knihy Pravicový extremismus a radikalismu v České republice. 

Novodobá historie pravicově extremistických hnutí (po roce 1989) vychází z několika 

zdrojů. Opět se jedná o publikace expertů na danou problematiku ale také o Ministerstvem 

vnitra každoročně vydávané zprávy o extremismu, informace zveřejňované Bezpečnostní 

informační službou, nebo informace zveřejňované neziskovými organizacemi, či 

samotnými extremisty prostřednictvím internetových stránek.

V dalších kapitolách, které jsou zaměřeny na aktivity státu i občanské společnosti, 

případně na jejich společné aktivity, vycházím ve velké míře ze Strategie boje proti 

extremismu, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra a ve které jsou popsány jednotlivé úkoly 

příslušných ministerstev i spolupráce s neziskovým sektorem. To, nakolik se tuto Strategii 

daří naplňovat, zjišťuji pomocí analýzy dokumentů i rozhovory s aktéry v této Strategii 

aktivními. Spolupráci mezi státem a neziskovými organizacemi hodnotím na základě 

dotazníkového šetření a rozhovorů mezi představiteli neziskových organizací i 

Ministerstva vnitra.
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Na závěr také mapuji neinstitucionalizovanou část občanské společnosti a snažím se 

zjistit, jaké výhody a nevýhody přináší volná forma organizace bez jakékoliv právní formy 

a jak se tyto skupiny liší od těch, které volí formu občanských sdružení, obecně 

prospěšných společností, nadací, nadačních fondů nebo účelových zařízení církví. 

Nejvýraznějším představitelem této neformální a neinstitucionalizované formy občanské 

společnosti v boji proti pravicovému extremismu je nepochybně Antifašistická akce, které 

je věnováno nejvíce prostoru.

Pro celou práci jsem si stanovil několik hypotéz, které se snažím v průběhu práce 

potvrdit či vyvrátit. První hypotézou je, že aktivita občanské společnosti v boji proti 

pravicovému extremismu, je přímo úměrná aktivitě extremistů. V případě druhé hypotézy 

se domnívám, že rozvoj aktivit občanské společnosti je brzděn převážně třemi faktory: 

nedostatkem finančních prostředků, nedostatkem odborníků a strachem z odvety 

extremistů. Třetí hypotéza, kterou se budu snažit potvrdit, či vyvrátit zní: Předpokládám, 

že většina subjektů, které bojují přímo s pravicovým extremismem má neformální 

charakter, a není institucionálně zaštítěna nějakou právní formou.
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3. Problematika pojmosloví spojeného s pravicovým 

extremismem

Co je extremistické a co ne? Kdo je extremista? Kdo určuje hranici mezi 

extremismem, radikalismem, fundamentalismem nebo terorismem? Pokud sledujeme 

sdělovací prostředky, užívají se v nich tyto termíny celkem běžně, jakoby se zdálo, že 

jejich význam je každému zřejmý. Stejně tak tyto pojmy čím dál častěji používají politici, 

či úředníci a samozřejmě i laická veřejnost. Otázkou politického extremismu a 

definováním pojmů s ním spojených se seriózně zabývají hlavně politologové a v jejich 

podání už se tyto termíny tak jednoznačně, jak jsou prezentovány v médiích, nejeví. 

Pokud se budeme zajímat o význam samotného slova extremismus, dočteme se ve 

slovníku cizích slov, že extremismus je „záliba v extrémech, extrémní směr, radikalizmus“ 

(Buchtelová, 1998). Internetový slovník Wikipedia nám dává poněkud specifičtější 

odpověď na pojem extremismus. Termín extremismus je zde popisován už z užší 

perspektivy a o trochu konkrétněji. „Extremismus je termín, jímž bývají označovány 

jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je 

připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých 

společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím 

nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména 

rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.“3 Wikipedie 

upozorňuje zároveň na jednu vlastnost pojmu extremismus, kterou podrobím hlubšímu 

zkoumání později, a to na negativně hodnotově zabarvený význam tohoto pojmu. 

Ministerstvo vnitra používá k popisu extremismu už od roku 2002 svou vlastní definici, 

kterou nazývá pracovní: „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické 

postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a 

útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém 

ústavním pořádku4. V témže článku dále se ještě definice zpřesňuje: „Extremistické 

postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém 

důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko - ekonomický systém, tj. snaží 

                                                
3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus

4 http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demagogie
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se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo 

autoritářským režimem, diktaturou, anarchií).“

Ani sousloví politický extremismus nenabízí konkrétnější vysvětlení. Tento pojem je 

stále natolik široký a prázdný, že ho dokonce ve většině politologických slovníků 

nenajdeme. „Z hlediska politologické vědy je však obecný pojem ,politický extremismus' 

velmi problematický, protože je příliš prázdný, libovolně aplikovatelný a jeho výpovědní a 

označovací hodnota je prakticky nulová.“ (Fiala, 1998: 10) O něco obsažnější je teprve 

v rámci politického extremismu dělení na pravicový a levicový extremismus. Toto 

rozdělení vychází z klasického rozdělení politického prostoru a umístění extremismu či 

extremistických subjektů na jeden či druhý konec této linie už má určitou vypovídající 

hodnotu. V evropských podmínkách jsou pak za pravicově extremistické strany či skupiny 

označovány takové, které svým jednáním nebo ideologií odmítají rovnost všech lidí, 

popírají základní lidská práva, nerespektují pravidla fungování demokratického státu, 

k prosazování svých zájmů jsou ochotné použít násilných prostředků, neuznávají pluralitu 

politických stran a názorů a projevují se rasisticky a xenofobně. (Fiala, 1998: 96)

Určitá vágnost, širokost a nejednoznačnost obecně používaných termínů spojených 

s extremismem se pojí s několika konkrétními diskutovanými oblastmi, které problematiku 

extremismu provází. Tyto oblasti se dají dle mého názoru shrnout pod tři společná témata a 

to: hodnotové zabarvení pojmu extremismus, manipulativní používání tohoto pojmu a 

náhradní terminologie.

3.1Hodnotové zabarvení pojmu extremismus

Slovo extremismus je většinou z nás vnímáno jako něco negativního. Některé 

definice ho také negativně vymezují a zaznívají v nich slova jako antidemokratický, 

násilné prostředky, porušování lidských práv, porušování norem a podobně. Toto 

hodnotové zabarvení na jedné straně do určité míry předznamenává, kam budou lidé či 

skupiny označené za extremisty v očích veřejnosti zařazeni, na druhou stranu komplikuje

práci politologům, sociologům, či psychologům, kteří se zabývají seriózním způsobem 

výzkumem extremismu a potřebují používat termíny přesné a hodnotově nezabarvené.

Nálepka extremisty či extremistické skupiny, ať už z levicové či pravicové části 

politického spektra, je v každém případě limitujícím faktorem. Je tedy nutné s tímto 
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pojmem pracovat velmi opatrně. Označení některé skupiny jako extremistické může na 

dlouho dobu poznamenat její kredit v očích veřejnosti. Sociolog Jan Keller na tuto 

skutečnost upozorňuje například v souvislosti s ekologickými hnutími či obhájci lidských 

práv, kteří se ocitli na prvních oficiálních seznamech extremistických skupin v roce 1995

spolu s neonacisty a neofašisty. „Po nečekaném zveřejnění této všehochuti a po 

mezinárodních protestech adresovaných české vládě například ze strany hnutí Greenpeace 

či hnutí The Friends of the Earth, nastalo druhé kolo, kdy ministr vnitra a řada dalších se 

zpětně zamýšleli nad tím, jak vlastně extremismus definovat. Definici, která by 

umožňovala zahrnout do jedné kategorie ty, kdo chtějí porušovat lidská práva, i ty, kdo je 

chtějí hájit, pochopitelně nenalezli.“ (Keller, 1998: 75) Podle Kellera však skutečnost, že 

byli environmentální aktivisté označeni za extremisty, velmi ztížila jejich pozici a 

spolupráci s veřejností, která k nim kvůli obavám z čehosi nelegálního ztrácela důvěru a 

zdráhala se s nimi spolupracovat. (Ibid.)

Podobnou příčinu má i problematika aktivizace společnosti a připojení se 

k protestům či k odporu proti narůstajícím projevům pravicového extremismu. Vzhledem 

k tomu, že i hnutí a skupiny bojující proti tomuto fenoménu jsou (hlavně médii) taktéž 

označována za extremistická, nemá jejich snaha velkou podporu veřejnosti a účast na 

demonstraci či pochodu proti pravicovému extremismu bývá v médiích označena za projev 

extremismu levicového. „Dostanou-li se navíc na stejné seznamy s fašisty také skupiny, 

které aktivně proti fašismu vystupují, vzniká v běžném člověku nutně dojem, že angažovat 

se v podobných akcích je riskantní a podezřelé.“ (Keller, 1998: 76)

3.2Manipulativní užívání pojmu extremismus

Hodnotové zabarvení, nejednoznačná, vágní definice extremismu, spojování 

extremismu s terorismem a síla médií dává obrovský prostor manipulaci. Pojem 

extremismus v dnešní době používá již téměř každý. Používají ho politici, úředníci, 

veřejnost, samotní extremisté a samozřejmě média. Kdo z nich však tento termín používá 

správně, či dejme tomu citlivě? Kdo předem zvažuje všechny okolnosti, které s označením 

skupiny či jednotlivců za extrémisty souvisí? Zdá se, že veřejnosti zůstává skryto, co je 

politický extremismus, ale to, kdo je extremista, je jí předkládáno velmi často. Tím, že se 

extremismus dostal do popředí zájmu širokého spektra sociálních aktérů, jako jsou nejvyšší 

orgány státu, politici i politologové, úředníci, bezpečnostní složky, organizace občanské 
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společnosti, veřejnost a hlavně média, roste prostor pro manipulaci. Přinášejí média 

opravdu nezaujaté informace, nebo pouze slepě přebírají informace od bezpečnostních 

složek či vládních představitelů? Jak má veřejnost chápat vládní boj proti extremismu za 

využívání informací a zdrojů od organizace, kterou sama vláda, či Ministerstvo vnitra 

označuje za extremistickou? Jakým informacím se dá věřit, když z různých zdrojů se 

radikálně liší? Příkladem může být například kauza o údajné teroristické skupině navázané 

na pravicové extremisty s názvem White Justice. Mf Dnes uveřejnila na první straně a 

dalších dvou uvnitř listu 5. 11. 2009 velký článek o skupině White justice, kterou srovnává 

třeba s teroristickými skupinami RAF, ETA, nebo IRA. „Struktura, plány, výcvik i způsob 

utajení se velmi podobají třeba struktuře německé levicové teroristické organizace Frakce 

Rudé armády (RAF), která působila v 70. a 80. letech. Měla na svědomí vraždy, únosy a 

bombové útoky.“ (Kroupa, 2009)

Antifašistická akce – skupina, kterou Ministerstvo vnitra označuje ve svých 

každoročních zprávách o extremismu za levicově extremistickou a zároveň od ní čerpalo

materiál do návrhu na zákaz Dělnické strany, se ovšem k té samé skupině vyjadřuje na 

svých stránkách úplně jinak: „Na úvod je třeba říct, že informace, které se objevují v 

souvislosti s White Justice, nemůžeme označit za přímo vylhané. Ve skutečnosti jsou jen 

přeháněné až za samu mez únosnosti. Informace mají reálné jádro. Pokud však odstraníme 

slupku mediálních senzací, policejních tiskových zpráv a účelových, z kontextu vytržených 

faktů, odhalí se před námi jádro sice reálné, ale malé, scvrklé, prosycené neonacistickým 

patosem, blbostí, přeháněním, siláctvím a neschopností orientovat se v realitě. Rozhodně 

tedy ne pachem výbušnin, krve, potu a strojního oleje, jak se snaží policie, za vydatné 

asistence médií, přesvědčit.“5

Kdo, jak a koho chce ale vlastně pomocí extremismu manipulovat? Komu prospěje, 

když se bude problematika extremismu nafukovat, nebo naopak bagatelizovat? Nafukování 

problematiky současně se zprávami o úspěšných zásazích policejních složek vrhá dobré 

světlo především na státní aparát a jeho represivní složky. Částečně může legitimizovat 

například větší rozšíření policejních nástrojů, jako jsou odposlechy, monitorovací systémy 

a podobně. Zároveň posiluje důvěru veřejnosti ve stát a jeho orgány. 

                                                
5 http://antifa.cz/274-mzdomova-white-justice-pravda-versus-fikce.html
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Zajímavá a leccos z toho, co se kolem problematiky extremismu v dnešní době děje 

vysvětlující, je v tomto případě koncepce „morálních panik“. Termín „morální panika“ 

použil jako první Stanley Cohen v roce 1972 a popisuje morální paniky jako médii 

vyvolaný stav opovrhování či veřejného znepokojení určitými společenskými jevy. „Pro 

fungování morální paniky je charakteristická především neadekvátní, přeexponovaná 

reakce všech aktérů – médií, represivních složek, politiků i různých zájmových skupin. 

Zvláště zpravodajská média mají tendenci přepínat míru emocionality a přehánějí 

například kvantitativní ukazatele.“ (Volek, 2000: 99). Vztahu médií a extremismu se 

budeme v této práci věnovat ještě později.

3.3Náhradní pojmosloví k pravicovému extremismu

Vzhledem k hodnotovému zabarvení pojmu extremismus, používá řada autoru jiných 

termínů k označování stejných subjektů. Nejčastěji používaným termínem je „krajní 

pravice“ či „krajní levice“. Toto označení se nejčastěji používá v souvislosti s politickými 

stranami a méně již při spojení s jinými skupinami a není natolik „znehodnoceno“ 

negativním zabarvením. 

Dalším termínem, který bývá v souvislosti s extremismem používán, je 

„antisystémová“ strana či hnutí. Tento pojem, který do politické teorie zavedl Giovanni 

Sartori, samozřejmě opět postrádá onu hodnotovou nezabarvenost, ale na druhou stranu je 

z něho, na rozdíl od pojmu extrémní, alespoň více patrný jeho obsah. „Za minimální 

společný jmenovatel antisystémových stran je – v duchu sartoriovské tradice – obvykle 

považováno jejich delegitimizující působení či účinek (delegitimizing impact) v rámci dané 

soustavy, zpochybňování systému-režimu a podlamování jeho podpory.“ (Strmiska, 1998:

32). Dle Strmisky je ovšem v demokratickém sytému, který je založen na neustálé diskusi 

či konfliktu toho, jaký „systém“ je tím, který zajistí největší shodu ve společnosti, velmi 

problematické onačit některé skupiny za antisystémové (Strmiska, 1998: 33-40).

Někteří autoři od termínu pravicový extremismus už zcela upustili a snaží se 

používat více popisné a přesné označení extremistů pomocí konkrétních ideologií, jako 

jsou neonacisté, neofašisté a podobně. 
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4. Stručný úvod do konceptu občanské společnosti –

terminologie spjatá s občanskou společností

Pojem občanská společnost je podobně jako pojem pravicový extremismus velmi 

často užíván v nejrůznějších souvislostech a nejrůznějšími aktéry společenského života od 

politiků, přes média až po samotné aktivní členy občanské společnosti. Ovšem stejně jako 

je tomu u pravicového extremismu, ani termínu občanská společnost nerozumí každý 

stejně a v jeho chápání existuje celá řada rozdílů. V tomto případě je rozsah chápání 

občanské společnosti u různých autorů nejspíš ještě daleko širší, než je tomu u pravicového

extremismu. Při zkoumání projevů a podob občanské společnosti se musí přihlížet k celé 

řadě faktorů historických, prostorových, politických nebo i psychologických a složitost 

takového zkoumání velmi vtipně a trefně popisuje například metafora přirovnávající 

zkoumání občanské společnosti k pokusům přibít puding hřebíkem na zeď. Stejně tak jako 

puding i občanská společnosti snadno mění své tvary, podoby či projevy a v momentě 

přibití jsme schopni prozkoumat jen to, co zbude na hřebíku. 

Pokud si na úvod opět pomůžeme internetovým slovníkem wikipedia, dovíme se, že: 

„Občanská společnost je abstraktní pojem zahrnující veškeré organizace sdružující občany

na dobrovolné bázi. Vymezit ji lze také jako organizované aktivity občanů, které nejsou 

spojeny se státními strukturami nebo komerčními organizacemi. Tento termín je používán 

především v teoretických pracích, zatímco autoři empirických studií častěji užívají přesně 

vymezených pojmů nevládní neziskové organizace (NGOs) nebo třetí sektor, které ale 

zahrnují jen část organizací, tvořících občanskou společnost.“6

Mezinárodní nevládní organizace CIVICUS, která po celém světě koordinovala 

v letech 2003 – 2004 výzkumný projekt Index občanské společnosti definuje občanskou 

společnost „jako prostor mezi rodinou, státem a trhem, kde se lidé sdružují za účelem 

sledování svých zájmů“. (Vajdová, 2005)

Tato zdánlivě jednoduchá definice ovšem nevystačí k pochopení různých úhlů 

pohledu na občanskou společnost, různého chápaní a pojetí tohoto pojmu. Jako příklad 

výrazně různého chápání občanské společnosti nám může posloužit vnímání občanské 

společnosti u obou polistopadových prezidentů Václava Havla a Václava Klause, v jejichž 

                                                
6 http://cs.wikipedia.org/wiki/obcanska_spolecnost

http://cs.wikipedia.org/wiki/Abstraktn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovolnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Empirie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Empirie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nevl%C3%A1dn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nevl%C3%A1dn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nevl%C3%A1dn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99et%C3%AD_sektor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99et%C3%AD_sektor&action=edit&redlink=1
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názorech se střetávalo pojetí občanské společnosti jako normativní, skupinové protiváhy ke 

státním institucím a státní moci (Havel) a společnosti jedinců sledujících své individuální 

zájmy (Klaus). (Rakušanová, 2007)

Vzhledem k velkému množství různých definic pojmu občanská společnost se autoři 

pokoušejí i o určitou kategorizaci těchto definic. Takto například nabízí svůj pohled Jan 

Kubik, polský sociolog a filosof, který dělí definice občanské společnosti na tři typy: „1) 

na základě normativní definice je možné chápat občanskou společnost jako způsob 

uspořádání společenských vztahů v moderní společnosti, které obsahuje následující 

charakteristiky: je formováno dobrovolně, vně sféry vlivu státu a/nebo trhu; 2) Občanská 

společnost jako veřejná sféra … kdy je občanská společnost definována jako 

institucionální ochrana proti libovolným zásahům ze strany státu; 3) občanská společnost

definovaná jako soubor neziskových organizací, jejichž členové vědomě a kolektivně 

jednají za účelem dosažení společných cílů.“ (Rakušanová, 2007: 17-18)

4.1 Různá pojetí občanské společnosti

Při empirickém zkoumání občanské společnosti se dá vycházet z mnoha pojetí 

občanské společnosti. Je nutné si uvědomit, že tento pojem v sobě nese jak empirickou tak 

normativní složku, které jsou v nahlížení na občanskou společnost neoddělitelné. Pokud 

nás bude zajímat šíře pojetí občanské společnosti, musíme se blíže seznámit s pojetími 

generalistickým, maximalistickým a minimalistickým. 

Maximalisté a generalisté mají, jak už z názvu vyplývá pojetí občanské společnosti 

nejširší. Generalisté dokonce nahrazují pojmem občanská společnost pojem demokracie a 

je tedy v jejich pojetí jakýmsi celospolečenským uspořádáním. „Generalisté rozumí pod 

pojmem občanská společnost také existenci limitované, kontrolovatelné a odpovědné vlády

… poukazují na historickou, teoretickou i pragmatickou spjatost vývoje s takovou veřejnou 

autoritou.“ (Dohnalová, 2003: 34)

Maximalisté považují za občanskou společnost jednoduše řečeno vše mimo stát a

Jeffrey Alexander toto pojetí označuje jako „deštníkový koncept“ (Alexander citován in 

Dohnalová, 2003: 29). Pod tímto deštníkem pak najdeme širokou škálu institucí od tržních 

aktérů, přes právní systém či veřejné mínění až například po politické strany. Maximalisty 

i generalisty spojuje mimo jiné myšlenka, že občanská společnost je „také oblastí egoismu 
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a individuálního sobectví, společností svobodného naplňování soukromých cílů“. 

(Dohnalová, 2003: 34) Toto sobectví však není v jejich pojetí překážkou a naopak 

vyzdvihují například tržní soutěž jako prostředek k učení se respektu k druhým a 

odpovědnosti.

Minimalisté naopak trh nepovažují za součást občanské společnosti a své pojetí 

občanské společnosti staví na loajalitě a solidaritě, které dle nich trh (ale ani politika nebo 

náboženství) dostatečně nepodněcují. „Občanská společnost u těchto autorů označuje 

především doménu kulturních předpokladů, zažitých norem, implicitně sdílených způsobů 

a mravů, jež podmiňují myšlení i jednání každého člena společnosti.“ (Ibid: 29) Ve svých 

úvahách jdou ale ještě dál a občanskou společnost a ostatní sféry společnosti (stát a trh) 

staví proti sobě. Tvrdí, že občanská společnost je jakousi obranou proti státní a tržní sféře, 

a tím se radikálně odlišují od maximalistů a generalistů. Toto pojetí se nejvíce blíží pojetí 

občanského sektoru jako mechanismu, který vyrovnává nedostatky trhu a státu. Pojem 

občanský sektor je vysvětlen níže.

Jinou stratifikaci chápání občanské společnosti přináší například Goran Hyden, který 

představuje 4 modely chápání občanské společnosti podle hlavních myslitelů, kteří ono 

chápání uvedli do praxe. Rozdělení spočívá na jednoduchých předpokladech a to, zdali 

myslitelé považují občanskou společnost za zcela nezávislou na státu, nebo se státem 

organicky spjatou (1. rovina), nebo jestli kladou důraz spíše na soukromou ekonomickou 

aktivitu jako projev občanské společnosti, nebo spíše na sdružování občanů ve sféře mezi 

státem a jednotlivcem (2. rovina). Vznikají nám tak 4 možné modely chápání občanské 

společnosti. 1) Hegelovo pojetí: občanská společnost, ve které je důraz kladen na 

soukromou ekonomickou aktivitu a přesvědčení, že stát a občanská společnost jsou pevně 

spjaty. 2) Lockeovo pojetí: občanská společnost spjatá sice pevně se státem, ale kde hlavní 

roli hraje sdružování občanů. 3) Pojetí podle Paine: občanská společnost oddělená od státu 

a s důrazem na soukromou ekonomickou aktivitu. 4) Tocquevilleovo pojetí: občanská 

společnost oddělená od státu a s důrazem kladeným na sdružování a spolkový život. 

(Stachová, 2008: 11)

4.2 Funkce občanské společnosti

Navzdory tomu, že se vede mezi autory vášnivá debata o šíři pojetí občanské 

společnosti, o tom, co vše do ní patří a co ne, shoduje se většina autorů na tom, jaké funkce 
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by měla občanská společnost plnit. „Občanská společnost by měla především zajišťovat, 

aby státní moc příliš nebujela.“ (Dohnalová, 2003: 25) Toto je tedy její ochranná funkce. 

Silná občanská společnost by měla být schopna držet mantinely státní moci na svých 

místech a nedovolit jejímu zneužití. 

Pokud ale také existuje nezávislá občanská společnost, která reaguje na projevy 

státní moci, svými reakcemi tyto projevy hodnotí a ovlivňuje a „nechává“ státní moc 

vládnout, tak ji současně i schvaluje, neboli legitimizuje. Občanská společnost má tedy i 

funkci legitimizační. Pro státní moc je samozřejmě klíčové, aby měla důvěru lidu, a ta je 

vyjadřována právě skrze občanskou společnost a veřejné mínění. „Aby bylo možné takové 

veřejné mínění formulovat, musí občanská společnost představovat poměrně bohatou 

strukturu, kde dochází k vyhledávání, pojmenovávání a ověřování společenských zájmů a 

priorit, které podmiňují a ospravedlňují demokratický stát i politiku vlády.“ (Ibid.)

Občanská společnost svojí aktivitou ale pouze nehodnotí a nepodpírá státní moc, 

nebo ji jen nedrží ve vymezených mantinelech nebo jen nepropůjčuje důvěru občanů, 

občanská společnost také navíc umožňuje svým členům, aby se aktivně podíleli na správě 

věcí veřejných. Občané se skrze ni a její organizace zapojují do rozhodování o politických 

otázkách a jsou aktivními aktéry utváření sociální reality. „Spíše než politická centralizace 

je to mnohavrstevná decentralizace, která umožňuje občanům bezproblémový kontakt 

s veřejnou správou, případně přístup do politického rozhodování, a vede 

k hospodárnějšímu a efektivnějšímu využívání materiálních zdrojů.“ (Ibid.) Tato funkce 

občanské společnosti se nazývá participační.

Tím, že občanská společnost umožňuje svým členům podílet se na správě věcí 

veřejných, je zároveň nutí k tomu, aby se za svými zájmy sdružovali a snažili se je 

prosazovat skupinově. Občané tak vyhledávají společnost lidí se společnými cíly a 

pohromadě se pak snaží spolupracovat a tyto cíle naplňovat. „Pokud chceme v silné 

rovnostářské demokratické společnosti ovlivňovat a efektivně působit, musíme 

spolupracovat s druhými, což představuje mimo jiné reprodukci společných hodnot a 

symbolů.“ (Ibid: 27) Tak jsme se dostali k poslední funkci, na které se autoři shodují, a to 

je funkce integrační.
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4.3 Koncept Uncivil Society

Termín občanská společnost je ekvivalentem k termínu Civil Society používanému 

v anglicky mluvících zemích. V literatuře se ovšem od 80. let s rozvojem globalizace a 

později také v souvislosti se změnou režimu v roce 1989 a následnému rozvoji občanské 

společnosti v postkomunistických zemích začíná objevovat i termín Uncivil Society.

Pokud si vzpomeneme, jak jsme definovali občanskou společnost, napadají nás 

termíny jako prostor mezi státem, rodinou a trhem, sdružování občanů na dobrovolné bázi, 

nebo soubor neziskových organizací. Do těchto kategorií se ale vejde i množství subjektů, 

které do občanské společnosti, jako ochránce práv občanů, dohlížitele na státní moc, nebo 

prostoru pro vytváření důvěry a spolupráce nějak nezapadají. Jak například naložit s mafií

či teroristy? Jak naložit s drogovými gangy? Jak naložit se sítí vzájemného vyměňování 

dětské pornografie? Jak naložit v tomto konceptu s pravicovými extremisty? Na jednu 

stranu jsou tyto skupiny nepochybně součástí občanské společnosti, jsou to dobrovolná 

sdružení lidí, kteří jdou za společným cílem, ale na stranu druhou se nedá říct, že by 

nějakým způsobem usilovaly o celkové zlepšení společenské situace nebo o obecné blaho, 

jak se u organizací občanské společnosti předpokládá.

Díky těmto skutečnostem se objevil koncept Uncivil Society. Překlad tohoto termínu 

zní v českém jazyce poněkud těžkopádně, ale možná že v jeho jednoduchosti se dá nalézt 

vodítko, které skupiny si pod tímto termínem můžeme představit. Slovo uncivil se dá 

přeložit jako neslušný, nezdvořilý, nebo hrubý a organizace, které se nejčastěji zmiňují 

v souvislosti s tímto konceptem, jsou právě extremisté, antiglobalisté, nebo různé skupiny 

spojené s organizovaným zločinem. Českým ekvivalentem tohoto termínu by 

pravděpodobně měla být „neobčanská společnost“, ale vzhledem k velmi řídkému výskytu 

tohoto spojení budu používat anglický termín.

„Uncivil Society je všezahrnující pojem pro celou škálu rozvratného, nevítaného a 

ohrožujícího působení, které se objevuje v prostoru mezi individuem a státem, a které je 

velmi těžce regulovatelné, zvláště pokud překračuje hranice národních států.“ (Rumford, 

2001) (překlad vlastní)

Henry Lamb se k Uncivil Society vyjadřuje ve vztahu k demokratickým právům. 

V jeho pojetí je každý, kdo vymáhá svá práva a není přitom ta samá práva ochoten 

přiřknout i ostatním „odpadlíkem občanské společnosti a stává se dalším vojákem 

vynořující se „uncivil society“. (Lamb, 2006)
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Tento koncept bývá ale někdy rozšířen na veškeré stinné stránky západní civilizace a 

například John Keane tvrdí, že tato „hrubost“ (incivility) je neoddělitelnou součástí každé 

občanské společnosti. (Keane, 1998: 135) Keane také spojuje koncept Uncivil Society

s užíváním a vnímáním násilí. Tvrdí, že s tím, jak se na jedné straně použití násilí 

monopolizovalo v rukou státu a na straně druhé je vnímáno stále více jako něco 

normálního, nebo dokonce jako zdroj zábavy, spěje západní společnost jako celek stále

více spíše k Uncivil Society. (Keane, 1998)

V českém prostředí se o Uncivil Society zmiňuje například Jana Stachová, která 

používá český výraz neobčanská společnost a spojuje ho s radikálními a 

protidemokratickými hnutími. Na příkladu Německa na konci 19. století ukazuje, jak 

instituce občanské společnosti vlastně napomohly k nástupu Hitlera k moci. Slabé státní 

instituce Výmarské republiky vedly podle ní k aktivitě občanů převážně v institucích 

občanské společnosti, která ovšem neprocházela napříč sociálními skupinami, ale díky 

společenskému napětí spíše upevňovala vazby uvnitř jednotlivých skupin. „V těchto 

podmínkách, argumentuje Bergman, spolkový život sloužil nikoliv k integraci občanů do 

politického systému, jak sociokulturní pojetí předpokládá, nýbrž k rozdělení a mobilizaci 

vně, a hlavně proti, existujícímu politickému systému. Nárůst sdružování v tomto období 

nesignalizoval vzestup liberálních hodnot či demokratických politických struktur.“ 

(Bergman in Stachová, 2008)   

4.4 Občanský sektor

Občanský sektor a ekvivalenty tohoto pojmu jako je neziskový sektor, třetí sektor 

nebo organizace občanské společnosti představují konkrétní vyjádření organizovaných 

aktivit občanské společnosti. Souhrnně tento pojem označuje veškeré aktivity, které 

probíhají mimo stát, trh a jednotlivce nebo rodinu a jsou nějakým způsobem organizované. 

Občanský sektor tvoří „neziskové organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování 

občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle“. 

(Potůček 1997: 52) Podle Salamona a jeho nejpoužívanější definice jsou organizace 

občanského sektoru: organizované (mají nějakou formu či strukturu), soukromé (jejich 

zřizovatelem není stát), neziskové (případný zisk z jejich činnosti investují zpět do 

společného zájmu, nikoliv ve prospěch jednotlivců ve vedení organizace), samosprávné

(do jejich řízení nezasahuje nikdo zvenčí) a dobrovolnické a svou činnost vyvíjejí 
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v takových oblastech jako je kultura, vzdělání, zdravotnictví, sociální služby, ochrana práv, 

náboženství a další. (Salamon, Anheier, 1997)

Organizace občanského sektoru vznikají všude tam (ale nikoliv pouze tam), kde 

nějakým způsobem zůstává prázdné místo, které není schopen (nebo nechce) zaplnit ani 

stát ani trh. Vzhledem ke státu jsou organizace občanského sektoru obecně považovány za 

pružnější, akčnější, schopné uplatnit nové a netradiční postupy a lépe tak řešit problémy 

nejen svého okolí. „Nestátní neziskové organizace přinášejí nové pohledy a návody řešení 

reagující jak na místní potřeby, tak i na velké globální výzvy konce 20. století (například 

environmentální problémy).“ (Dohnalová, 2003: 57-58) 

Co se týče trhu, nastupují převážně tam, kde se to tržním subjektům ekonomicky 

nevyplácí, nebo lépe řečeno tam, kde není zřejmý okamžitý zisk. I přesto, že hovoříme o 

neziskovém sektoru, neznamená to, že tento sektor žádný zisk neprodukuje. Ovšem 

„cílovou funkcí v občanském sektoru není zisk, ale přímé dosažení užitku, plnění 

vytčených cílů definovaných jako poslání organizace“. (Dohnalová 2003: 59) Z výzkumů 

vyplývá, že se tento sektor významně podílí (jak zaměstnaností, tak i produkcí statků či 

služeb) na celkovém objemu ekonomiky a v některých odvětvích (jako jsou například 

sociální služby) dokonce dominuje. „Procentuální podíl neziskových organizací na HDP je 

2% v Itálii, 3,3% ve Francii, 3,6% v Německu a 4,8% ve Velké Británii.“ (Zpráva 

Evropské komise 1995 citovaná in Dohnalová, 2003) 

V různých geografických oblastech s různým socioekonomickým vývojem jsou za 

organizace občanského sektoru považovány různé subjekty, v prostředí České republiky 

musíme při určování těchto organizací díky roztříštěnosti legislativy vycházet hned 

z několika zákonů. Nejkomplexněji je problematika organizací občanského sektoru řešena

v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Tento zákon v sobě zahrnuje kategorii 

právnických osob, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Pokud z těchto 

právnických osob vyškrtneme státem zřizované organizace a politické strany a hnutí, 

zbudou nám nadace a nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a 

církve a jejich účelová zařízení. To jsou čtyři formy subjektů občanského sektoru v České 

republice, jejichž právní rámec je dále rozpracován v samostatných právních úpravách,

jako je občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.), zákon o nadacích a nadačních fondech (č. 

248/1995 Sb.), zákon o sdružování občanů (č. 83/1990 Sb.) nebo zákon o církvích a 

náboženských společnostech (č. 3/2002 Sb.)
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5. Ideologie spojené s pravicovým extremismem

Pravicový extremismus, jak jsme již upozornili v jedné z předchozích kapitol, je 

termínem nejednoznačným a vágním a splývá v něm několik různých názorů, idejí a 

myšlenek. Hlavním východiskem pravicových extremistů bývá návrat k určitým 

historickým kořenům a ideologiím, které především v Evropě ovlivňovaly společenské 

dění už od průmyslové revoluce. Daleko přesnějším označením extremistů tedy může být 

označení pomocí ideologie, kterou vyznávají a mluvit tedy můžeme o nacistech, fašistech, 

nacionalistech, rasistech nebo antisemitech. Extremistické skupiny většinou tyto ideologie 

kombinují (i v historii se tyto ideologie spojovaly) a v jejich myšlenkách a projevech se 

dají nalézt prvky hned několika ideologií. Obecně se ovšem dá říci, že v prostředí České 

republiky se pravicoví extremisté shlédli hlavně v ideologiích spojených s 2. světovou 

válkou a Německem za vlády Adolfa Hitlera, nebo nacionalismem z období po roce 1918. 

Ideologie spojené s 2. světovou válkou tedy fašismus a nacismus jsou v dnešní době 

vyznávány poněkud opatrněji a v rámci toho, co je dnešní společností ještě alespoň 

částečně akceptovatelné. „Neofašisté tedy obvykle nezdůrazňují totalitní povahu svého 

učení a často se vyhýbají i propagaci násilí.“ (Charvát, 2007: 75) 

„Z první republiky se krajní pravice dovolává zejména na odkaz A. Švehly, K.

Kramáře, A. Rašína, L. Rašína, J. Stříbrného, V. Dyka atd. … neblahá autentická a 

budovatelská úloha české konzervativní autoritářské pravice a fašistů v  nedemokratické  a 

proněmecky vazalské druhé republice, jež přistupovala na koncepci rasového pojetí národa  

a českého árijství, je omlouvána či dokonce oceňována…po válce se demokraté, liberálové 

a socialisté zprofanovali svou neschopností čelit komunismu, před čímž krajní pravice za 

války jasnozřivě varovala. Dnešek je prý, po další diskreditaci demokratických elit 

vývojem po roce 1989, novou výzvou přerušené dílo dokončit.“ (Rataj, 2006).

5.1 Rasismus

Veškerá ideologická a názorová východiska pravicových extremistů mají co dočinění 

s určitou formou rasismu. Rasismus vychází z přesvědčení, že lidské rasy si nejsou rovny. 

V evropském prostředí jde tedy převážně o přesvědčení, že bílá rasa je nadřazena všem 

ostatním. Toto přesvědčení vychází z teorie, že rozdílný vývoj jednotlivých ras na různých 

územích určuje i rozdílné schopnosti, inteligenci, dovednosti apod. Rasismus se dá 
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definovat hned několika způsoby. Může se jednat o nenávist k druhému (nebo i 

neodůvodněný strach) pouze na základě jeho etnické příslušnosti, ale například i pouhé 

připuštění existence různých ras může někdo považovat za projev rasismu. „Označením 

rasismus se … rozumí souhrn postojů, které vycházejí z přesvědčení, že určitá skupina lidí, 

kterou lze obvykle vydělit pomocí snadno identifikovatelných znaků (barva kůže je jen 

jedním z nich), představuje nositele konkrétních nežádoucích jevů (od podprůměrné 

inteligence ke sklonu ke kriminálnímu či neschopnosti získat potřebné pracovní návyky a 

dovednosti až např. k emoční labilitě).“ (Demjančuk, Drotárová, 2005) 

Z předchozí definice vyplývá, že rasismus nemusí být nutně spojen s rasou. Někomu 

sice může toto tvrzení připadat přitažené za vlasy, ale je možné setkat se s pojmem 

rasismus i v oblastech, kdy se nějaké sociální skupině přisuzují horší kvalitativní znaky než 

jiné. A tak se můžeme setkat s rasismem v gender problematice nebo v problematice 

sexuálních menšin.   

Největšího rozmachu se rasismu dostalo pravděpodobně ve druhé polovině 

devatenáctého století poté, co se s rozvojem biologie někteří myslitelé snažili aplikovat její 

poznatky do sociálních věd a povýšili tak rasismus na vědecké poznání a ideologii. I když 

antropologové v dnešní době hovoří o jasném vyvrácení rasových teorií a rasismus jako 

takový je všeobecně odmítán, stále se s jeho projevy setkáváme. Náš přední antropolog 

Josef Wolf se k rasismu vyjadřuje takto: „Antropologie i další vědní obory přesvědčivě 

dokazují, že původ lidských plemen je jednotný a rovnocennost lidských ras je 

nepochybná. Rasismus je ve své podstatě vědecky vyvrácen a nemá v lidské společnosti 

právo na existenci.“ (Wolf, 2000: 143)

Rasismus je nejobecnějším pojítkem všech skupin z pravicově extremistického 

spektra ovšem na druhou stranu nelze samozřejmě říct, že každý kdo má rasistické postoje, 

je extremista. V podmínkách České republiky bychom tak bohužel museli mluvit o národu 

minimálně latentních extremistů. Na otázku koho by nechtěli mít za souseda, totiž 

odpovědělo v roce 2005 ve výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 75 procent 

respondentů, že Romy. Byla to nejčastější odpověď po alkoholicích, narkomanech a 
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kriminálnících. Ve druhé otázce, která se ptala na to, k jakým skupinám jsou Češi 

tolerantní, dokonce Romové obsadili pomyslnou poslední příčku.7

Tato specifická forma rasismu, namířená pouze proti konkrétní etnické skupině 

Romů se dá nazvat novým pojmem: anticikanismus. Tento termín je velmi mladý a jako 

první ho oficiálně použil Václav Miko ve své knize Anticikanismus v Čechách. To, že je 

tato forma rasismu v České republice mezi běžnou populací zdaleka nejrozšířenější, 

dokládá i další výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 2010, který se tomu 

z roku 2005 velmi podobá. Velký rozdíl v něm ale hraje slovíčkaření. V nabídce odpovědí 

se totiž místo Romů objevil termín „lidé s jinou barvou pleti“ a výsledky výzkumu se tím 

výrazně posunuly. V otázce koho by lidé nechtěli za sousedy, vybralo lidi s jinou barvou 

pleti „pouhých“ 31 procent respondentů. V otázce o tolerantnosti byli lidé s jinou barvou 

pleti až pátou nejméně tolerovanou sociální skupinou8. Tohoto celospolečenského naladění 

samozřejmě dovedou pravicoví extremisté velmi dobře využít a jejich populistická hesla 

jsou nejčastěji namířena právě do otevřených ran soužití majoritního obyvatelstva 

s romskou menšinou. 

Výrazně anticikánské smýšlení je bohužel cítit i mezi mladými lidmi. Organizace pro 

pomoc uprchlíkům prováděla na podzim roku 2009 v rámci projektu „Prevence 

extremismu na základních školách na Mostecku“ výzkum zaměřený na postoje žáků jak 

k extremistům, tak i k menšinám nebo cizincům. Z výzkumu i samotných besed se žáky je 

jasné, že soužití majoritní společnosti a Romů je stále obrovským zdrojem zášti, 

nepochopení a vzájemného obviňování založeného na iracionálních základech a velmi 

často tradičně předávaných z generace na generaci uprostřed rodin. Besedy i samotný 

výzkum probíhal na základních školách na Mostecku, kde je problematika soužití majority 

a Romů i rostoucí radikalizace veřejnosti a příklon k extremistickým postojům velmi žhavá 

a pravděpodobně i proto se žáci otevřeně hlásili k sympatiím k Dělnické straně a odporu 

k romským spoluobčanům.9 Vzor dotazníku spolu s jeho vyhodnocením je k dispozici 

                                                
7  Výzkum: Jak jsme na tom s tolerancí dostupný z:  

http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1&shw=100476

8 Výzkum: Tolerance ke skupinám obyvatel dostupný z:

http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=zpravy&lang=0&r=1&s=&offset=&shw=101040

9 Nepublikovaný výzkum prováděný autorem práce a Organizací pro pomoc uprchlíkům v rámci projektu 

„Prevence extremismu na základních školách na Mostecku“ podpořeným Ministerstvem vnitra ČR
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v příloze této práce. (Příloha č. 9 a 10) Jako další důkazy negativního naladění české 

populace vůči romské menšině mohou posloužit diskuse na zpravodajských serverech 

k různým článkům, které se nějakým způsobem týkají Romů, nebo výsledky malého 

dotazníkového šetření, které jsem provedl na stránkách www.vyplnto.cz. (Příloha č. 12)

5.2 Antisemitismus a antisionismus

Definic antisemitismu se nabízí opět hned několik. Od jednoduchých, které za 

antisemitismus považují prostě nenávist, zášť, předpojatost nebo nesnášenlivost vůči 

židům z jakéhokoliv důvodu, přes sofistikovanější definice, které zahrnují i příčiny této 

nenávisti, až po velmi vyčerpávající jako je například ta od Helen Fein z knihy The 

Persisting question: Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern 

Antisemitism. Za antisemitismus je zde považována „trvalá skrytá struktura nepřátelských 

názorů vůči židům jako skupině, projevující se u jedinců jako osobní postoj, v kultuře jako 

mýty, ideologie, folklór a výtvarné projevy a v chování jako sociální nebo právní 

diskriminace, politická mobilizace proti židům a kolektivní či státní násilí, jehož 

výsledkem nebo záměrem je zachování odstupu, vyhnání, nebo zničení židů jako 

takových“.10

Antisemitismus jako nepřátelství vůči židům (podle doby založené na náboženských 

důvodech, rasových, politických nebo sociálních) se ve společnosti objevuje již tisíce let. 

Není jasné, kdy se židé poprvé dostali v nemilost vůči svým sousedům – někteří autoři se 

domnívají, že to mohlo být už ve starověkém Egyptě11, ale prvotní antisemitismus se od 

toho dnešního značně lišil. Autoři rozlišují několik etap nebo druhů antisemitismu a tak se 

můžeme dočíst o prvotním antisemitismu, sociálním antisemitismu, nacionalistickém 

antisemitismu, rasovém antisemitismu, nebo třeba biologickém antisemitismu. Pro 

zjednodušení se budeme držet historického dělení na prvotní antisemitismus, náboženský 

antisemitismus, rasový antisemitismus a nový antisemitismus.

Pokud se zastavíme u těch úvah, které předpokládají antisemitské smýšlení už ve 

starověkém Egyptě, tedy u prvotního antisemitismu, nevyplývalo toto jednání dle

některých expertů z náboženských pohnutek ale spíše sociálních. K takovému postoji se 

                                                
10 zdroj: cs.wikipedia.org

11 např.: německý judaista Peter Schafer

http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r
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hlásí například i Gideon Bohak v knize Ancient Jewish Magic, který odpor starých Řeků 

v Alexandrii vůči židům vysvětluje obecným opovrhováním každým, kdo byl Řeky 

považován za barbara.12

Náboženský antisemitismus by se měl přesněji označovat jako antijudaismus, jelikož 

není primárně zaměřen vůči židům jako rase, nebo národu, ale proti židovskému 

náboženství. Antijudaismus je doménou hlavně křesťanů (když pomineme islámský 

antisemitismus, který má zcela jiné příčiny), kteří viní židy z vraždy Ježíše Krista, za což 

mají židé podle nich kolektivně trpět. Nejrozšířenější byl antijudaismus ve středověku, kdy 

vyústil i v množství oficiálních omezení a zákazů směrovaných vůči židovské komunitě. 

(Člověk, 2008) V dnešní době se s touto formou antisemitismu můžeme setkat pouze mezi 

konzervativními katolíky a předmětu této práce se dotýká jen okrajově.

Rasový antisemitismus se do popředí zájmu dostal spolu s rasovými teoriemi, o 

kterých jsme se zmínili výše, a to tedy zhruba od poloviny 19. století. Pro židy toto nové 

pojetí znamenalo daleko horší podmínky, jelikož náboženství bylo možné (alespoň 

formálně) změnit – nechat se pokřtít – a tím „zapadnout“ do majoritní společnosti, ovšem 

rasu změnit možné není. V tomto období se také začalo hovořit o tom, co dnešní pravicoví 

extremisté omílají donekonečna i dnes, tedy o tom, že židé připravují různá spiknutí, 

pomocí solidárních sítí a úplatků se propracovávají na vlivná místa a snaží se ovládnout 

svět. Tyto konspirace byly (a jsou dodnes) živeny různými teoriemi a seriózně se tvářícími 

publikacemi, z nichž asi nejznámější je kniha Protokoly siónských mudrců. Rasový 

antisemitismus vyvrcholil s nástupem nacistické ideologie k moci v Německu a vyústil ve 

všechny známé hrůzy 2. světové války.

Pro tuto práci má největší význam současné pojetí antisemitismu, které autoři 

nazývají nejčastěji novým antisemitismem. I když pravicový extremisté nemohou popřít 

inspiraci v rasovém antisemitismu, je v dnešní době mezi nimi daleko obvyklejší 

projevovat se umírněně a v různých zástupných termínech, které vydávají za vědecky 

podložené (popírání holocaustu) nebo zcela legitimní (antisionismus). Na těchto základech 

– tedy zpochybňování oficiálních faktů o 2. světové válce a odporu vůči politice státu 

Izrael, coby zástěrce před nenávistí k židům – je postaven nový antisemitismus. 

Zpochybňování či popírání holocaustu je dle českého právního řádu od roku 2000 trestným 

                                                
12 zdroj: cs.wikipedia.org
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činem podle §261a trestního zákona: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se 

snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů

nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 

léta.“13 Toto popírání holocaustu je jen jedním ze znaků moderních pravicových extremistů 

spadající pod širší koncept historického revizionismu a zahrnující i jiné oblasti než 

holocaust (např. svou verzi o bombardování Ústí nad Labem nebo Drážďan).

Za antisionismus schovávají neonacisté v dnešní společnosti nepřijatelný rasový 

antisemitismus. Své rasistické postoje maskují do určité míry legitimní kritikou politiky 

státu Izrael a chrání se tak nařčení z rasismu či antisemitismu. Ovšem přesvědčení o tom, 

že se židé snaží o nadvládu nad celým světem, nebo že už této nadvlády dokonce dosáhli, 

v dnešních neonacistech přetrvává. Výroky člena vedení Dělnické strany Jiřího 

Petřivalského v dokumentárním filmu Kruh, který mapuje události v Janově 17. Listopadu 

2008 to jen potvrzují. Jiří Petřivalský se nechal slyšet, že problémy na janovském sídlišti 

jsou vlastně hlubšího rázu, protože realitní kanceláře, které tam prodaly byty Romům 

vlastní židé.14 Jen mi nejde do hlavy, jak židům prodej bytů v Janově napomůže 

k ovládnutí světa.

5.3 Vyhrocený nacionalismus

Definovat nacionalismus je vzhledem k jeho vývoji, ve kterém prošel od 

demokratizujícího prvku společnosti přes tmelícího činitele národních států až po 

militantní ideologii ve formě nacismu, velmi složité, nicméně jeho počátky sahají už 

k období Francouzské revoluce v 18. století. Tato revoluce výrazně ovlivnila společenské 

dění celé Evropy a myšlenky Jeana-Jacquese Rousseaua, jež radikálně proměnily chápání 

individuální svobody, změnily i chápání pojmu národ. Z poddaných se lidé stali občany a 

„Idea národa jakožto přirozeného společenství se tak spojila s ideou národa jako politické 

jednotky.“ (Charvát, 2007: 29-30) V tomto období se dá hovořit o liberálním nacionalismu, 

který národ spojoval se třetím stavem a jeho bojem proti monarchii, a který se od dnešního 

pojetí nacionalismu, jak ho vnímají nejen pravicoví extremisté, radikálně liší hlavně tím, že 

nestaví jeden národ nad druhý a podporuje demokracii jako vládu lidu a tedy i národa. 

                                                
13 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

14 Kruh – portrét demonstrace, dokumentární film Terezy Reichové, 2009
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Liberální nacionalismus vycházel hlavně z boje středních tříd proti absolutistické 

monarchii za práva občanská a politická (Charvát, 2007: 30-38), a ne z boje proti 

národnostním menšinám a za čistotu národa potažmo rasy, jak tomu bývá dnes.

Postupem času se ovšem začínala ideologie nacionalismu měnit a národní státy spolu 

začaly ve jménu nacionalismu soupeřit a to hlavně v dobývání kolonií, které 

symbolizovaly jejich sílu a velikost, což ve svých důsledcích vedlo až k 1. světové válce. 

Tím ovšem proměna nacionalismu neskončila a po 1. světové válce na sebe vzal 

nacionalismus svou nejagresivnější a nejzrůdnější podobu ve formě nacionálního 

socialismu v Německu a pojem národ se ztotožnil nejen se společným jazykem a kulturou, 

ale se společnou krví. Tato změna měla za následek absolutní potírání minorit jak 

etnických tak národnostních (jazyk se dal naučit a kultura přijmout, krev se ovšem vyměnit 

nedá), a agresivita nově pojatého nacionalismu brzy vedla ke 2. světové válce (Charvát, 

2007: 31). Právě tato forma nacionalismu je největší inspirací současným pravicovým 

extremistům, i když její vyznávání se často pod rouškou „spasení národa“, nebo díky 

snahám o legitimizaci jejich počínání, zahaluje do méně radikální formy.

Po skončení 2. světové války se otřesená Evropa ideologie nacionalismu jakoby 

vzdala, nicméně s postupem času se hlavně v moderním separatismu nacionální myšlenka 

znovu obrodila. V současnosti se dají výrazné nacionální prvky pozorovat prakticky ve 

všech zemích Evropy v politických programech a rétorice nejen pravicových politických 

stran. Nynější chápání nacionalismu většinou splývá s tzv. expanzivním nacionalismem, 

který nadřazuje jeden národ nad druhé, zájmy celku nad zájem jednotlivce a působí ve 

svých důsledcích konfrontačně.

5.3.1 Národ jako stavební kámen nacionalismu

Co je to národ? Jaké jsou jeho znaky? Formuje se nacionalismus na základě 

národního cítění nebo se národní cítění formuje až pod tlakem růstu nacionalismu? I když 

nacionalismus s pojmem národ opakovaně manipuluje, může se jevit tento pojem jako 

velice nejednoznačný. Jak si jednotlivý aktéři sociálního dění národ představují? A jak si 

ho představuje extremista řvoucí oblíbené heslo „nic než národ“?

Stejně jako u nacionalismu je i v případě národa několik možných přístupů a názorů 

jak tento pojem chápat. Národ se podle některých autorů dá chápat exklusivně nebo 
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inklusivně. Exklusivní pojetí vidí národ jako společenství lidí, kteří mají společné předky. 

Jde tedy o společenství krve, a tudíž v něm nemají místo imigranti nebo etnické minority. 

Naproti tomu inkluzivní pojetí národa se váže k občanství, a tudíž se překrývá s pojmem 

stát. V tomto pojetí mají migranti i etnické minority šanci patřit k jednomu národu spolu 

s majoritou. (Charvát, 2007: 32) Nemusím asi vysvětlovat, že toto pojetí pravicoví 

extremisté odmítají.

Někteří autoři také tvrdí, že národ je pouze jakýmsi imaginárním společenstvím, 

které vzniká díky působení vnějších tlaků, jako jsou politika nebo média (Heywood, 2005), 

nebo dokonce že až nárůst nacionalismu začal tvořit národní uvědomění, nikoliv obráceně 

(Gellner, 2003). Osobně se s tímto názorem ztotožňuji, ale opět nikoliv pravicoví 

extremisté.   

Národ se dá chápat nebo definovat také výčtem svých znaků, mezi které nejčastěji 

patří společný jazyk, kultura, dějiny, území a náboženství. Ovšem takto charakterizovat 

národ je opět z mnoha stran napadnutelné. V prvé řadě napadají tento výčet znaků národa 

historikové, kteří tvrdí, že v minulosti toto pojetí národa nemohlo fungovat. Národní 

jazyky se například začali formovat až v průběhu 18. a 19. století a do té doby se ve valné 

většině hovořilo různými nesourodými dialekty. Území, kulturní vzorce a dějiny se 

v historii měnily v závislosti na moci panovníků a síle jejich vojsk a hranice se měnily 

poměrně často. 

A jak tedy „nácek“ chápe své oblíbené heslo „nic než národ“? Pojetí národa a 

nacionalismu u pravicových extremistů spočívá na tom nejhorším, co si mohli z teorií, 

názorů, pojetí a historických podob těchto termínů odnést. V jejich pojetí je národ 

exklusivním společenstvím, které nesmí umožnit ani nejmenší šanci, aby do něj pronikla 

cizí krev. Je utvořen historicky a postaven nad národy ostatní, které jsou méněcenné (u 

jednotlivých skupin je tímto národem buď jejich vlastní národ, nebo národ německý, nebo 

také árijská rasa). Nacionalismus chápou jako snahu o udržení čistoty a výlučnosti národa a 

v důsledku toho odmítají multikulturalismus jako nebezpečnou snahu o společné soužití 

různých kultur na jednom území. Cílem nacionalistického snažení je podle nich splynutí 

státních hranic s hranicemi jazykovými, kulturními a etnickými a prostředkem, jak toho 

dosáhnout, může být jak státní represe vůči cizincům a menšinám, tak i otevřené násilí. 
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5.4 Fašismus

Fašismus jako politickou ideologii uvedl v praxi Benito Mussolini v Itálii po 1. 

světové válce inspirován takovými myšlenkami a filosofy jako byli například Aristoteles 

nebo Hegel a jejich organicismus, který nadřazuje zájmy celku zájmům jednotlivce, idea 

nadčlověka Friedricha Nietzsche, nebo také teorie elit Vilfreda Pareta a jeho vůdcovský 

princip. Mezi jeho hlavní rysy patří totalitní stát, odmítání demokratického státního zřízení, 

liberalismu a komunismu, a zavedení korporativismu jako politicko-ekonomického 

systému. (Charvát, 2007: 64-66) Fašismus v sobě spojuje prvky rasismu, nacionalismu, 

antikomunismu a totalitarismu.

Historikové se shodují, že nástup fašismu byl umožněn určitou shodou okolností a 

situací v Evropě po 1. světové válce, hlavně ekonomickou krizí, nedůvěrou v demokratické 

zřízení a obavou z expanze komunismu.

V souvislosti se současným politickým extremismem se užívá termínu neofašismus, 

jenž je ideologicky samozřejmě spjat s fašismem, nicméně je „upraven“ na společenské 

prostředí a klima dnešní doby. Tato úprava spočívá především v ustoupení od 

nejradikálnějších fašistických myšlenek, ve snaze o alespoň částečnou legitimitu názorů a 

postojů svých stoupenců. „Neofašisté tedy obvykle nezdůrazňují totalitní povahu svého 

učení a často se vyhýbají i propagaci násilí….Musolliniho boj proti demokracii je ale u 

neofašistů obvykle nahrazen kritikou nepružného parlamentního systému a poukazováním 

na politické korupční aféry, neboť otevřené zpochybňování demokracie je v Evropě 

obvykle nezákonné.“ (Charvát, 2007: 75)

Fašistická rétorika je obvykle spjata s rasismem, antisionismem (jenž nahrazuje 

zřejmě příliš radikální antisemitismus), kritikou současného politického zřízení, xenofobií, 

kritikou homosexuálů či narkomanů, ale také kritikou USA a jejich imperialismu.

Navzdory jasnému střetu názorů v oblasti národní otázky a nacionalismu se 

neofašisté v evropském kontextu nebrání spolupráce s neonacisty.

5.5 Nacismus

Obdobně jako fašismus i nacismus vytěžil při svém rozvoji ze situace v Evropě po 1. 

světové válce. Obě ideologie si jsou v mnoha ohledech podobné a není tedy divu, že se 
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k moci dostaly ve stejnou dobu a jejich představitelé spolu úzce spolupracovali a vzájemně 

se ovlivňovali.

„Lze říci, že nacismus sestává z antikomunismu, antiliberalismu a antidemokratismu, 

dále z nacionalismu, rasismu a antisemitismu, agresivní zahraniční politiky, vůdcovského 

principu, víry v pokrok prostřednictvím agrese a z přesvědčení o nutnosti a blahodárnosti 

rasového konfliktu v mezinárodním měřítku, jehož vyústěním bude zničení podřadných ras 

a vytvoření nového ‚nadčlověka‘“. (Charvát, 2007: 68-69) Nacismus by se dal označit 

za jakýsi mix již dříve existujících ideologií a myšlenek, které Adolf Hitler pouze umě (a 

pro mnoho historiků velmi nelogicky) poskládal dohromady a dovedl do krajnosti. Hitler 

dokázal v ideologii nacismu spojit například tak rozdílné a rozporuplné prvky jako je 

konzervatismus a revolucionismus. Dodnes se vedou spory o to, na kterou stranu 

politického spektra vlastně nacismus zařadit. Někteří ho řadí do ultrapravice díky 

návaznosti na fašismus a nacionální základ, jiní se přiklánějí spíše k názoru, že nacismus je 

ultralevicovou ideologií pro své antikapitalistické a revoluční myšlenky. Jsou i tací, kteří 

vidí v nacismu pouze kapitalistickou ideologii dohnanou až do krajnosti. 

Osobně se ovšem ztotožňuji s názorem, že nacismus je postavem především na 

rasismu, šovinismu a antisemitismu a ostatní myšlenky byly pouhým přídavkem, který 

sloužil k propagandě a manipulaci s voliči.

5.6 Splývání a rozmělňování ideologií

Navzdory tomu, že ideologií, které poskytují historická a ideologická východiska 

dnešním pravicovým extremistům je několik, a jejich teze i základy se v mnoha ohledech 

liší, velmi často se stává, že jednotlivé extremistické subjekty tyto rozdíly ignorují. Je to 

tím, že sami extremisté často nerozlišují mezi jednotlivými prvky pravicových ideologií a 

tak se stává, že vedle sebe na demonstracích a mítincích vidíme pochodovat neofašisty, 

neonacisty i pravicové populisty navzdory tomu, že v jistých aspektech svých ideologií se 

nemohou nikdy shodnout. 

Nejočividnějším rozporem pravicových extremistů bývá v českých poměrech 

chápání nacionalismu u neofašistů a neonacistů. Neofašisté upřednostňují národní stát a 

jemu podřizují své jednání, brání ho a za jeho rozkvět bojují, naopak neonacisté by jim toto 

mohli v mnohém vyčítat a razí myšlenku sjednocené Evropy na rasovém základě. Dalo by 
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se říci, že neonacisté by měli neofašistům vytýkat jejich omezenost na území státu a tím 

oslabování a drobení nacistické ideologie. Pokud se toto někdy děje, je to jen otázka 

bezvýznamných dikusí a z pohledu propojenosti jednotlivých subjektů extrémní pravice to 

nehraje zásadní roli. Pravicoví extremisté dokázali své ideologie rozkouskovat a účelově 

používat pouze jednotlivé výseče a ještě pouze v místech a časech, kde se to hodí. Takový 

styl zacházení s ideologií byl viděn například při demonstracích v Janově. Dělnická strana 

a její přívrženci si účelově vybrali ze svých ideologií pouze romskou otázku, o které 

věděli, že v této oblasti přitáhne největší pozornost. Nezmiňovali se o Vietnamcích, 

nezmiňovali se o jejich vizi mravnosti podnícené zákonem, nezmiňovali se ani o politice 

zaměřené proti NATO a EU. Kdyby se zmínili, možná by takovou podporu v Janově 

neměli. Kousek proticizinecké ideologie lze použít na demonstraci před vietnamskou 

tržnicí Sapa, nebo antikapitalistický kus programu před továrnou v Nošovicích.

Zásadnější spory se nevedou ani tak o ideologický základ jako o styl prosazování 

jednotlivých myšlenek a názorů. Část extrémně pravicové scény zůstává v neeoficialitě, 

nemá zájem na prosazování svých myšlenek politickou cestou a nezdráhá se používat 

násilných akcí, zatímco druhá část se snaží o změnu image a vnímání svých aktivit širokou 

veřejností. Tato část opustila od násilí a silácké vizáže a snaží se jít cestou politických 

uskupení a náboru voličů prostřednictvím populismu. Spory jsou ovšem i v této politicky 

aktivní části extrémní pravice a to zejména kvůli rozdrobování voličské základny 

jednotlivými politickými uskupeními. 

Zdá se, že větší potíže působí nejednotnost ideologií (či v některých případech i 

jejich protikladnost), nebo nejednotnost organizačních forem různých pravicových 

uskupení spíše výzkumníkům, politologům, nebo lidem, kteří se o extremismus zajímají 

„zvnějšku“, než samotným extremistům. „Existence ultrapravice v České republice je sice 

zřejmá, avšak problémy činí vymezení a strukturování ultrapravicového spektra, stejně 

jako stanovení hranice mezi pravicovým extremismem a radikalismem a příslušná 

klasifikace mnoha subjektů (které pochopitelně až na výjimky samy sebe jako 

extremistické neklasifikují, i přihlášení k radikalismu není časté).“ (Mareš, 2003: 175)

Poměrně novým jevem na ultrapravicové scéně je přebírání ideologií či spíše 

životních stylů, které byly doposud spíše doménou levicově orientovaných skupin či 

jednotlivců. Vedle antikapitalismu, který je již delší dobu ukotven ve smýšlení 

pravicových extremistů, se jedná například o ekologická témata, ochranu zvířat, 
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vegetariánství či veganství, nebo například životní styl straight edge. Například Filip 

Vávra, zakladatel Národního Odporu, se v současné době věnuje kromě své nové 

neziskové organizace Ingenuus zaměřené na právní pomoc ultrapravicovým „obětem 

systému“, právě ochraně zvířat a veganství. Autonomní nacionalisté zase pořádají akce 

typu úklid lesa a ekologii věnují na svých internetových stránkách mnoho prostoru. 

Absolutním vrcholem je ale dle mého názoru spojení stylu straight edge a nacionálního 

socialismu. Straight edge jako životní styl má kořeny v hudebním stylu Hard Core a je 

spjat s americkou kapelou z 80. let Minor Threat. Životní styl straight edge znamená 

čistotu, nekonzumaci drog, ať už legálních či nelegálních, neuznávání náhodných 

sexuálních kontaktů a podporu vegetariánství či veganství. Tento styl byl až donedávna 

spojen spíše s levicovou politickou orientací, ale v současné době se k němu začínají hlásit 

i pravicoví extremisté, jak je tomu patrné například z internetových stránek 

http://h8edgereich.wordpress.com/.
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6. Stručná historie pravicového extremismu na 

českém území do roku 198915

Na území České republiky se krajně pravicové smýšlení objevovalo ihned od vzniku

Československa v roce 1918. Ovšem vzhledem k tomu, že pojem pravicový extremismus 

je relativně nový a v období vzniku československého státu se rozhodně nepoužíval, je 

problematické nazývat pravicové tendence v tomto období extremistickými. „Mnohá 

současná kritéria (vyhraněný nacionalismus, antisemitismus, segregační přístup 

k Cikánům-Romům apod.) nemusí být v dobovém kontextu jednoznačně použitelná.“ 

(Mareš, 2003: 115) Hodnocení politiky z pohledu extremismu je problematické i díky 

složitému politicko-společenskému uspořádání v raném období existence 

československého státu nebo například v období tzv. Druhé republiky. Nicméně o stručný 

přehled toho, k čemu se dnešní pravicový extremisté (alespoň částečně) odvolávají, 

bychom neměli být ochuzeni.   

6.1 Situace v období od vzniku Československa do roku 1945

Už v období první republiky (1918 – 1938) se krajně pravicově vymezovaly subjekty 

spojené s fašistickou ideologií jako například Národní obec fašistická, nacionalistické či 

antisemitské skupiny jako Vlajka nebo Hnutí za nové Československo, konzervativní 

katolické skupiny, ale i například část tehdy velmi silné Československé národní 

demokracie, zastoupené Karlem Kramářem, která se významně podílela na vzniku 

samostatného československého státu. Charakteristické je pro začátek tohoto období určité 

soupeření pravicově naladěných politických subjektů i jednotlivců s tzv. „Hradem“, což 

byla skupina kolem prezidenta Masaryka zastávající demokratické principy proti 

fašistickým a nacistickým tendencím. 

Evropou ve dvacátých letech hýbaly události jako například Mussoliniho pochod na 

Řím a takováto politika měla ohlas i u nás. Prvním uskupením, které se shlédlo ve 

fašistické politice, byl Klub červenobílých v roce 1922 s jejich heslem „Proti ideji – ideu, 

                                                
15

Dle: Mareš, Miroslav. 2003. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Praha: Barrister 

and Principal.
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proti pěsti – pěst!“. Jejich ideou byl nacionalismus a obrana státu vůči Němcům. Další 

skupinou bylo Národní hnutí, které vzniklo ve stejném roce a které chtělo „…očistit úřady 

od ,cizáků', zajistit klid, pořádek a kázeň, revidovat zákony, zrušit vázané volební listiny, 

zamezit diktatuře kterékoliv strany či třídy, utišit sociální boje, vymanit hospodářství 

z područí kapitálu, vybudovat socialismus lásky, bratrství a pokojného vývoje a zvýšit roli 

'národní inteligence'“. (Mareš, 2003: 122) Postupem několika málo let se fašistické hnutí 

sjednotilo pod jednotnou hlavičkou Československých fašistů a později se s připojením 

Národního hnutí přetransformovalo do nové organizace Národní obce fašistické a do jejího 

čela se postavil v roce 1927 generál Radol Gajda. V tuto dobu byla také Národní obec 

fašistická nejsilnější a podle některých údajů měla až 200 000 členů. Národní obec 

fašistická se nevyhýbala fyzickým střetům a měla i vlastní militantní oddíly. Její členové 

plánovali dokonce obsazení kasáren a přiklonění armády na svou stranu a jeden takový 

pokus i uskutečnili ovšem bez sebemenšího úspěchu. Poté následovalo zatýkání a 

odsouzení několika členů včetně Radola Gajdy, nicméně Národní obec fašistická zůstávala 

dále aktivní.

Významným představitelem fašistických ideologií byla v této době také osoba Jiřího 

Stříbrného a jeho Národní liga. Národní liga pod vedením Jiřího Stříbrného vstupovala 

do různých politických koalic například s národními demokraty nebo Národní obcí 

fašistickou, než se v roce 1930 osamostatnila. Tato organizace měla i své paramilitární 

nebo mládežnické složky a postupně se stále více radikalizovala. Národní liga také začala 

používat dnes tak oblíbené heslo „Nic než národ“.

Dalším subjektem se v roce 1934 stala Národní fronta, která vznikla za účelem 

sjednotit menší podobně politicky laděné subjekty. Ještě téhož roku se ovšem z Národní 

fronty odštěpila Národní obec fašistická pod vedením generála Radola Gajdy. 

V říjnu 1934 pak vzniklo spojením Československé národní demokracie, Národní 

ligy a Národní fronty Národní sjednocení. Hlavními představiteli Národního sjednocení 

byli Karel Kramář, Jiří Stříbrný, František Mareš a František Xaver Hodáč. V Národním 

sjednocení opět vznikly mládežnické i paramilitární složky. Po neúspěchu ve volbách 

v roce 1935 a odchodu Stříbrného v roce 1937 však Národní sjednocení ztrácí na síle i 

radikálnosti. 

V období tzv. druhé republiky (1938 – 1939) se ultrapravicové tendence mohly 

rozvinout. Československo ztratilo díky tzv. mnichovské dohodě minimálně částečně svou 
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autonomii a skupiny, které v předchozím období hráli marginální roli, získaly daleko větší 

politický vliv. Vznikla Strana národní jednoty, která v sobě sdružovala několik politických 

uskupení včetně Národního sjednocení, Národní ligy či Národní obce fašistické, a která 

aplikovala pravicově autoritativní politický režim, který měl ovšem své odpůrce i v řadách 

samotných fašistů. Nejagresivnější skupinou v této době bylo pravděpodobně ilegální hnutí 

Vlajka – Maffie Nového Československa, které uskutečnilo i několik pumových atentátů 

namířených proti židům. Období tzv. druhé republiky je velkou inspirací dnešním 

pravicovým extremistům.

Po okupaci Československa v roce 1939 je těžké hovořit o českém pravicovém 

extremismu, jelikož politický režim i když totalitní a nacistický byl výsledkem okupace, 

nikoliv vývoje československého státu. V tomto období se dá za projevy pravicového 

extremismu označit například kolaborace s nacistickým režimem, i když ta mohla mít 

několik příčin a ne jenom politické přesvědčení. „Za kolaboraci, která je zajímavá 

z hlediska předmětu zájmu této práce…, lze považovat takovou činnost, která byla 

motivována pozitivním vztahem k okupantům a jimi nastolenému (pravicovému 

totalitnímu) režimu a snahou napomoci k dosažení oficiálně deklarovaných cílů 

Protektorátu Čechy a Morava a Velkoněmecké říše.“ (Mareš, 2003: 145) Touto činností se 

myslí především finanční a materiální pomoc nacistům, aktivita v protektorátních státních 

orgánech, zapojování se do bojových jednotek nacistů, udavačství nebo propagandistická 

činnost.

6.2 Situace v období od konce druhé světové války do listopadové 

revoluce

Bezprostředně po válce se situace kolem pravicového extremismu naprosto změnila. 

Zkušenosti s fašismem a nacismem z období války způsobily radikální odmítnutí těchto 

ideologií a projevy sympatií k nim byly kriminalizovány. Po nastolení komunistického

režimu pak byly jakékoliv zájmové organizace sdruženy pod Národní frontu a ta určovala 

jejich legitimitu. Aktivity navazující na minulou činnost pravicově orientovaných skupin 

se tak přesunula do exilu. Přívrženci minulých fašistických skupin, kteří zůstali 

v Československu, byli režimem monitorováni.
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Později se ovšem začaly objevovat skupinky mladých lidí, kteří nebyli spjati 

s předválečným nebo válečným působením v ultrapravici, nicméně jako vzdor vůči 

komunistickému režimu začali s fašismem či nacismem sympatizovat. Tyto „excesy“ 

ovšem neměli žádný vážnější význam. Mezi několik málo významnějších počinů na poli 

pravicového extremismu se dá označit například činnost skupin Czechoslovak Nazi Party, 

nebo Totenkopf. Tyto skupiny neměli ovšem delšího trvání a většinou se orientovali pouze 

na obdiv k nacistickému Německu a náhodné střety s menšinami. Jediná výraznější 

skupina vznikla v severních Čechách a nesla název Wehrwolf. Tato skupina měla na 

svědomí několik žhářských útoků a vraždu svého člena, jenž se odmítl přiklonit 

k radikalizaci skupiny.   

Celkově se dá historie ultrapravicových aktivit na našem území shrnout do několika 

etap. V první etapě v období první republiky soupeřily tyto skupiny s demokratickým 

systémem Československa, byly ovšem legální a o podporu se ucházely více či méně 

legitimními způsoby ve volbách. Podpora veřejnosti ovšem nikdy nedosáhla významných 

počtů. V období druhé republiky se jim nakrátko podařilo (i když nejen svým přičiněním) 

získat nemalou sílu a určovat politické dění v zemi. Období okupace německými vojsky 

znamenalo pravicovou nacistickou diktaturu, ovšem ta nebyla výsledkem vývoje české 

politiky nýbrž vojenskou a politickou expanzí Německa. Od skončení druhé světové války 

byly jakékoliv projevy pravicového extremismu trestány a vyskytovaly se jen sporadicky. 

Po roce 1989 ovšem přišla znovu příležitost začít tyto myšlenky v demokratickém systému 

prosazovat.
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7. Nová éra extremistických aktivit po roce 1989

Po opětovném nastolení demokratického režimu na našem území přišla i šance 

k tomu prosazovat pravicově extremistické myšlenky a ideologie a zneužívat tak výhod 

netotalitního systému. Vzhledem k přerušení určité tradice komunistickou érou, neměli 

pravicoví extremisté na co ve své činnosti navázat a v prvních porevolučních letech hledali 

inspiraci převážně v zahraničí. Ze zahraničí k nám přišla také ještě před revolucí inspirace 

hnutím skinheads. Velmi často se stává, že veřejnost spojuje skinheady pouze s rasisty a 

neonacisty, ale toto hnutí nemělo ve svých počátcích s těmito ideologiemi nic společného a 

i v dnešní době existují apolitičtí, levicoví nebo antirasističtí skinheads. Nárůstu vlivu a 

počtu přívrženců rasistické odnože tohoto hnutí velmi přispěl vznik kapely Orlík 

s Danielem Landou v čele. Fanoušci této skupiny ale měli s politickým extremismem 

dnešní doby jen málo společného a označovali se spíše za subkulturu, nicméně na rozvoj 

rasistického myšlení a jeho legitimizaci prostřednictvím veřejných koncertů a prodejem 

hudebních nosičů nepochybně tato kapela vliv měla. „Společenské ovzduší těsně po 

revoluci v roce 1989 tak obsahovalo celou řadu atributů typických právě pro krajně 

pravicové postoje. Není tedy nijak překvapivé, že právě v té době došlo k obrovskému 

nárůstu popularity skupiny Orlík a následnému rozvoji hnutí skinheads.“ (Charvát, 2007: 

143) Tato část pravicové scény sdružovala povětšinou pouze mladé lidi, jejichž společným 

jmenovatelem byl v počátcích většinou jen rasismus (či spíše jen „anticigánismus“ a 

„antivietnamismus“) a agresivita. 

Krajní pravici ovšem po revoluci nereprezentovalo a ani dnes nereprezentuje pouze 

hnutí skinheads (či přesněji jeho rasistická část). Mareš uvádí, že znovuzrození 

pravicového extremismu se po sametové revoluci opíralo o čtyři pilíře, kterými byly 

skupiny inspirující se ultrapravicí v západní Evropě, jednotlivci pokoušející se navázat na 

českou ultrapravicovou tradici, ultrapravicově naladěné osoby z exilu, a právě skinheadská 

subkultura. (Mareš, 2003: 180)

Z hlediska vývoje ultrapravice v čase se Mareš i Charvát víceméně shodují na 

několika etapách. Vzhledem k větší aktuálnosti budu využívat časové členění podle 

Charváta. Ten dělí vývoj ultrapravice na období formování (1989 – 1993), období, kdy 

mezi sebou soupeřila pojetí politické a subkulturní (1994 – 1998), období pokusu o 

legalizaci (1999 – 2001), opět období soupeření politiky a subkultury (2002 – 2005) a 
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období nového začátku (2005 – 2007). (Charvát, 2007: 142-143) Aby byl tento vývoj 

kompletní, doplním ho ještě o současné období tedy roky 2008, 2009 a 2010.

7.1 Formování extrémní pravice v letech 1989 - 1993

Téměř okamžitě po změně režimu se šance ovlivňovat politické dění chopily i krajně 

pravicové skupiny a nově nastolenou svobodu slova a projevu se snažily využít do 

poslední kapky. Celospolečenská situace byla ultrapravicovým myšlenkám částečně 

nakloněna svým prvotním odporem ke komunismu a obecně k levicově zaměřeným idejím 

i určitou tolerancí rasistického smýšlení. Vývoj extrémní pravice probíhal v tomto období 

(a částečně se tato struktura drží dodnes) na třech úrovních. Jednou úrovní byla politická 

hnutí, druhou neformální skupiny a třetí rasistická odnož hnutí skinheads. Tyto úrovně se 

ovšem mezi sebou často prolínaly a prolínají.

Mezi nejvýraznější subjekty tohoto období patří jednoznačně politická strana 

Miroslava Sládka Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR –

RSČ). Tato strana vznikla hned na počátku roku 1990 a po určitých obměnách, ale

s mnohem menší podporou veřejnosti funguje dodnes. „Strana se od svého vzniku sama 

označovala za stranu ultrapravicovou a orientovala se mimo jiné i na hnutí skinheads, 

s jehož příslušníky dlouhodobě spolupracovala.“ (Charvát, 2007: 144) Ve svých 

politických projevech populisticky zneužívala (a dodnes zneužívá) sociální témata, 

projevovala se rasisticky a kriticky vůči vládě a měla v oblibě i různé konspirační teorie, 

například tu od Miroslava Dolejšího o 17. listopadu. „V tomto textu zpochybňuje Dolejší 

polistopadový převrat, o němž tvrdil, že byl divadlem sehraným StB pod taktovkou 

mezinárodního židovstva.“ (Ibid.) Sládkova strana získávala postupně své příznivce a ve 

volbách v roce 1992 získala v parlamentních volbách více než 6 procent hlasů a následně 

dokonce Miroslav Sládek kandidoval v prezidentských volbách. (Mareš, 2003: 194)

Nejvýznamnější neformální skupinou v počátcích formování krajní pravice byl okruh 

lidí okolo Týdeníku Politika, který zpracovával témata antikomunismu, antisemitismu a 

legitimity polistopadového režimu. Podle Charváta byl ale dopad těchto aktivit ještě 

omezený navzdory tomu, že týdeník byl k dostání běžně v novinových stáncích. Podle 

Michala Mazla byl ovšem nejznámějším časopisem extrémní pravice, na který bylo 

odkazováno ještě dlouho poté, co byla jeho distribuce z důvodu trestního stíhání 

vydavatelů v roce 1992 zastavena. (Mazel, 1998: 226) 
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Přívrženci hnutí skinheads své aktivity realizovali na dvou úrovních, jako 

registrovaná sdružení či hnutí nebo jako volné neformální skupiny. Nejvýznamnějšími 

registrovanými subjekty byly Vlastenecká liga, Vlastenecká fronta a Národní front 

Castistů. Vlastenecká liga navazovala na tehdejší v hudební produkci (Orlík) nejčastější 

proud tzv. kališnictví, což je směs českého šovinismu a rasismu, ovšem bez prvků nacismu 

či fašismu. Vlastenecká fronta byla radikálnější a přikláněla se k neofašismu a Národní 

front Castistů v sobě zahrnoval směs nacionalismu a mysticismu. (Charvát, 2007: 147) 

Část rasistických skinheads ovšem odmítala pravidla systému do důsledků a nehodlala své 

aktivity jakýmkoliv způsobem institucionalizovat. Vzniklo tak několik neformálních 

skupin různých velikostí i zaměření, z nichž vyčnívala jediná: Bohemia Hammer Skins. „V 

českém prostředí byla tuzemská pobočka Bohemia Hammer Skins prvním úspěšným 

pokusem o vybudování celorepublikové neonacistické struktury a ačkoli v druhé polovině 

devadesátých let jako organizace působící navenek zanikla, řada jejích aktivistů se 

neonacismu nevzdala a dodnes je s neonacisty v kontaktu, často v prostředí tetovacích 

salonů, sběratelů militárií, ochranek nebo i v rámci organizovaného zločinu.“16 Zajímavou 

připomínkou historické organizace je informace serveru Antifa.cz, že její někdejší členové 

stojí za útokem na Mirka Topolánka při jeho předvolební kampani z 21. 8. 2009.

7.2 Prosadit se v politice nebo zůstat v subkultuře? (1994 – 1998)

Další období se neslo ve znamení rostoucí síly nejvýraznějšího politického subjektu 

extrémní pravice SPR – RSČ. Jeho zástupci dále vystupovali hlavně rasisticky vůči romské 

menšině, ale také proti levici a vstupu ČR do mezinárodních struktur. Aktivity strany byly 

často skandální a přitahovaly mediální pozornost. Voličům se tato taktika zřejmě 

zamlouvala a v roce 1996 dosáhla tato strana svého největšího úspěchu ve volbách do 

Poslanecké sněmovny ziskem více než 8 procent hlasů. (Mareš, 2003: 196) Žádný jiný 

ultrapravicový subjekt doposud tento úspěch nepřekonal. Od té doby už to ale šlo 

s Miroslavem Sládkem a jeho stranou z kopce. Vnitrostranické boje, jeho výroky, které už 

působily spíše komicky17, i jeho trestní stíhání nejspíše stály stranu značnou část voličů a 

                                                
16 http://antifa.cz/nclanky.php?id=265&tab=mzdomova&slovo=bohemia hamer

17 Např.: Projev z 25. 7. 1996 v parlamentu ČR kdy se vyjádřil ve smyslu, že romské děti by měli být trestány 

hned od narození, jelikož už to je jejich největším zločinem.
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ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 1998 jich strana nezískala ani polovinu 

oproti roku 1996 a do parlamentu se nedostala. (Mareš, 2003: 198)

Rozmach politicky aktivní krajní pravice ve formě SPR – RSČ měl za následek 

útlum aktivit registrovaných sdružení. Všechny registrované subjekty, zmiňované 

v předchozím období formování krajní pravice, tedy Vlastenecká liga, Vlastenecká fronta a 

Národní front Castistů se potýkaly s nezájmem veřejnosti a úbytkem přívrženců. „Zmíněné 

organizace doplácely na stávající rozštěpení krajní pravice, kdy na jedné straně stála 

oficiálně působící SPR – RSČ, která přitahovala především zájemce o politickou činnost, a 

na druhé straně militantní skupiny neonacistických skinheads, které přitahovaly radikální 

mládež. Pro třetí cestu již nezbývalo místo.“ (Charvát, 2007: 150)

Ta druhá cesta, tedy neformální organizace, ovšem zažívala rozkvět. Po celé České 

republice se začali rozšiřovat tzv. fanziny, což byly informační letáky nebo malé časopisy, 

informující o činnosti neonacistických hnutí a vyzívající k účasti na neonacistických 

akcích a díky nedostatečné připravenosti policejních složek bylo pořádáno i velké 

množství koncertů tzv. white power music s účastí mnoha zahraničních kapel. Neonacisté 

„vyzráli“ na policii tím, že koncerty pořádali jako soukromé akce, často např. jako oslavy 

narozenin, a policie pak do prostor, kde koncert probíhal, neměla přístup. Podezření ze 

spáchání trestného činu ale bylo často tak očividné, že bylo velmi zarážející, proč policie 

nic nepodnikla. Tyto koncerty byly důležitým aspektem v posilování a tmelení militantní 

extrémní pravice. „Těchto koncertů neprobíhaly stovky, ale spíše desítky, avšak vzhledem 

k vysoké ceně vstupného šlo i tak o významný finanční zdroj českého neonacistického 

hnutí.“ (Ibid.) Současně také docházelo ze strany přívrženců neonacismu k agresivním 

útokům na příslušníky menšin, levicové aktivisty a alternativní mládež, což policii a státní 

orgány vyburcovalo k tvrdším zásahům vůči krajní pravici.

Kromě již výše zmíněné organizace Bohemia Hammer Skins, vznikla v tomto období 

další zahraničím inspirovaná organizace Blood and Honour – Division Bohemia, která 

navázala na činnost Bohemia Hammer Skins. 

Začátek své kariéry odstartoval ještě další subjekt, který se na neonacistické scéně 

drží dodnes. Jeden z nejznámějších českých neonacistů Filip Vávra (v dnešní době na sebe 

upozornil například pozváním známého popírače holocaustu a aktivisty Ku-Klux-Klanu 

Davida Duka na přednášky do Prahy) založil Národní Odpor, jednu z nejstálejších 

neonacistických organizací v České republice. Národní odpor měl od počátku vysoké 
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politické ambice a několikrát se pokusil o registraci. S tím je spojen i počátek proměny 

image českých neonacistů. V rámci snahy o vlídnější vzezření a přiblížení se voličům, měli 

neonacisté shodit černé bombery a kanady a nechat si narůst vlasy. Filip Vávra tehdy snil o 

tom, jak budou chodit do parlamentu v oblecích, aby byli pro lidi přijatelnější. Za zmínku 

stojí i to, že v roce 1996 vnikla jako nástupce antifašistických aktivit různých 

anarchistických hnutí česká pobočka Antifašistické akce – pravděpodobně největší nepřítel 

českých pravicových extremistů – o které bude ještě řeč později.

7.3 Pokus o legalizaci (1999 – 2001)

Od doby, co se jediný politicky úspěšný krajně pravicový subjekt (SPR-RSČ) 

potýkal s nezájmem ze strany voličů, vznikl prostor pro další subjekty, které se ve snaze o 

zopakování volebních úspěchů sládkových republikánů pokoušely o podporu na politické 

scéně. Jak vyplývá ze Zpráv o problematice extremismu na území České republiky18

v letech 1999 – 2001 (Ministerstvo vnitra je vydává každoročně od roku 1997), pravicově 

extremistická scéna, či alespoň její část, se snažila o prosazování svých myšlenek pomocí 

buďto nově založených nebo reformovaných politických stran. Stejný trend potvrzuje i Jan 

Charvát: „Do nového tisíciletí vstupovala krajní pravice bez svého dosavadního hlavního 

představitele a jediného parlamentního zástupce SPR-RSČ. Tato situace stimulovala 

ostatní krajně pravicové subjekty k aktivitě, která směřovala k obsazení 'uprázdněných' 

parlamentních křesel.“ (Charvát, 2007: 151)

Nejvýznamnějšími subjekty těchto snah byly nově vzniklá Národní aliance, 

Vlastenecká fronta spolu s Vlasteneckou republikánskou stranou a Národně sociální blok. 

Všechny tyto subjekty vznikly až na Vlasteneckou frontu jako nové subjekty, ovšem ve 

všech případech se jednalo o subjekty personálně i ideově propojené se subjekty, které již 

fungovaly dříve a byly pouze přejmenované, nebo spojené v jeden. Největší politické 

ambice měl pravděpodobně Národně sociální blok, který vznikl spojením přívrženců nebo 

členů Vlastenecké republikánské strany, Národního odporu a Vlastenecké fronty. Ovšem 

                                                
18

Ministerstvo vnitra. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky. Praha: Ministerstvo 

vnitra. (roky 1999 – 2001)
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ani tento subjekt neměl dlouhého trvání a v roce 2001 se rozpadl. (Charvát, 2007: 151 –

153)

7.4 Opětovné dilema politika či subkultura (2002 – 2005)

Toto období je charakteristické především všeobecným útlumem pravicově 

extremistických aktivit, které se dá vysvětlit několika faktory. Prvním může být 

permanentně přítomný názorový rozkol jak v politických tak subkulturních subjektech 

krajní pravice. Druhým nechuť do jakéhokoliv politického působení po neúspěších 

z předchozího období a třetím i vysoká aktivita občanské společnosti v boji proti projevům 

pravicového extremismu. Tyto domněnky dokládají i výroky Jana Charváta buďto v jeho 

knize nebo v článku v časopise A2. „…v neonacistické scéně převládala hluboká deziluze 

a nechuť k oficiálním politickým aktivitám.“ (Charvát, 2007: 153) „Pravda ovšem je, že 

taktika AFA fungovala a radikální antifašismus v jejich podání byl schopen dosáhnout 

jistých úspěchů. Aktivity AFA19 kulminovaly v letech 1999–2002, zejména v souvislosti 

s pokusem neonacistů proniknout do politiky v rámci nacionálně sociálního bloku.“ 

(Charvát, 2006)

Pravicoví extremisté se v tomto období většinou stáhli opět zpět do subkulturního 

prostředí a od politické činnosti se víceméně distancovali. Hlavní roli v subkulturním 

prostředí hrál Národní odpor. Vznikl všem i nový trend, kterému Charvát při psaní své 

knihy nepřikláněl příliš velký význam, ale který později docela dobře zakořenil v českém 

prostředí. Tímto trendem byl ze zahraničí a částečně i od levicových radikálů převzatý 

autonomní nacionalismus, spočívající v samostatně působících buňkách prostorově 

rozmístěných na celém území ČR bez jednotného vedení.

Zajímavé z dnešního pohledu ovšem je, že v tomto „klidném“ období započaly svou 

činnost dva politické subjekty, které posléze hrály na poli krajní pravice velmi důležitou 

roli. Těmito subjekty byly Dělnická strana (vzniklá odštěpením části členů SPR-RSČ) a 

Národní strana. 

                                                
19 Antifašistická akce – neformální, neinstitucionalizovaná skupina vycházející z principů anarchismu a 

bojující všemi prostředky proti pravicovým extremistům.
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7.5 Nabírání dechu české pravice (2005 – 2007)

Po útlumu politických aktivit krajní pravice v minulém období se politické subjekty 

začínají opět připravovat na vstup na českou politickou scénu. V rámci přípravy na 

parlamentní volby v roce 2006 se snaží krajní pravice spojit síly a vzniká koalice z pěti 

politických stran a to Národní strany, Národního sjednocení, Dělnické strany, Republikánů 

Miroslava Sládka a Českého hnutí za národní jednotu. Tato koalice prvotně nazvaná 

Národní pětka se posléze přejmenovala na Národní síly, ovšem nedokázala se udržet 

pohromadě ani do voleb roku 2006 a kvůli názorovým střetům se rozdělila na dva 

samostatné subjekty. (Ministerstvo, 2006) Ani jeden z nich nezaznamenal v následujících 

volbách žádný úspěch. Nicméně, jak se ukazuje v dnešní době, jeden subjekt z těchto pěti 

se na krajně pravicové politické scéně dokázal udržet dodnes, a dokonce je schopen 

upoutat na sebe pozornost všech sociálních aktérů od politiků, přes média až po značnou 

část veřejnosti.

Názorové střety mezi představiteli jednotlivých pravicových stran provázejí krajní 

pravici po celou dobu její existence a v některých případech působí až komicky a výjimkou 

nejsou ani ostrá slova v médiích nebo fyzické střety. "Byli trochu pošahaní. To byl samý 

antisemitismus, nacismus. Já jsem je musel držet zpátky. Jinak by mi z toho udělali 

skutečně neonacistickou stranu." Nebo "Nemají větší hodnotu než psí lejno na chodníku. 

Ovšem problém je v tom, že když se tomu lejnu bude věnovat dostatečná mediální 

kampaň, tak samozřejmě nabobtná tak, že ho ani nepoznáte"20 Takto se například vyjádřil 

Miroslav Sládek o svých bývalých kolezích ze SPR-RSČ nyní vedoucích 

představitelích Dělnické strany (sociální spravedlnosti).

Významným počinem na poli subkultury byl vznik Národního korporativismu, který 

po delší době dokázal alespoň částečně spojit neformální skupiny uvnitř pravicových 

extremistů a oficiálně registrované skupiny a pohromadě pořádat velké množství akcí.

Nicméně ani toto sjednocení krajní pravice netrvalo dlouho a Národní korporativismus 

ukončil v roce 2008 svou činnost a svým členům doporučil zapojit se do struktur Dělnické 

strany nebo Autonomních nacionalistů. „Národní Korporativismus proto tímto oficiálně 

ukončuje svoji činnost. Pobočky NK budou nadále pokračovat ve své práci pod hlavičkou 

                                                
20 http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=657839
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Autonomních nacionalistů. Dále vyzýváme všechny naše členy, kteří mají zájem o 

politickou činnost na oficiální úrovni ke vstupu do Dělnické strany.“21

Velký význam měl v tomto období (a má ho i dnes) Národní odpor. Ten již od svého 

vzniku působí jako jedno z nejradikálnějších uskupení neonacistické scény a nikdy výrazně 

neusiloval o politické uznání právě z důvodu toho, že jeho praktiky a názory jsou daleko za 

snesitelností oficiální politické scény. V roce 2007 působil jako organizátor většiny akcí 

(demonstrací, pochodů) které provázely násilnosti. Nejvýraznějšími z nich byly akce 1. 

května 2007 v Brně, kdy účastníci pochodu neuposlechli výzvám k ukončení shromáždění 

městským úřadem, a následně plánovaný pochod Starým židovským městem v Praze v den 

výročí „Křišťálové noci“. „Toto shromáždění neonacistů spolu s protesty militantních 

antifašistů bylo jednou z největších obdobných událostí za několik posledních let.“ 

(Ministerstvo, 2008: 2)

7.6 Současnost – velké „činy“, velká pozornost (2008 – jaro 2010)

„V roce 2008 byl završen proces celkové kvalitativní proměny…zvyšující se 

vzdělaností úroveň samotných aktivistů…svou činnost vyvíjet v souladu s platnými 

zákony…patrná profesionalita a koncepčnost…názory prezentovali kultivovaným 

způsobem…výběrem aktuálních a palčivých společenských témat, která spojení 

s pravicově extremistickou scénou nemusí na první pohled evokovat.“ (Ministerstvo, 2009: 

1-2) Těmito útržky se dá charakterizovat nejenom ta část krajní pravice, která usiluje o 

politickou činnost. Pravicoví extremisté již dávno nejsou poznat podle svého zjevu, 

symboliky, nebo plamenných proslovů plných rasismu a xenofobie. I když i zde platí, že 

výjimka potvrzuje pravidlo.

V úvodu této práce hovořím o jakémsi „boomu“ extremismu. Co tedy nastartovalo 

mediální, politický i veřejný zájem o pravicové extremisty? Dle mého názoru to byly 

předvolební aktivity Dělnické strany. Dělnická strana spojuje tu část krajní pravice, která 

má politické ambice, bez ohledu na to, je-li spojena s registrovanými subjekty, 

                                                
21http://nacionaliste.com/view.php?nazevclanku=narodni-korporativismus-ukoncuje-svoji-

cinnost&cisloclanku=2008040002
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neonacistickou subkulturou, nebo jinými politickými subjekty. Ve svých populistických 

snahách se začala „zasazovat“ o práva obyčejných lidí v lokalitách, kde hrozí sociální 

vyloučení a sociální problematika ji zavedla i na sídliště v Janově. 4. Října 2008 přijelo do 

Janova 12 členů Dělnické strany označených jako „ochranné sbory“ a svou přítomností 

vyvolali velmi emotivní reakci místních Romů. Lze spekulovat o tom, co bylo skutečným 

cílem přítomnosti členů Dělnické strany na janovském sídlišti, nicméně tato přítomnost a 

následující události vyvolaly obrovský mediální zájem před nadcházejícími volbami. Při 

následujících několika mítincích svolaných do Litvínova měla Dělnická strana vysokou 

návštěvnost nejen ze strany neonacistů ale i běžných občanů Litvínova a okolí. Celé 

soustředění Dělnické strany na Janov vyvrcholilo 17. listopadu 2008, kdy se po řádně 

ohlášeném shromáždění vydal dav přívrženců Dělnické strany směrem k janovskému 

sídlišti, kde se naprosto vymknul kontrole a vyvrcholil největším střetem s policií 

v novodobých dějinách pravicového extremismu.

Je samozřejmě pouhou spekulací, nakolik bylo toto uchvácení mediálního zájmu 

promyšlenou taktikou Dělnické strany, nebo obecně pravicových extremistů (i když 

největší střety 17. listopadu proběhly až po krajských volbách), nicméně stalo se velmi 

levnou a viditelnou předvolební kampaní. V krajských volbách získala Dělnická strana 

28 865 hlasů, což bylo téměř devětkrát více než v předchozích krajských volbách v roce 

2004. Podobného výsledku dosáhla i ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, 

kde získala 1.07 procenta hlasů22. 

Rasistické výroky, násilné akce páchané přívrženci strany a propojení stranických 

struktur s neonacisty vyústily v reakci vládních struktur a v březnu 2009 podal tehdejší 

ministr vnitra Ivan Langr návrh Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění Dělnické 

strany. Soud ovšem jeho návrh pro nedostatek důkazů a celkovou vágnost návrhu zamítl.

Druhý pokus ministra vnitra Martina Peciny už byl daleko propracovanější a také 

úspěšnější a Nejvyšší správní soud návrhu vyhověl. Následně se Dělnická strana proti 

rozhodnutí soudu odvolala. Aby ovšem mohla kandidovat ve volbách do Poslanecké 

sněmovny na konci května 2010, „přelila“ své členy do politické strany s názvem Dělnická 

strana sociální spravedlnosti. Toto řešení mimochodem Dělnická strana avizovala už před 

rozhodnutím soudu. První neúspěšný pokus o její rozpuštění a velká medializace této 

straně očividně pomohly k nárůstu jejích voličů. Ani po jejím úspěšném zákazu ovšem 

                                                
22 www.volby.cz
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odliv voličů nenastal a v posledních volbách do poslanecké sněmovny ji volilo téměř       

60 000 voličů23. Podle nejnovějších signálů ovšem přestává být Dělnická strana 

zastřešujícím subjektem pro širší řady jak oficiálních, tak i subkulturních radikálů a některé 

skupiny se od ní začínají distancovat.

Z neformálních subkulturních skupin jsou v dnešní době nejaktivnější Autonomní 

nacionalisté a Národní odpor. Většina pořádaných akcí těchto skupin ovšem probíhala 

spolu s akcemi Dělnické strany a provázanost těchto skupin byla značná, což ve svém 

rozsudku o rozpuštění Dělnické strany potvrdil i Nejvyšší správní soud. Po bitvě s policií 

17. listopadu 2008 a kauze z Vítkova, kde 4 neonacisté vhodili 18. dubna 2009 zápalné 

lahve do domu romské rodiny, se represivní státní orgány rozhodly zasahovat proti 

extremistům daleko tvrději a činnost subkulturních skupin je v současné době relativně 

utlumena a paralyzována zásahy represivních orgánů. Na povrch se také dostávají další

neshody mezi politicky aktivními subjekty a subkulturní scénou. Na webových stránkách 

Autonomních nacionalistů se tak dne 8. 3. 2010 objevilo prohlášení, kterým se tato skupina 

distancuje od veškerých aktivit Dělnické strany. Je v něm kritizován jak volební program 

strany, tak i její členové a jejich „nápadná“ vizáž, spojení DS s příliš známými jmény 

neonacistické scény nebo i „nevhodné“ chování jednotlivých členů. Subkultura se tedy 

opět začíná od oficiálních politických struktur odklánět a to i přesto, že ještě půl roku 

předtím pochodovali její příslušníci a členové DS téměř ruku v ruce.

Za nové aktivity, které se objevily jako reakce na zvýšenou činnost represivních 

složek státu, se dají označit různé činnosti směřující k podpoře „politických vězňů“ nebo 

„obětí systému“, či „Prisoners of War“ (POW) jak extremisté pojmenovávají své 

stoupence, kteří se dostali do sporu se zákonem. Tyto aktivity mají za cíl podporu 

stíhaných nebo uvězněných pravicových extremistů. Nejvýraznějším subjektem v této 

oblasti je občanské sdružení Ingenuus, které založil bývalý neformální vůdce Národního 

odporu Filip Vávra, a které formou finančních sbírek nebo právní pomoci podporuje 

zatčené nebo stíhané pravicové extremisty.

Celkově se celá pravicová scéna už definitivně odklonila od skinheadské vizáže a 

nyní napodobuje celou škálu prvků levicových skupin od oblékání ve stylu Black Bloc, 

                                                
23 www.volby.cz
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přes organizaci na bázi autonomie, až po konkrétní doslova okopírovanou symboliku na 

letácích, vlajkách, samolepkách nebo webových stránkách. (Příloha č. 2)
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8. Boj proti pravicovému extremismu

Do boje proti pravicovému extremismu zasahuje velké množství aktérů od 

samotného státu a jeho orgánů, které mají v této problematice své výlučné a nenahraditelné 

postavení (např. díky monopolu na užívání násilí jako nástroje v boji proti pravicovému 

extremismu), přes jednotlivé neziskové organizace, které se na tuto problematiku zaměřují, 

neformální skupiny občanské společnosti, nebo v tomto směru výrazně aktivní jednotlivce

či akademiky, až po média, která se výrazně podílejí na vnímání pravicového extremismu a 

jeho projevů širokou veřejností. 

Každý z těchto aktérů má ovšem na boj s pravicovým extremismem trochu jiný 

pohled a jiný styl, se kterým k této problematice přistupuje. Obecně se dá říci, že jediná 

shoda mezi všemi aktéry panuje v tom, že proti pravicovému extremismu je nutné nějakým 

způsobem zasahovat, méně se již shodují v tom, jakým způsobem a jakými prostředky. 

Neziskové organizace například oproti neformálním subjektům občanské společnosti 

striktně odmítají použití násilí, oproti státním orgánům zase kladou větší důraz na prevenci 

než na represi, orgány státu (a zvláště pak represivní složky) někdy vytýkají neziskovému 

sektoru, že problémy zbytečně nafukují, neziskové organizace pak naopak obviňují státní 

orgány z bagatelizace problémů a nečinnosti. Neformální subjekty občanské společnosti, 

které nejčastěji vyrůstají (ne však vždy) z podhoubí levicově zaměřených skupin, stojí 

často v opozici vůči státu a současnému politicko-ekonomickému zřízení a stát je považuje 

ve své vágní terminologii za extremisty. Zároveň od nich ale čerpá informace, když se mu 

to zrovna hodí. A o tom všem se média stále ještě učí zodpovědně informovat.

Aby v boji proti pravicovému extremismu nebyl takový zmatek, jak to na první 

pohled vypadá, představuji jednotlivé aktéry tohoto boje a jejich činnost v následujících 

kapitolách. Nejdříve je třeba v další kapitole ještě objasnit, jak jsem ke svým závěrům 

došel.

8.1 Metody výzkumu

V této části je nutné představit metody výběru respondentů a sběru dat, vysvětlit, 

z jakých důvodů byly tyto metody vybrány a jaké mají přednosti a omezení. Pro ověření 

svých hypotéz využívám zkušeností a pohledů respondentů z různých oblastí 

společenského života. Stejně jako problematika extremismu se prolíná napříč 
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společenskými vědami od psychologie přes politologii, historii, sociologii až například ke 

kriminologii, také problematika občanské společnosti přesahuje svým rozměrem obsah této 

práce. Spojení občanské společnosti a pravicového extremismu oblast výzkumu příliš 

nezužuje. Zúžení oblasti zájmu přichází až společně s konkrétními hypotézami. V práci 

mne nejvíce zajímá reakce občanské společnosti potažmo organizací občanské společnosti 

na vzrůstající projevy pravicového extremismu. Předpokládám, že čím vyšší je aktivita 

pravicových extremistů, tím vyšší bude i aktivita občanská. Zajímá mne také, jaké 

organizace na nárůst pravicového extremismu nejvíce reagují a co je případně nejvíce brzdí 

v rozvoji jejich aktivit. V tomto případě předpokládám, že to budou hlavně uskupení volná, 

neformální a neinstitucionalizovaná. Myslím si, že ani mezi odborníky na problematiku 

extremismu nebude panovat nějaká zvláštní shoda v představě o tom, jak by občanská 

společnost měla, nebo mohla reagovat na nárůst aktivit extremismu. Zajímá mne 

samozřejmě také spolupráce státních orgánů a organizací občanské společnosti na 

problematice extremismu.

8.1.1 Výběr respondentů

Vzhledem k tomu, že mne zajímají názory expertů z různých oblastí v tomto případě 

více, než postoje široké veřejnosti, zvolil jsem adresný výběr respondentů. Pro účely 

ověřování první hypotézy, která se týká úměry mezi aktivitou extremistů a občanské 

společnosti, jsem za respondenty zvolil pracovníky neziskových organizací, členy 

rozličných hnutí, nebo neoficiálních skupin i jednotlivce, známé svým veřejným 

vystupováním proti pravicovým extremistům. Vycházím z toho, že nejvíce se do aktivit 

zapojí organizace, které mají jako svou oblast zájmu, nebo cílovou klientelu to, proti čemu 

pravicoví extremisté brojí. Prvotně oslovenými organizacemi jsou tedy romské nebo 

židovské organizace, dále organizace sledující problematiku menšin nebo cizinců, lidsko-

právní organizace, případně studentská a levicově orientovaná hnutí či skupiny. Tento 

výběr je ovlivněn mým dlouhodobým zájmem o danou problematikou a znalostí alespoň 

části jak formálních, tak neformálních uskupení. 

Komplikací výběru respondentů by mohlo být příliš široké pojetí boje proti 

pravicovému extremismu. Co všechno se dá zahrnout do boje proti extremismu? Jaké 

aktivity do empirické části zahrnout a jaké už ne? V této oblasti budu vycházet z projevu 

Miroslava Mareše na bezpečnostní konferenci „Společně proti extremismu“ v Jirkově dne
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1. 10. 2009. Na této konferenci Mareš zdůrazňoval, abychom nedopustili diktát ze strany 

extremistů a nepodléhali jejich požadavkům tím, že se ve snaze sebrat jim jejich žhavá 

témata, budeme snažit překotně řešit romskou problematiku nebo problematiku cizinců. 

Tato problematika má být podle něj řešena mimo rámec protiextremistické politiky a práce 

na odstraňování sociálních problémů, na kterých se extremisté profilují, nemá být 

s extremisty spojována. Mohlo by se totiž stát, že extremisté budou vnímaní jako ti, díky 

kterým se začaly věci „hýbat“, z čehož by pak mohli u voličů snadno profitovat. Mareš 

představil protiextremistickou politiku v užším a širším pojetí a rozdělil ji na čtyři okruhy. 

V prvním okruhu je nejúže chápaná protiextremistická politika, jejímž nositelem jsou státní 

bezpečnostní orgány přímo zapojené do boje proti extremismu. Ve druhém okruhu se 

nachází veřejná správa a občanská společnost a jejich aktivity namířené směrem 

k problematice extremismu a ve třetím a čtvrtém okruhu (širší pojetí) je státní správa a 

občanská společnost realizující aktivity směřované k jevům, na nichž se extremisté 

profilují. (Mareš, 2009) Mne v této práci zajímá pouze užší pojetí protiextremistické 

politiky a tedy aktivity přímo spojené s pravicovým extremismem.  

Pro doplnění vzorku respondentů jsem zvolil metodu sněhové koule a každou 

oslovenou organizaci či skupinu jsem žádal o kontakty na další podobně zaměřené 

subjekty. Tímto způsobem bych měl zmapovat většinu aktivit organizací občanské 

společnosti namířenou proti pravicovému extremismu. „Metoda sněhové koule je určena 

k získávání nových případů na základě nominování dalších osob již známými případy.“ 

(Hartnoll, 2003) Myslím si, že jednotlivci i některé organizace občanské společnosti a také 

neorganizované a neinstitucionalizované subjekty realizují své aktivity, aniž by je příliš 

medializovaly, nebo dávaly okázale na odiv. Tato metoda je vhodná k nalezení i těch 

jednotlivců či skupin, které zůstávají z jakýchkoliv důvodů „skryté“. Problémem, jenž tuto 

metodu komplikuje, je především otázka výchozího bodu a nulté fáze. „Pokud lidé 

nominují další lidi, které nejlépe znají a kteří jsou jim podobní, je pravděpodobné, že se 

bude efekt nabalování stále opakovat v rámci téže skupiny…“ (Hartnoll, 2003). Tento 

problém se dá alespoň částečně eliminovat důsledným výběrem výchozích respondentů 

tak, aby reprezentovali co nejširší spektrum sledovaného problému. V praxi to tedy 

znamená, že výchozími respondenty musí být reprezentanti organizací z různých oblastí. 

Výše v textu jsem uvedl, že oslovenými subjekty jsou organizace, které se zabývají 

činností napomáhající k odstranění problémů, na kterých se extremisté profilují, nebo 

organizace, jejichž klientela je terčem pravicových extremistů. Dále také lidsko-právní 
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organizace, studentská hnutí či levicově orientovaná hnutí. Ze všech těchto skupin je nutné 

vybrat výchozí respondenty, aby byl výsledný obraz co nejvěrnější.

8.1.2 Dotazník

Dotazník je nejrozšířenější metodou sběru dat, je velmi oblíbený díky svým malým 

nákladům a relativně snadnému vyhodnocení získaných dat, skýtá nicméně několik 

záludností, na které je nutné dát si pozor. Výzkumník není většinou schopen na místě 

smysl otázky dovysvětlit a je tedy nutné pečlivě volit formulace otázek, aby bylo jasné, na 

co se ptá. Důležitý je i rozsah dotazníku, který by měl zjistit vše podstatné, ale neměl by 

svým rozsahem respondenta odradit. Je také velmi problematické zajistit validitu odpovědí, 

jelikož neznáme podmínky ani nálady, za jakých respondent dotazník vyplní. Pokud jsou 

nejednoznačně kladeny otázky, budou logicky nejednoznačné i odpovědi. Při zpracování 

dat z dotazníku je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti. I samotná motivace k vyplnění 

dotazníku je velkým problémem a není divu, že návratnost vyplněných dotazníků bývá 

velmi nízká. Všech těchto rizikových pasáží v tvorbě i vyhodnocování dotazníkového 

šetření jsem si vědom a také podle toho postupuji. Nicméně i při snaze dbát všech rad a 

pravidel se nemusí nakonec sejít takové množství dotazníků, aby byl výzkum relevantní, 

nicméně o konkrétních problémech s dotazníkovým šetřením se více rozepíšu až v kapitole 

9. Využívám samozřejmě i moderních metod a možností současné techniky a jedno 

dotazníkové šetření, týkající se problematiky médií jsem umístil i na internetové stránky 

www.vyplnto.cz, kde ho mohl vyplnit každý, kdo o to měl zájem.     

8.1.3 Polostrukturovaný rozhovor

Polostrukturované rozhovory jsem původně považoval za doplňkový zdroj informací, 

ale jejich informační hodnota převýšila výsledky dotazníkového šetření a nakonec jsem 

z velké části vycházel právě z nich.

Polostrukturované rozhovory jsem vedl s nejvýznamnějšími osobnostmi v oblasti 

boje proti pravicovému extremismu ať už z řad organizací občanského sektoru, z řad 

neformálních subjektů, nebo státní sféry, s cílem zjistit, jaký mají na občanskou společnost, 

její spolupráci se státem nebo tržním sektorem a na pravicový extremismus názor.  

http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/
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Všechny přepsané, kompletní rozhovory jsou k nalezení v přílohách této diplomové práce.

(Příloha 3-7)

Vzhledem k malé návratnosti dotazníků jsem vedl také telefonické rozhovory se 

zástupci neziskových organizací (těch, které jsem oslovil s dotazníkem) s cílem ověřit nebo 

vyvrátit mé hypotézy a případně se dozvědět doplňující informace.

8.1.4 Analýza dokumentů

Velkou část práce jsem čerpal z veřejně dostupných informací a analyzoval jsem

tištěné nebo elektronické dokumenty, které se týkají problematiky extremismu a občanské 

společnosti. Velkou úlohu pro mne měly výroční zprávy jak neziskových organizací, tak i 

každoročně zveřejňované informace o problematice extremismu, které jsou součástí vládní 

Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR a jiné 

dokumenty vydávané vládou a k nim alternativní informace od neziskových organizací. 

Jedním ze zásadních dokumentů z poslední doby je také Strategie boje proti 

extremismu, kterou zkompletoval Odbor bezpečnostní politiky MVČR a kterou analyzuji 

hned v následujících kapitolách.

8.2 Stát a jeho nástroje

Stát je bezesporu hned v několika oblastech boje proti pravicovému extremismu 

hlavním a nezastupitelným aktérem. Nikdo jiný, žádná organizace, skupina či jednotlivec 

nemá legální právo použít vůči někomu jinému násilí. Nikdo jiný, než orgány státu, nemá 

možnost schvalovat zákony a nikdo jiný kromě nezávislé soudní moci nemá právo uložit 

trest nebo zrušit politickou stranu. V tomto ohledu je role státu zcela nezastupitelná. Je 

ovšem otázkou, jestli těchto výlučných mechanismů dostatečně využívá a jestli v ostatních 

oblastech dává prostor ke spoluřešení problematiky i jiným subjektům z nestátního sektoru.

V posledních zhruba dvou letech jsme byli svědky, že státní orgány dokážou vůči 

extremismu zakročit tvrdě, a že své moci dokážou využít, pokud je k tomu politická vůle.
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8.2.1 Právní systém

Cílem této práce není prozkoumat legislativní nástroje používané v boji proti 

extremismu, proto se zmíním jen o těch nejdůležitějších.

Nejobecnějším způsobem, jak může stát dát najevo, že se chce určitou oblastí 

zabývat (nebo někdy i musí), je přijetí různých mezinárodních dohod a zavázání se k jejich 

plnění, nebo účast v mezinárodních skupinách, které danou problematiku řeší. Mezi 

nejvýznamnější akty v této oblasti patří například účast zástupců České republiky na 

Světové konferenci proti rasismu OSN, která se naposledy pořádala v roce 2009, nebo 

činnost Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI).

„Mezi další dokumenty, k jejichž naplňování se Česká republika zavázala či s jejichž 

zněním se ztotožňuje…patří např. mj. Listina základních práv a svobod (součást naší 

ústavy), Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a 

svobod, Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, Deklarace o právech příslušníků národnostních, 

náboženských, etnických a jazykových menšin, materiály Komise pro lidská práva (OSN), 

doporučení Vysokého komisaře pro lidská práva (OSN), a mnoho dalších dokumentů, 

které se k problematice rasismu, xenofobie a intolerance obsáhleji či částečně váží.“  

(Horák, 2006: 18)

Problémem těchto deklarací, úmluv a doporučení je na jednu stranu jejich vysoké 

zobecnění a na stranu druhou jejich častá nezávaznost. Mnohé dokumenty totiž nezavazují 

státy k jejich naplňování, ale pouze doporučují. Stejné dokumenty přijala většina 

evropských zemí, a přesto v nich extrémně pravicové myšlenky nabývají na síle. Jedním 

z dalších mezinárodních dokumentů, který je nutné přijmout, a který by mohl alespoň 

částečně řešit problematiku šíření neonacistických myšlenek na internetu, je Úmluva o 

počítačové kriminalitě, která byla Českou republikou podepsána již v roce 2005, ale do 

dnešního dne nebyly splněny podmínky pro její ratifikaci. (Ministerstvo, 2010)

Konkrétní právní nástroje v boji proti extremismu jsou také zakotveny v našem 

právním řádu. Jedná se o úpravy, které řeší jednotlivé trestné činy spojené s extremismem. 

Nejčastějším trestným činem páchaným extremisty (a spojený s extremismem) je už 

dlouhodobě podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (v 

roce 2009 168 tr. činů). Dalšími jsou hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 
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(25 tr. činů v roce 2009), násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (23 tr. činů), úmyslné 

ublížení na zdraví (5 tr. činů), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod (16 tr. činů) a jednou se jednalo o tr. čin vraždy ve stádiu 

pokusu. Ve srovnání s předchozími třemi lety tak v celkových číslech vyšel rok 2009 

nejhůře. (Ibid.)

Tyto statistiky Ministerstva vnitra jsou ovšem dlouhodobě kritizovány kvůli tomu, že 

uvádějí tuto trestnou činnost souhrnně jako extremistickou bez rozdělení na pravicový a 

levicový extremismus. Z podstaty většiny uvedených trestných činů sice čtenáři musí být 

jasné, kdo z kterého politického spektra tyto činy páchá, ale v rámci objektivity by to mělo 

být uvedeno.

Oproti tomu se však většina expertů (Kalibová, Cakl, Mareš) shodují na tom, že 

právní úprava je v této oblasti dostatečná a průběžně se kosmeticky upravuje (viz úprava 

doby nutné k ohlášení shromáždění ze tří kalendářních na tři pracovní dny), jen je nutné ji 

důsledně využívat.

Vzhledem k taktice, kterou volí pravicoví extremisté, je velmi důležitou legislativní 

oblastí právní úprava shromažďování. Tu řeší zákon č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím a díky aktivitám a trikům pravicových extremistů doznal určitých úprav. 

Tou nejzásadnější je pravděpodobně prodloužení lhůty pro oznámení shromáždění. Podle 

staré úpravy, kde byla tato lhůta tři dny, se často stávalo, že byly demonstrace či pochody 

nahlašovány v pátek. Úředníci pak neměli vlastně možnost toto ohlášení prozkoumat. 

V současné právní úpravě se tři kalendářní dny změnily na tři dny pracovní. Současně se (v 

rámci aktivit státu i neziskového sektoru) začalo s metodickou podporou úředníků na 

magistrátech a obecních úřadech, jež jim má být nápomocna například v rozpoznání 

skutečného účelu demonstrace oproti ohlášenému nebo při případném zákazu či rozpuštění 

shromáždění.

8.2.2 Strategie boje proti extremismu

Jedny z posledních obsáhlých dokumentů vydaných Ministerstvem vnitra ČR, které 

se týkají problematiky extremismu, jsou Strategie boje proti extremismu a Strategie boje 

proti extremismu v roce 2009 (což je v podstatě zhodnocení o rok dříve vytyčených úkolů). 
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Tyto dva na sebe navazující dokumenty, vydané v roce 2009 a 2010, představují plány a 

úkoly vlády v boji proti extremismu i postup a zhodnocení jejich plnění. Strategie je 

rozdělena do pěti pilířů: 1. Komunikací proti demagogii, 2. Vědomostí proti totalitářům, 3. 

Jednotná protiextremistická platforma, 4. Odbornost a imunita a 5. Efektivně a korektně 

proti násilí a ukládá úkoly Ministerstvu vnitra, Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu financí, průmyslu a obchodu a 

Ministrovi pro lidská práva a národnostní menšiny. 

Hlavními cíly strategie je účinný boj s extremistickou propagandou, zodpovědné 

informování veřejnosti o této problematice, včetně žáků a studentů, realizování 

komplexního výzkumu „Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově 

extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na 

integraci menšin a cizinců“ (který ještě bohužel realizován nebyl), zabránění šíření 

extremistických myšlenek na internetu, vzdělání pedagogů v oblasti extremismu, vytvoření 

vzdělávacích materiálů, účinná prevence projevů extremismu, provázání spolupráce mezi 

jednotlivými složkami policie, městy a obcemi, vzdělávání velících policistů, policejních 

specialistů a pracovníků justice, zamezení infiltrace extremistů do řad policie, armády nebo 

vězeňské služby, důsledný monitoring projevů extremismu nebo bezproblémové zvládání 

extremistických akcí. (Strategie, 2009)

Jak je z tohoto dokumentu vidět, Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 

ČR, který je za jeho přípravu zodpovědný, do něj zahrnul velmi širokou škálu různých 

činností, resortů i dalších subjektů z nestátního sektoru. Letos vydané vyhodnocení 

zadaných úkolů (jako součást Strategie boje proti extremismu v roce 2009) vyznívá pro 

všechny zúčastněné velice pozitivně. Téměř všechny zadané úkoly se dle dokumentu 

podařilo splnit nebo se plní průběžně. Otevřeně se vyhodnocení úkolů přiznává pouze 

k nesplnění plné ratifikace Úmluvy o počítačové kriminalitě a dílčího úkolu MŠMT díky 

finanční krizi. (Strategie, 2010) Při osobním rozhovoru ale zástupci Ministerstva vnitra 

přiznali více problémů, než v oficiální zprávě. (Rozhovor 5)

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá převážně neziskovým sektorem a jeho 

participací na řešení problematiky pravicového extremismu, není zde místo zkoumat, do 

jaké míry se daří vybavovat policii, obnovovat výukové materiály, nebo provázat 

komunikaci mezi policií a obcemi. Zaměřím se tedy pouze na úkoly, do kterých byly 

zapojeny neziskové organizace. Dá se říci, že neziskové organizace se v rámci této 
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strategie zapojují do řešení úkolů ve třech oblastech. V první oblasti, oblasti informační, 

využilo několik neziskových organizací dotačního titulu Úřadu vlády „Kampaň proti 

rasismu 2009“ a seznamovalo veřejnost s pravou tváří pravicových extremistů. Druhou 

oblastí je oblast preventivní, ve které se dá využít dotačních titulů MŠMT, které sice 

nejsou primárně určeny na boj s pravicovým extremismem, jak je chápán v této práci, ale 

spíše na podporu multikulturní výchovy nebo prevence rasismu a xenofobie. A třetí oblastí 

byla lektorská činnost, při vzdělávání pedagogických pracovníků, nebo pracovníků státní 

správy. Zástupci neziskových organizací jsou také součástí různých diskusních skupin 

nebo kulatých stolů, kde se problematika boje s extremismem probírá. (Ibid.)

8.2.3 Další konkrétní aktivity státu

Speciální oblastí, se kterou strategie nepočítala, je zřízení tzv. Task Force. Jedná se o 

skupiny odborníků, které se zabývají hledáním koncepčních řešení slabých míst v boji 

proti extremismu. Skupiny byly zřízeny celkem tři. Task Force A je spojena s prací 

MVČR, Policie ČR a zpravodajských služeb, Task Force B řeší právní otázky a Task Force 

C se zabývá spoluprací MVČR, Policie ČR, MŠMT, Úřadu vlády a neziskového sektoru. 

V této poslední skupině jsou samozřejmě zástupci neziskového sektoru přítomni, ovšem 

mají k její činnosti určité výhrady. (Ibid.)

Kromě těchto řekněme systémových kroků, ale stát učinil také několik zásadních 

konkrétních rozhodnutí, která do problematiky pravicového extremismu citelně zasáhla. 

Nejkladněji bývají hodnoceny represivní zásahy proti pravicovým extremistům, které byly 

součástí několika policejních akcí s názvem Power. „Myslím si, že teď je to nastavený 

rozumě tím, jak přitvrdili v represi. Předtím to byl extrém, že je nechávali bejt. Že tady 

třeba vyšly Turnerovy deníky, který vyšly jenom v USA, v Řecku a v Český republice. 

Teď je podle mě nějak rozumě nastavená represe, zároveň ale není možný spoléhat na stát“ 

(Rozhovor 4) 

Dalším, i když už méně jednoznačným, krokem bylo rozpuštění Dělnické strany na 

základě návrhu vlády a následného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tím méně 

jednoznačným mám na mysli to, že se tento krok nepovedl napoprvé, a že i jeho důsledky 

nejsou jednoznačné. Dělnická strana už před rozhodnutím soudu avizovala, že pokud bude 

rozpuštěna, její členové jednoduše přejdou do jiného subjektu a tak se také stalo. 
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V současnosti tedy na politické scéně existuje politická strana s názvem Dělnická strana 

sociální spravedlnosti, která je do jisté míry shodná s rozpuštěnou Dělnickou stranou a i 

její voličská základna je, co se týče velikosti, zhruba stejná. Dá se tedy říct, že alespoň 

nějakým kladným výsledkem této snahy je to, že vláda dala občanům najevo, že 

s myšlenkami a postoji, které Dělnická strana reprezentovala, nesouhlasí. Sami zástupci 

Ministerstva vnitra považují úspěšný zákaz Dělnické strany za největší úspěch státu v boji 

proti extremismu v poslední době. Dle jejich názoru je tím v pořadí dalším velkým 

úspěchem vytlačení extremistů z veřejného prostoru. (Rozhovor 5) Je nutné říci, že stát 

svou politiku vůči extremismu v posledních dvou letech opravdu přehodnotil a nechová se 

již k projevům ultrapravice tak netečně, jak tomu bylo dříve a za což byl často hlavně ze 

strany nevládního sektoru kritizován.  Ovšem i když zástupci Ministerstva vnitra hodnotí 

spolupráci s neziskovým sektorem jako prioritní, nemohou neziskové organizace v této 

oblasti počítat s jednoduchým financováním svých projektů. (Rozhovor 5) 

Dle „Přehledu aktivit Ministerstva Vnitra a Policie ČR v boji proti extremismu 

v souvislosti s naplňováním Strategie boje proti extremismu a činností Task Force“, 

materiálu, který mi poskytli zástupci Odboru bezpečnostní politiky MVČR, jsou dalšími 

probíhajícími nebo ukončenými aktivitami například pořádání preventivních seminářů ve 

spolupráci s Člověkem v tísni a Asi-milovaní, kterých se účastní i policejní preventisté, 

zpracování metodiky k informování o extremistických akcích, zadání projektu

celospolečenského výzkumu vnímání pravicového extremismu veřejností, navázání 

spolupráce s americkým Ministerstvem spravedlnosti za účelem řešení problematiky 

zneužívání internetu, školení policejního managementu, zřízení dalších pořádkových 

jednotek na severní Moravě a v severních Čechách, nebo nové nastavení systému proti 

infiltraci extremistů do policejních složek. (Ministerstvo, s.d.)

8.2.4 Kritika vládních postojů

„V čele průvodu se objevil prapor s německou orlicí a skandovala se hesla typu 

,Vítězství zdar’ (překlad Sieg heil). Demonstrace byla silně medializována, protože 

Antifašistická akce uspořádala protidemonstraci. Neonacisté se vydali ze Střeleckého 

ostrova na neohlášený pochod, který byl anarchisty u Národního divadla zablokován. 

Policie velmi netakticky zaútočila na do té doby nenásilně blokující antifašisty, kteří 
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odpověděli házením dlažebních kostek a zápalných lahví. Policie antifašisty rozehnala 

koňmi a slzným plynem a umožnila neonacistům za své asistence pochod až na náměstí 

Míru, kde jí zástupce NO poděkoval za dobře odvedenou práci.“ (Tolerance, 2001) Proti 

takovým a jim podobným zásahům policejních složek zaznívalo nejvíce výtek ze strany jak 

zástupců neziskových organizací, tak i ze strany protidemonstrantů, snažících se pochody 

neonacistů zastavit. Podobné výtky se často opakovaly a v menší míře opakují dodnes. Na 

postupy policie v zásazích při demonstracích a pochodech je těchto stížností celá řada. 

Zaznívají věty ve smyslu, že policie chrání příznivce krajní pravice, že jim dělá doprovod 

nebo dokonce, že jim čistí cestu. Z pohledu práva je tato oblast samozřejmě problematická, 

a pokud je pochod či demonstrace řádně ohlášená a svým průběhem neporušuje žádné 

zákonné normy, nemá asi policie žádnou jinou možnost, než proti jejím narušitelům 

zakročit. Jsou ovšem případy, kdy jsou stížnosti proti práci policie oprávněné, jako 

například při shromáždění Dělnické strany v květnu 2009 v Litvínově, kdy skupinka 

aktivistů z iniciativy Studenti proti rasismu roztáhla na shromáždění transparent a byla za 

to těžkooděnci odvedena v poutech.24 Jiný zážitek s prací policie má i například Miroslav 

Brož z iniciativy V Ústí neonacisty nechceme, který byl na ústecké protiextrémistické 

oddělení policie pozván přesně v době, kdy se tam potkal s místními neonacisty. „Já 

myslel, že dostanu infarkt. A do teď jsem nepochopil, jestli to udělal proto, že je úplnej 

debil, úplnej Švejk, nebo jestli tím něco sledoval.“ (Rozhovor 4)

Za naprosté selhání policie, Ministerstva vnitra a potažmo celé vlády považuje ale 

většina dotázaných nevyšetření incidentů z Janova ze dne 17. listopadu 2008. „Potrestán 

nebyl přesto nikdo. 'Ministerstvu nevadí, že někdo útočí na jejich vlastní lidi, zpráva pro 

policisty je: krajní pravice vás mlátit může.'“ (Kalibová citována in Apo, 2010) „Tohle 

bylo podle mě největší selhání státu. Spousta policajtů skončila po Janově v nemocnici a 

nikdo za to není ve vězení. Stovky lidí tam porušovaly zákon, páchaly vícenásobný trestný 

činy a jediný obvinění je za napadení Ondřeje Cakla. Já jsem byl v Janově a to jsem se bál 

nejvíc v životě.“ (Rozhovor 4)

                                                
24http://www.denik.cz/regiony/delnicka_v_postoloprtech20090530.html,

http://www.novinky.cz/domaci/170084-policie-zadrzela-studenty-kteri-protestovali-proti-delnicke-

strane.html
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Z rozhovoru se zástupci Ministerstva vnitra ovšem vyplynulo, že i v této oblasti se 

snažili se zástupci těch neziskových organizací, které nejhlasitěji volaly po řádném 

vyšetření kauz z Janova, navázat spolupráci. Tyto organizace ovšem nesplnily podmínku 

Ministerstva vnitra na sepsání připomínek a dotazů předem a z této schůzky tedy sešlo. 

(Rozhovor 5) 

Na druhou stranu je třeba říci, že na stranu policie se nesnáší pouze kritika a 

zaznívají i hlasy na její obranu. Všichni zástupci neziskových organizací, se kterými jsem 

mluvil, se shodují na tom, že policejní represe z posledních dvou let přispěly k ochromení 

neonacistické scény a rozhodně je vítají. 

Velmi rozsáhlou kritizovanou oblastí (která souvisí s jednou z prvních kapitol této 

práce) je ale také samotné pojetí extremismu, které zastává Ministerstvo vnitra ČR a 

potažmo česká vláda. Kritika, která zaznívá jak ze strany nevládních subjektů, tak i 

například ze strany politologů nebo jiných expertů, tomuto pojetí vytýká jeho přílišnou 

vágnost a ohebnost, díky které je za extremistu možné označit téměř kohokoliv. „Mluvím 

celkově o koncepci extremismu, kterou já nerozporuju z hlediska politologie, ale pro naše 

účely je to termín, kterej je vágní a umožňuje státnímu aparátu extremismem nazývat 

cokoliv. A neexistuje k tomu ani pořádná response a ani experti politologové o týhle 

problematice pořádně nediskutujou. Tohle vadí třeba i Marešovi, kterej byl v pozici 

soudního znalce jako jeden mezi nikým a i kvůli tomu - aspoň tak si to já vysvětluju - na 

tuhle pozici rezignoval.  Protože on jako jedinej měl určovat, co je a co není trestný.“ 

(Rozhovor 2)

S naprostým odmítnutím vládní koncepce extremismu se setkáváme u většiny 

neinstitucionalizovaných levicově orientovaných subjektů občanské společnosti, které 

tvrdí, že problémy, které stát označuje jako extremismus, sám svým chováním vytváří.

Tyto skupiny kritizují samotné kapitalistické zřízení a nerovnosti, které generuje, pak 

podle nich přispívají k celé řadě sociálních problémů včetně rasismu, xenofobie, nebo 

neonacismu.
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8.3 Nestátní neziskové organizace

Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) jsou výrazem organizované a 

institucionalizované činnosti občanské společnosti. Jsou oddělené od státního i tržního 

sektoru, zabývají se širokým spektrem činností a jejich cílem není dosažení zisku, ale 

řekněme obecného užitku. Své místo ve společnosti si začaly hledat po 40ti letech 

komunistického režimu, kdy jejich existence v podobě, jak je známe dnes, nebyla možná, a 

jsou již neoddělitelnou součástí každodenní reality. I v oblasti boje proti extremismu mají 

své místo, které jako první začalo už v roce 1993 zaplňovat Hnutí občanské solidarity a 

tolerance (HOST), které svým vznikem přímo reagovalo na násilí páchané neonacisty. Jak 

ale bude patrné z následujících řádků, není jich mnoho, často své uplatnění ještě hledají a 

spolupráce mezi nimi samými nebo se státním sektorem není bezproblémová.

Při zkoumání současných aktivit NNO v oblasti boje proti pravicovému extremismu 

jsem se potýkal s problémem konkrétní NNO vůbec najít. Při prvotním oslovení NNO jsem 

obeslal 26 organizací, které jsem buď přímo znal, nebo jsem se domníval, že mohou mít 

s předmětem této práce co dočinění a požádal jsem je o vyplnění dotazníku. V dalších 

kolech jsem oslovil dalších 9 organizací na základě doporučení organizací již oslovených. 

Dvě další organizace, které mi potvrdily, že se touto tématikou zabývají, byly v průběhu 

psaní této práce v přerodu z neinstitucionalizovaných subjektů v registrovaná občanská

sdružení. Dotazníky se mi na první pokus vrátily tři a po několikerém urgování se jich 

nakonec sešlo 10. I když organizací, které se bojem proti pravicovému extremismu 

zabývají, není jak je vidět mnoho, přesto je možné z dotazníků i rozhovorů vyčíst spoustu 

zajímavých poznatků. To, co jsem se dozvěděl od těch sdílnějších zástupců NNO a 

případně o těch méně sdílných dočetl z veřejně dostupných zdrojů, shrnuji v následujících 

kapitolách.

8.3.1 Oblasti činnosti NNO

V boji proti extremismu mají NNO několik možností, na co své aktivity zaměřit. 

V podstatě se jedná o prevenci, informační nebo osvětovou činnost, monitoring, 

vzdělávání, přímé akce, následnou péči, nebo vzájemnou pomoc.
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Prevence

Za preventivní činnost považuji v této oblasti jakékoliv působení na mládež, ať už se 

jedná o přednášky nebo besedy na školách, tvorbu e-learningových materiálů nebo jiného 

cíleného působení, které mládež odrazuje od participace v pravicově extrémistických 

strukturách nebo projevů sympatií k nim.

V oblasti prevence nacházejí NNO největší uplatnění a v dotazníku se k této činnosti 

přihlásily téměř všechny organizace. Přesto si zástupci NNO myslí, že je to nedostatečné. 

„…my zvládneme tak 50 přednášek do roka. Nejsou na to lidi a čas, aby se dělalo víc 

přednášek. Na republiku je to málo. To jsou v zásadě aktivity prevence. Otázka je, jakej to 

má dopad. Nedávno byly volby na školách a projekty, které jsou zaměřeny na mládež, 

ukázaly, že je tam 8x větší sympatie k neonacistům než u normální populace. Asi se to teda 

minulo trochu účinkem.“ (Rozhovor 1) Je pravda, že i kdyby každá z organizací, které se 

prevenci extremismu věnují, uspořádala stejný počet přednášek jako Tolerance a občanská 

společnost, stále by nebylo možné touto aktivitou zasáhnout alespoň polovinu z téměř 

4200 základních škol v ČR.

Často se také hovoří o tom, jakým způsobem by měly být preventivní aktivity 

realizovány. Běžná forma přednášky zdá se už dávno nestačí a žáci daleko lépe reagují na 

interaktivní podněty a využití moderních multimediálních technologií. Také obsah 

preventivních aktivit je velkou diskutovanou oblastí. Podle přísloví, že zakázané ovoce 

nejlépe chutná, je nutné přistupovat k žákům nedirektivně a nemyslet si, že pouhým 

výčtem extremistických organizací, nebo skupin a jejich činností a upozorněním, že to je to 

špatné, máme preventivní aktivitu splněnou. Z vlastní zkušenosti z besed se žáky 

základních škol vím, že je často lepší vyhnout se konkrétním organizacím, nebo třeba 

odkazům na webové stránky, jelikož to má kolikrát opačný efekt, než jaký zamýšlíme. 

Důležité také je být dostatečně argumentačně vybaveni, a připraveni na to, že v každé třídě 

se najde někdo, kdo bude chtít živě diskutovat a stahovat ostatní na svou stranu. 

Zástupci NNO ale nerealizují preventivní aktivity pouze „tváří v tvář“ žákům a 

studentům. Jinou formou může být vytváření podpůrných materiálů pro ty, kteří se pak do 

té první linie postaví za ně. Dnes existuje několik metodických pomůcek, které mají sloužit 

primárně učitelům, a na jejichž zpracování se podíleli experti z NNO, akademici i 

pedagogové (např. Hrozby neonacismu – příležitosti demokracie vydané občanským 

sdružením ASI-milovaní, nebo kniha Nikolaje Demjančuka a Lucie Drotárové Vzdělání a 
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extremismus) a problematika extremismu je zapracována i do e-learningových projektů 

jako je například CzechKid – projekt na podporu multikulturní výchovy vytvořený ve 

spolupráci Fakulty humanitních studií UK, neziskového sektoru a odborníků z akademické 

sféry.

Většina pracovníků neziskového sektoru nejsou pedagogové (zvlášť ne ti, kteří se 

zabývají problematikou extremismu), a proto je v tomto ohledu nutné nespoléhat se jen na 

vlastní vědomosti a znalost problematiky, ale také na rady a návrhy pedagogických 

pracovníků, protože neopatrnými formulacemi, nevhodným výběrem multimediálních 

ukázek, nebo neschopností vysvětlovat, můžeme napáchat preventivní činností více škody 

než užitku.

Informační a osvětová činnost

V průběhu posledních let jsme se mohli setkat s několika mediálními kampaněmi, 

které měly za cíl upozornit na problém pravicového extremismu. Od obecně zaměřených 

kampaní společnosti Člověk v tísni, jako byly například „Be kind to your local nazi“, nebo 

„Neonácek, chcete ho?“, nebo i kampaň „Nedívej se černobíle“ Českého helsinského 

výboru, až po kampaně zaměřené na konkrétní oblasti s pravicovým extremismem spojené. 

Takovou kampaň s názvem „Víš, co nosíš?“ realizoval v minulém roce například opět 

Český helsinský výbor. Tato kampaň se zaměřila na aktuální trendy ve vizáži pravicových 

extremistů a upozorňovala na konkrétní módní značky, které si neonacisté oblíbili, nebo se 

přímo pojí s neonacistickou sférou.

Tyto mediální kampaně pravidelně rozpoutávají vášnivé reakce nejen laické 

veřejnosti, ale i odborníků z řad neziskových organizací, nebo médií. Nejvíce kritizovaným 

počinem byla kampaň Člověka v tísni „Neonácek, chcete ho?“, jejíž formu i obsah 

kritizovala jak média, tak i zástupci neziskových organizací. „Ta kampaň xenofobně – a v 

rozporu s českou realitou – v televizních spotech stigmatizovala všechny skinheady coby 

neonacisty, nadto nesvéprávné.“ (Vedral, 2009) „Kromě toho, že ta kampaň měla nádech 

rasismu a xenofobie, trapně je to zesměšňovalo, ale hlavně to zesměšňovalo autory toho 

klipu, protože to ukázalo, že vlastně nevědí, o co jde. A to navodilo úplně falešnou iluzi 

mezi mladýma lidma, který o tom zas tak moc nevěděli. Dokud budem krajní pravici 

spojovat jenom s vypitejma, holejma hlavama, tak se ta společnost nikam neposune.“ 

(Rozhovor 2)
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V oblasti osvětové činnosti dle mého názoru ovšem chybí místo, kde by se 

pravidelně, odborně a s podporou ověřených faktů dementovaly veškeré nepravdy a bludy, 

které pravicový extremisté na svých akcích, ve svých tiskovinách i na internetu šíří. Zatím 

pouze několik neziskových organizací (např. Romea, Člověk v tísni) publikuje na svých 

webech své pohledy na věc i komentáře k určitým kauzám. Určitou nadějí v této oblasti by 

mohl být projekt, který se nechává inspirovat projektem Netz gegen Nazis25 v sousedním 

Německu. Jeho ambicí je soustředit odborníky i veřejnost a jejich příspěvky na jednu 

webovou stránku, ovšem o podrobnostech se zástupci MVČR, kteří tento projekt 

konzultují, zatím vyjadřovat nechtěli.

Monitoring

Částečně se monitoring projevů pravicového extremismu objevuje v různých 

mezinárodních dokumentech, které monitorují vývoj rasismu a xenofobie na území 

zúčastněných států. V realitě ČR se jedná hlavně o dva nástroje. Prvním je monitoring 

EUMC (European Union Monitoring Centre on Racism and Xenofobia), ve kterém vznikla 

Evropská informační síť pro oblast rasismu a xenofobie RAXEN a v ČR ji koordinuje ve 

spolupráci s dalšími NNO Člověk v tísni. Druhou podobnou aktivitou je monitoring 

nadnárodní sítě ENAR (European Network Against Racism). V této síti figuruje za českou 

republiku 6 neziskových organizací, které se společně podílejí na každoročním vydávání 

„stínových“ zpráv o stavu rasismu v ČR. (Horák, 2006: 40-44)

V oblasti specifického monitoringu neonacistických akcí, projevů i konkrétních 

představitelů dnes kontinuálně působí de facto jediná nezisková organizace. Na tuto oblast 

není jednoduché sehnat finanční prostředky a tak zůstává Tolerance a občanská společnost 

(i v časech kdy tuto činnost vykonává prakticky zadarmo) jedinou organizací (kromě 

neoficiální Antifašistická akce), která udržuje a doplňuje svůj archiv audiovizuálních 

materiálů o činech, skupinách i jedincích krajní pravice v ČR.

Vzdělávání

Vzdělávání v oblasti pravicového extremismu probíhá hlavně na úrovni státních 

zaměstnanců, jako jsou policisté, členové antikonfliktních týmů, úředníci státní správy a 

samospráv nebo učitelé. V této oblasti funguje velkou měrou spolupráce státu a 

neziskového sektoru a na školení a vzdělávacích akcích se lektoři z řad neziskových 

organizací často podílejí.

                                                
25 www.netz-gegen-nazis.de
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Chybí ovšem dle mého názoru jakékoliv systematické vzdělávání uvnitř neziskového 

sektoru. Ty zavedené a respektované neziskové organizace upozorňují na nedostatek 

odborníků a někdy až pohlížejí na některé aktivity jiných organizací trochu s despektem, 

ale prostor pro odbornou diskusi mezi neziskovými organizacemi, kurzy nebo školení 

v této problematice dle mého názoru chybí. Pravda je, že jsem se zúčastnil jednoho 

celodenního kurzu s názvem „Extremismus, co je a jak se projevuje“, ale jeho obsah byl 

naprosto nedostačující a několik frekventantů se shodlo na tom, že o této problematice ví 

více než lektorka.

Přímé akce

Přímé akce, jako jsou pochody nebo demonstrace jsou až na výjimky doménou 

neformálních skupin občanské společnosti a neziskové organizace se k takovým akcím 

přidávají například vyjádřením podpory nebo spontánní účastí, nebo pořádají akce na 

podporu svých cílových skupin. Počet akcí, které byly organizovány konkrétními 

neziskovými organizacemi, je tak daleko nižší, než počet akcí organizovaných 

neformálními subjekty. Neformální subjekty také často své akce nijak neohlašují, nebo 

spontánně narušují akce neonacistů. Za přímé akce se dají považovat i různé petice, z nichž 

ta nejnovější, která se týká prorůstání radikálních pravicových myšlenek do politiky, je 

petice za odvolání nového poradce premiéra Romana Jocha.

Následná péče

V oblasti následné péče o oběti neonacistických zločinů působí v ČR cíleně pouze 

jediná organizace. Ostatní subjekty, které poskytují obecnou právní a sociální pomoc 

obětem jakýchkoliv trestných činů, se samozřejmě s touto problematikou setkávají také, 

nicméně IN-Iustitia zůstává jedinou organizací, která se specializuje na oblast tzv. Hate 

Crime – zločinů z nenávisti. Tato oblast zahrnuje určitě poněkud širší problematiku, jelikož 

zločiny z nenávisti nepáchají pouze pravicoví extremisté, nicméně pravicový extremismus 

hraje v působení IN-Iustitia velkou roli.

Jako ukázka jiného typu následné péče v oblasti pravicového extremismu nám může 

posloužit projekt EXIT německé neziskové organizace. Tato organizace napomáhá 

pravicovým radikálům, kteří se rozhodnou opustit extremistickou scénu, s přechodem do 

„normální“ společnosti. Pracuje tak nejen se samotnými extrémisty ale i s jejich rodinami 

nebo známými, a pomocí sociální i psychologické práce se snaží posilovat radikály 
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v rozhodnutí tuto scénu opustit.26 Projekty tohoto typu v ČR žádné neexistují a podle 

Kalibové by předtím, než bude dostatečně zajištěna pomoc obětem extremistických 

trestných činů, ani existovat neměly. (Rozhovor 2)

Vzájemná podpora

Vzájemnou podporou rozumím v tomto případě vytváření sítí (networking). V České 

republice existují tři sítě, které alespoň částečně zasahují do problematiky pravicového 

extremismu. První je síť EUMC (European Union Monitoring Centre on Racism and 

Xenofobia), která spadá pod gesci Evropské Unie a v rámci projektu RAXEN monitoruje 

vývoj rasismu a xenofobie v zemích EU. Druhou podobnou sítí je ENAR (European 

Network Against Racism) a třetí, která se od prvních dvou liší jak svou působností, která 

není omezená jen na EU, tak i svou převážně levicovou orientací je UNITED for 

Intercultural Action, která sdružuje jak neziskové organizace, tak neformální skupiny27.

8.3.2 Spolupráce NNO a státu

O spolupráci neziskového sektoru a státu by bylo možné diskutovat i psát do 

nekonečna. I když se stále vyvíjí, v některých ohledech zlepšuje a jiných zhoršuje, je 

několik oblastí, které se v diskusích objevují stále. 

Hlavní otázkou zůstává financování.  V oblasti aktivit namířených proti pravicovému 

extremismu je tento problém o to palčivější, že neexistuje žádný oficiální dotační program, 

ve kterém by se mohly neziskové organizace o finanční podporu ucházet. Jediný program 

realizovaný Úřadem vlády ČR byla v minulých letech Kampaň proti rasismu, která ovšem 

nebyla v roce 2010 vyhlášena. „Ono je to sice papírově priorita vlády nebo ministra vnitra, 

ale ty peníze do toho nejdou. Třeba kampaň proti rasismu nebyla letos vůbec vyhlášena. 

Ono se sice škrtá všude, ale v téhle oblasti se bude škrtat vždycky, protože lidi si 

nebezpečnost tohohle problému neuvědomují.“ (Rozhovor 1) V praxi pak tenhle problém 

znamená, že neziskové organizace nejsou schopné, nebo nechtějí v oblasti pravicového 

extremismu postupovat kontinuálně a aktivity jsou rozkouskované podle toho, jak jsou 

dostupné finanční prostředky.

                                                
26 http://www.exit-deutschland.de

27http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/networks/research/raxen/raxen_en.htm,    

    http://www.unitedagainstracism.org/, www.enar-eu.org, 
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Časté jsou také výtky směrem ke státním orgánům ve smyslu, že neziskový sektor 

není brán jako relevantní partner státu. Státní orgány sice projevují ochotu neziskovému 

sektoru naslouchat, zástupci NNO jsou zváni do diskusí nebo ke kulatým stolům, ovšem i 

tam je určitá nedůvěra cítit. „Ministerstvo vnitra zřídilo nějaký Task force , který byly spíš 

o nějaký výměně informací. Ale my měli spíš pocit, že jednosměrný. Že my jsme jim říkali 

ty věci a oni nám na spoustu dotazů odpověděli, to vám říct nemůžeme, to je tajný. Nikdy 

předtím ale takováhle spolupráce s MVČR nebyla, tak zaplať pánbůh aspoň za to. Ale 

otázka je, jestli Task force budou vůbec pokračovat dál.“ (Rozhovor 3)

Některé organizace dokonce vůbec nechtějí s Ministerstvem vnitra, které má 

problematiku extremismu v téměř celé její šíři v gesci, spolupracovat a to z rozdílných 

důvodů. V některých případech z důvodu, že nesouhlasí s pojetím protiextremistické 

politiky, v jiných například, že se obávají, co by tomu řekla jejich cílová skupina.  

Přes všechny neshody nebo nedořešené otázky se ale spolupráce státu a neziskového 

sektoru v některých oblastech daří. Je to hlavně oblast vzdělávání státních úředníků a 

jiných zaměstnanců státu, ve které hraje spolupráce státu a neziskových organizací 

důležitou roli. Některé další příklady spolupráce státu a neziskových organizací jsou 

popsané výše v kapitole 8.2 Stát a jeho nástroje a v jejích podkapitolách.

8.4 Neformální subjekty občanské společnosti

V průběhu posledních dvou let se svou přítomností na demonstracích krajní pravice, 

jednorázovými akcemi, happeningy nebo jen aktivitou na sociálních sítích představilo 

několik neformálních skupin, které svým vznikem reagovaly na vývoj aktivit pravicových 

extremistů. Jejich podoba, struktura, způsoby práce i vystupování jsou různé, ale všechny 

vznikly z potřeby svobodně se vyjádřit k problematice pravicového extremismu a reagovat 

tak na jeho vzestup. K vyjádření svého postoje nepotřebují žádnou právní formu a 

nepočítají s tím, že jim bude za jejich aktivitu kdokoliv platit. Svůj názor dávají najevo 

nejčastěji přímo na akcích pravicových radikálů a jsou často těmi v „první linii“. 

Do své práce jsem zvolil příklady dvou z nich. Oba tyto subjekty jsou veřejně známé, 

jejich zveřejnění v této práci je nemůže jakkoliv ohrozit a oba jsou v boji proti 

pravicovému extremismu obrovsky silné. Každý z nich přináší rozdílné příklady toho, jak 

lze bez záštity právní formy, bez možnosti žádat o finanční prostředky z oficiálních zdrojů 

ovšem s dostatkem nadšení a přesvědčení účinně bojovat s krajní pravicí.
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Prvním z těchto subjektů je iniciativa „V Ústí neonacisty nechceme“, která vznikla 

na základě hromadně rozeslaného emailu a odhodlání ústeckých občanů nenechat si líbit 

každoroční promenádu neonacistů jejich městem. Tato iniciativa spojuje celou řadu 

různých neziskových organizací, tržních subjektů, zástupců církví i jednotlivců, jejichž 

společným cílem je boj proti krajní pravici v Ústí nad Labem a okolí. Toto unikátní spojení 

lidí i organizací napříč sektory, politickými názory i například náboženskými postoji či 

sociálním postavením pořádá každoročně několik kampaní spojených s aktivitami 

extremistů v jejich městě. „A letos jsme udělali vlastní alternativu připomenutí 

bombardování Ústí, která se jmenovala „Dej si práci, zastav nazi“. A ta spočívala 

v pořádání různých kulturních, sportovních, duchovních a církevních akcí. A slušnejm 

Ústečákům jsme dali možnost si to výročí připomenout.“ (Rozhovor 4)

Iniciativa vychází ze znalosti místní historie i místního prostředí a staví na tom, že 

mnoha lidem není lhostejné, co se v jejich městě děje. Je čistě lokální skupinou a i když ji 

už několikrát oslovila jiná města s žádostí o spolupráci, nemají její členové čas ani 

prostředky věnovat se těmto aktivitám jinde.  Jakési „pobočky“ této iniciativy ale přesto 

vznikly v Přerově a Plzni, kde si ale měli žít takříkajíc vlastním životem a v současné době 

nejsou příliš aktivní (Iniciativa jim přispěla pouze designem webu a dobře míněnými 

radami).

V Ústí nad Labem se podařilo iniciativě pozitivně zaujmout jak tamní politické 

vedení města, tak i místní média a spolupráce s nimi funguje na velmi dobré úrovni. „A 

další část činnosti iniciativy je mediální práce, pracujeme s novinářema a díky nám vyšlo 

v tisku strašně moc článků. To jsme dělali hlavně ten první rok, když nikdo nevěděl, kdo 

jsou ti Autonomní nacionalisti, který tvrdili, že náckové nejsou. Tak jsme udělali několik 

tiskových konferencí, kde jsme jim ukazovali White justice nebo web Autonomních 

nacionalistů. A ještě se snažíme pracovat s městem, de facto mu radit.“ (Rozhovor 4)

Iniciativa „V Ústí neonacisty nechceme“ by mohla výborně posloužit za příklad 

jiným městům, kde nejsou jejich obyvatelé ani zastupitelé lhostejní k tomu, jaké akce u 

nich pořádá krajní pravice. Jak je vidět, ani peníze ani právní forma nejsou v tomto případě 

potřeba. Více o činnosti iniciativy „V Ústí neonacisty nechceme“ naleznete v příloze č. 6.

Druhou neoficiální skupinou je celorepublikově působící Antifašistická akce. 

Antifašistická akce je aktivní v mnoha státech Evropy a v České republice vznikla v roce

1996. Funguje na principu autonomie a její jednotlivé buňky působí v mnoha městech po 
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celé ČR. Vychází z anarchistických principů a levicových ideologií a netají se tím, že proti 

neonacismu a neofašismu bojuje všemi prostředky včetně násilí. Díky neuznávání 

monopolu státu na užití násilí je také politickou reprezentací této země považována za 

extremistickou organizaci. To ovšem nemění nic na tom, že v boji proti pravicovému 

extremismu je velice silná a má velkou podporu mnoha nejen mladých lidí. Nicméně jak 

velkou má Antifašistická akce „členskou základnu“ je de facto nezjistitelné.

Antifašistická akce vystupuje ve svém boji anonymně, což odůvodňuje opatrností ve 

vztahu jak k pravicovým radikálům, tak k policii. Nespolupracuje ani s orgány státu ani 

například s neziskovými organizacemi. „Neziskové organizace si volí cestu tzv. menšího 

zla a snaží se suplovat stát tam, kde selhává. V praxi tak de facto uvolňují státu ruce a 

fungují jako jeho uklízecí čety. Neziskové organizace tak často stojí v pozici skupin, které 

za státní peníze likvidují nejkřiklavější problémy způsobené právě státem. Protože nemají 

možnost sami tyto problémy vyřešit, směřuje jejich činnost nutně k tlaku na stát a policii, 

který se může projevit pouze ve zpřísnění zákonů a rozšíření prostoru nesvobody pro celou 

společnost.“28

Boj proti neonacismu a neofašismu je její hlavní činností. Mezi její konkrétní aktivity 

patří osvětová činnost, vzdělávání, pořádání kulturních i sportovních akcí a především 

důsledný monitoring, který svou kvalitou předčí všechny ostatní subjekty (Ministerstvo 

vnitra dokonce použilo materiály Antifašistické akce do návrhu na rozpuštění Dělnické 

strany).

Nicméně i přesto, že je Antifašistická akce označována státem jako extremistická 

organizace, a že nespolupracuje s oficiálními subjekty, je ve své činnosti jedním 

z nejsilnějších subjektů a v mnoha městech představuje jedinou organizaci, která v boji 

proti pravicovému extremismu vyvíjí nějakou činnost. 

Neformální subjekty mají oproti klasickým neziskovým organizacím nevýhodu, co 

se týče omezených možností sehnat na svou činnost finanční prostředky nebo ve smyslu 

ztíženého přístupu ke spolupráci se státní sférou. Obrovskou výhodou ovšem je jejich 

nezávislost, a pokud se k této nezávislosti přidá ještě anonymita jako v případě 

Antifašistické akce, vzniká obrovský prostor k činnosti naprosto nezávislé a neomezené 

jakýmikoliv tlaky zvenčí. Antifašistická akce si tak může dovolit například v rámci 

                                                
28

http://www.antifa.cz/content/nase-postoje cit. 8. 9. 2010
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monitoringu zveřejňovat na svých stránkách informace, které by si lecjaká nezisková 

organizace zveřejnit nedovolila.

8.5 Média

Dnes už patrně není pochyb o tom, že média mají na společnost, její vnímání sociální 

reality i na utváření názorů a postojů jednotlivců obrovský vliv. S rozvojem moderních 

technologií síla médií ještě narůstá a s rostoucí silou roste i zodpovědnost. Podle 

zpravodajských serverů se rozhodují akcionáři i spekulanti na burzách, mediální kampaně 

nás ovlivňují v tom, koho budeme volit, hlasatelka počasí často určí, co si druhý den 

vezmeme na sebe. Bez kontaktu s nějakým typem média si většina z nás nedovede 

představit byť jediný den. A přesto i novináři jsou jenom lidé a pouhé nekritické přejímání 

„zaručených“ zpráv se nám může vymstít. Jediná chyba redaktora, který zaměnil článek o 

6 let starém krachu letecké společnosti za aktuální, způsobila, že hodnota této společnosti 

klesla o tři čtvrtiny29. Několik známých mi potvrdilo, že Věci veřejné volili proto, že znají 

Radka Johna z televize a nejednou jsem si zcela přesně vybavil tvář hlasatelky počasí, 

když se mi na deštníkem nekrytou hlavu začaly snášet kapky deště. 

Média jsou určitě mocná nikoliv však vševědoucí. Dvojnásob to platí o fenoménu, 

který v České republice sice léta doutnal, ale do popředí zájmu celé společnosti se dostal 

náhle a s velkou razancí a mnohé novináře určitě zaskočil. Pravicový extremismus se před 

spuštěním mediální taktiky Dělnické strany, „velkými činy“ z Janova z listopadu 2008 a 

Vítkova z dubna 2009, netěšil velkému zájmu médií a reportéři si většinou vystačili pouze 

s informováním o jakýchsi skinheadech, kteří se tu a tam sešli, buď jen tak, aby se prošli 

městem, nebo aby si někde v soukromí narozeninových oslav zazpívali. To se ovšem 

v letech 2008 a 2009 radikálně změnilo.

                                                
29 http://www.nytimes.com/2008/09/15/technology/15google.html?_r=1
    http://www.forbes.com/2008/09/08/ual-tribune-bankruptcy-biz-media-cz_ja_0908ualstory2.html
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8.5.1 Jak média informují o pravicovém extremismu30

Tomu, že informování českých médií o pravicovém extremismu, není vždy takové, 

jaké by být mělo, nebo jaké by si ho přáli odborníci na dané téma mít, nasvědčuje i fakt, že 

se kvůli tomuto tématu několikrát sešla odborná veřejnost k diskusi. Mezi prvními se 

tohoto tématu zhostila Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a uspořádala 

spolu se společností GAC workshop s názvem „Pomáhají česká média nárůstu vlivu 

extremismu?“ Dalším subjektem, který se touto problematikou cíleně zabýval, bylo 

občanské sdružení Romea, které pořádalo kulaté stoly na téma: Média, extremismus a 

menšiny. Nejrozsáhlejším počinem je ovšem společný projekt společnosti Newton Media 

a.s., a Nadace Open Society Fund, jehož výsledkem je rozsáhlá analýza s názvem „Obraz

pravicového extremismu v českých médiích“ (dále jen „Analýza“), prováděná od poloviny 

roku 2008 do konce prvního čtvrtletí 2010. 

Z této Analýzy, která zahrnovala celostátní i regionální deníky, časopisy, celostátní 

televizní stanice, celostátní i regionální rozhlasové stanice a české internetové 

zpravodajské servery, vyplynulo, že média o tomto fenoménu informovala ve sledovaném 

období hodně. Za 21 měsíců bylo ve sledovaných médiích uveřejněno celkem 31 611 

příspěvků, které se vztahovaly k pravicovému extremismu, což v průměru znamená zhruba 

50 příspěvků denně. Toto informování ale samozřejmě nebylo konsistentní a mělo své 

vrcholy. O kauzách spojených s extremismem nejvíce informovala regionální tištěná média 

(tento údaj samozřejmě zkresluje vydávání stejného článku v několika regionálních 

mutacích novin) a nejvíce medializovanými událostmi ve sledovaném období byly žhářský 

útok ve Vítkově z dubna roku 2009 (v této tématice pravděpodobně nejvíce medializovaná 

událost vůbec), pokus o pogrom na sídlišti Janov v listopadu 2008 a pochod neonacistů 

v Ústí nad Labem. V roce 2010, kdy zájem médií o tuto problematiku opadl, byla nejvíce 

zmiňovanou událostí snaha o rozpuštění Dělnické strany.

Zajímavý je ovšem vývoj obsahového vyznění příspěvků o pravicovém extremismu.

Zatímco ze začátku období informovala média o tomto jevu převážně neutrálně a více než 

polovina příspěvků neměla ani pozitivní ani negativní charakter, změnil se tento jev se 

                                                
30 podle: Obraz pravicového extremismu v českých médiích. 2010. NEWTON Media a.s. online. cit. 3. 9. 

2010. Dostupné z:  http://www.osf.cz/cz/o-nadaci/publikace/
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žhářským útokem v dubnu 2009. Od této události už v médiích převládaly příspěvky o 

pravicovém extremismu, které měly negativní nádech. Tento trend je patrný dodnes a 

v posledním sledovaném měsíci, tedy v březnu 2010, se v médiích objevilo 5 neutrálních 

příspěvků, 3 nejednoznačné a 121 negativních.

Převládajícím tématem, o kterém média zpočátku informovala, byly akce extremistů,

jako jsou pochody a demonstrace, které ale v průběhu času vystřídaly informace o 

aktivitách státu a samospráv proti pravicovému extremismu. V pořadí druhé nejčastější

informace jsou spojené po celé období s kriminalitou spojenou s pravicovým 

extremismem. Jednoznačně nejvíce mediálního prostoru pro sebe získala Dělnická strana, 

o které se příspěvky médií zmiňovali téměř v polovině ze všech zpráv o pravicovém 

extremismu. Druhý největší zájem médií vzbudil Národní odpor.

Co se týče veřejného vyjadřování se k problematice extremismu, dostávali největší 

prostor v médiích zástupci policie a Bezpečnostní informační služby. Na počátku 

sledovaného období byly jejich výroky z drtivé většiny neutrální a pouhá jejich desetina, 

která se ponejvíc týkala trestných činů extremistů, vyzněla negativně. Převažující neutrální 

charakter si jejich vyjádření (jako jediných) udržela až do konce sledovaného období.

Naopak od samého počátku negativně vyznívaly příspěvky zástupců neziskových 

organizací a církevních organizací, kteří ale nedostávali v médiích tolik prostoru. Daleko 

více prostoru měli po zástupcích policie ještě politici, odborníci na pravicový extremismus, 

nebo zástupci justice.

8.5.2 Nejčastější výtky směrem k médiím

Nikdo z oslovených zástupců neziskových organizací nebo Ministerstva vnitra, ani 

nikdo z respondentů, kteří vyplnili dotazník (Příloha č. 1), neřekl, že by média informovala 

o pravicovém extremismu objektivně. Někteří (Rozhovory 1, 3 a 5) alespoň vnímají, že se 

situace ze strany médií v poslední době zlepšuje, a že v této oblasti nastal určitý pokrok. 

Ovšem všichni dotázaní se shodují v několika oblastech, ve kterých by měla média své 

působení zlepšit, nebo které jsou obecně a dlouhodobě problematické.

Problém regionálního tisku

„Novinář dejme tomu v Mosteckým deníku musí psát, ať se tam děje cokoliv. A 

v těch médiích chybí specializace. Ty novináři jsou jenom lidi a nemůžou mít nastudovaný 
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všechno.“ (rozhovor 4) Je pochopitelné, že kvalita a znalosti regionálních novinářů mohou 

značně kolísat a tak kolísá i kvalita informování o pravicovém extremismu. Pak je ovšem 

už na každém novináři, jak své informace ověřuje a jaké má zdroje. „Pak se stávaj faux 

pas, že jim nějakej nácek zavolá a v Mosteckým deníku vyjde hodnocení bitvy v Janově 

očima účastníka a je to vlastně názor těch nácků.“ (Ibid.) Málokomu pak dojde, že 

zmiňovaný článek (i přesto, že redakce k němu připojila oznámení, že nesouhlasí 

s některými tvrzeními, které jsou v něm uvedeny) napsal vlastně bratr Lucie Šlégrové, v té 

době členky Ochranných sborů Dělnické strany a později místopředsedkyně Dělnické 

mládeže.31

Novinář Martin Kovalčík soudí, že na regionální úrovni je nutné, aby se na 

informování veřejnosti daleko více podílely samosprávy a jejich zástupci, kteří můžou 

přinést novinářům relevantní informace například o tom, co se bude v jejich městě dít a 

jaká k tomu budou přijímána opatření. „Už samotný fakt, že se představitelé samosprávy 

jasně postaví proti nenávistnému pochodu, je mediálně zajímavý a dostane se mu určitého 

prostoru, který žurnalistům poskytne podklady pro kvalitnější informování o chystané 

akci.“ (Kovalčík, 2010)

Antifašista  levicový extrémista

Hlavně v počátcích zvýšeného mediálního zájmu o pravicové extremisty, tedy spíše 

ve druhé polovině roku 2008, bylo častým jevem v českých médiích zjednodušování a 

generalizování projevů namířených proti krajní pravici takovým způsobem, že články a 

příspěvky tvořily dojem, že proti pravicovým extremistům protestují pouze levicoví 

extremisté.  Takové informování pak vytváří pocit, že běžného člověka se tento problém 

netýká, a že tyto dvě skupiny z opačných pólů politického spektra si to mezi sebou vyřeší 

(maximálně za asistence policie) sami.

„Na různých místech pozorovali z dálky průvod antifašisté, anarchisté a jiní odpůrci 

pravicových radikálů.“ (Čížková, 2009)

I v případě nejmasivnější reakce občanské společnosti na projevy pravicového 

extremismu a obrovského úspěchu celé škály různých subjektů v Drážďanech se 

informování o této akci smrsklo na pár málo podstatných skutečností. Miroslav Mareš, 

                                                
31 Článek dostupný na: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/janov-ocima-ucastnika-

pochodu20081021.html

http://neovize-sro.takeit.cz/omladte-vas-vzhled-o-10-let-8734601?282964&rtype=V&rmain=7789245&ritem=8734601&rclanek=5864231&rslovo=421071&showdirect=1
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koordinátor mezinárodní sítě organizací proti rasismu a fašismu UNITED for Intercultural 

Action a přímý účastník těchto protestů se k tomu vyjádřil takto: „Přesto ČT doprovodila 

několikasekundovou zprávu jedině šotem zobrazujícím několik jednotlivých anarchistů, 

jak se honí s policisty (ve snaze dostat se nenásilně k průvodu neonacistů). To zřejmě 

považovala za důležitější, než sdělit divákům myšlenku antidemonstrace, natož to, že na ní 

promluvili němečtí ústavní činitelé, např. poslanci Bundestagu a předsedové politických 

stran SPD (Franz Müntefering), Levice (Gregor Gysi) a Zelení (Claudia Roth), resp. 

předseda odborové centrály DGB. Jsou v očích redaktorů ČT i oni anarchisty?“ (Prokeš, 

2009)

Na toto zjednodušení si dle mého pozorování už dává řada médií větší pozor a není 

tak časté, nicméně mohlo dle mého názoru ovlivnit zapojení obyčejných lidí do aktivit 

namířených proti pravicovému extremismu a odradit je od veřejného vyjádření svého 

názoru. 

Povrchnost, nekontinuita a kusé informace

Na tom, že informování médií o extremismu je povrchní, se shodla většina 

respondentů, se kterými jsem vedl rozhovor. Informování o tom, že se konalo shromáždění 

nebo pochod neonacistů, že policie nemusela zasahovat, a že se neonacisté po ukončení 

v klidu rozešli, nemá pro nikoho valnou informační hodnotu. „Informovat o tom, že se 

v Horní Dolní sešlo 30 nácků a zapěli si tam rasistický písně, to je hezký ale neobsáhne to 

tu skutečnost bezpečnostní hrozby.“ (rozhovor 2) 

Média se až na výjimky nevěnují rozborům jednotlivých kauz, myšlenek nebo skupin

a vystačí si s pouhými informacemi typu kdy, kde a kolik. Proč se ve většině příspěvků 

nedozvíme. Ondřej Cakl si mimo rozhovor, při následném neformálním dialogu, posteskl, 

že v Čechách chybí pořádná investigativní novinařina, která by pravé úmysly neonacistů 

systematicky rozkrývala a informovala o tom veřejnost.

I zástupci Ministerstva vnitra mají k fungování médií výhrady. „Informování médií o 

problematice extremismu je v zásadě povrchní, informace jsou kusé a média se 

k jednotlivým tématům nevrací. Naší tezí ovšem je Nezlobme se na novináře, ale snažme 

se jim poskytnout kompletní a pravdivý informační servis tak, aby si nemuseli informace 

domýšlet.“ (Rozhovor 5) Mají ovšem pro novináře i pochvalu a to za informování o 

soudním procesu s Dělnickou stranou, ve kterém podle nich novináři informovali korektně 

a předseda Dělnické strany Tomáš Vandas nevyšel z tohoto procesu jako mučedník. (Ibid.)
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Senzace prodávají

Obecným problémem médií, který nesouvisí výhradně s pravicovým extremismem, 

je jejich honba za senzacemi. Vzhledem k tomu, že média jako každý komerční subjekt 

fungují na tržním principu, je nutné, aby informovali o tom, kvůli čemu si je čtenáři 

koupí/zapnou/kliknou. Argument, že povinností médií je informovat o všem, je dle mého 

názoru zcela scestný. Každá redakce přeci provádí výběr článků a to, co je zajímavé (to, co 

noviny prodá) určuje právě redakce. „O těch náckách lidi baví číst, takže to zvyšuje 

prodeje a zvyšuje to čtenost a novináři o tom rádi napíšou.“ (Rozhovor 4) Pak se tedy 

stává, že bitka dvou anarchistů převáží nad stovkami poklidně protestujících obyčejných 

lidí.

„Oni tvrdí, že píšou, protože to ti čtenáři chtěj a naprosto rezignovali, že i oni 

vytvářej to, co ti čtenáři chtěj.“ (Rozhovor 2) Etika novinářské práce je na mizerné úrovni 

a je nutné se tímto problémem vážně zabývat a „vychovávat“ novináře k větší 

zodpovědnosti a etičnosti svého počínání. (Ibid.) 

Díky snaze o exklusivní informace jsou média někdy schopná naletět taktice 

pravicových extremistů, kteří mají propracovaný systém komunikace s médii a jsou 

v tomto ohledu velmi profesionální. Pak se může stát, že se do médií dostane i šikovně 

zpracovaná informace ze strany pravicových extremistů, aniž by si to redaktoři uvědomili. 

8.5.3 Nejkontroverznější počiny médií

I přesto, že novináři se s extremismem učí zacházet a jejich činnost se dle oslovených 

respondentů lepší, nedá mi to nepřipomenout si nejkontroverznější ukázky novinářské 

práce z posledních několika let.

Asi nejvíce do očí bijící je medailonek Lucie Šlégrové (místopředsedkyně Dělnické 

mládeže) na zpravodajském serveru televize Nova TN.cz, ve kterém je vykreslena jako 

křehká dívka, která chce pomoci České republice dostat se na „ňákou úroveň, která tady 

hodně chybí a zbavit se pozitivní diskriminace“32 TN.cz dala Lucie Šlégrové prostor na 

dvouminutové video, ve kterém se vyznává z antipatií k Romům a obdivu k severské 

                                                
32 http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/v-delnicke-strane-uz-je-od-16ti-let-bojuje-za-lepsi-budoucnost.html      

cit. 3. 9. 2010
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mytologii. Zároveň ji tento server pozval i k více než hodinovému online rozhovoru a to 

vše v únoru 2009, tedy dávno po tom, co se po shromáždění Dělnické strany v Litvínově 

odehrály největší střety příznivců této strany s policií na sídlišti v Janově.

Dalším podivným činem našich médií bylo odvysílání předvolebních spotů Národní 

strany s otevřeně rasistickou tématikou. Česká televize odmítla po prvním vysílacím dni

tyto spoty dále vysílat a riskovala tak případný postih, zpravodajské servery si s tímto 

hlavu nedělaly a spoty na své stránky umístily (a v některých případech je tam nechaly i 

celé týdny). Celá mediální panika, která se kolem těchto spotů následně odehrála, jim 

paradoxně přinesla daleko větší popularitu, než si zasloužily. A vidět je samozřejmě 

můžete i dnes, jelikož jsou umístěny na serverech, na které český právní systém nedosáhne.

Částí odborné veřejnosti byl odsouzený i počin MF Dnes, která na svých stránkách 

zveřejnila obsáhlý rozhovor se zakladatelem Národního odporu Filipem Vávrou, který 

v něm sní o bílé Evropě.33 A v neposlední řadě se zástupci neziskových organizací 

zmiňovali i o informování agentury Mediafax o shromáždění mladých demonstrantů za 

svobodu projevu v Neratovicích, ve kterém se reportéři ani slovem nezmínili o tom, že šlo 

o neonacisty. (Rozhovory 2 a 3)

                                                
33 http://zpravy.idnes.cz/chci-bilou-evropu-bez-pristehovalcu-rika-ideolog-ceskych-extremistu-1ja-/domaci. 

asp?c=A090502_153954_domaci_dp
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9. Vyhodnocení výzkumu

Základním kamenem výzkumu měly být výsledky dotazníkového šetření 

s uzavřenými i otevřenými otázkami, kterého se zúčastní co nejvíce zástupců neziskových 

organizací. Dotazník byl směřován přímo k těm pracovníkům, kteří se podílí na činnosti 

namířené proti pravicovému extremismu. Měl sloužit jak k potvrzení či vyvrácení hypotéz, 

tak i k objasnění některých dalších aspektů práce neziskových organizací, k identifikaci 

jejich problémů a ke zjištění mechanismů spolupráce s ostatními sektory. Jak se v průběhu 

výzkumu ukázalo, organizací, které se přímou prací namířenou proti pravicovým 

extremistům zabývají, je v ČR tak málo, a jejich projekty jsou personálně často provázané, 

že daleko vhodnějším nástrojem výzkumu jsou v tomto případě rozhovory, kterých jsem 

posléze vedl 5 osobně a dalších 10 kratších telefonicky. Přesto výsledky dotazníkového 

šetření dále v textu uvádím a vzor dotazníku je součástí příloh této práce. (Příloha č.1)

Netvrdím, že jsem svým výzkumem zmapoval veškeré NNO, které nějakým 

způsobem do boje proti pravicovému extremismu zasahují, nicméně ani ty organizace, 

které poslaly vyplněné dotazníky zpět, ani zástupci NNO, se kterými jsem dělal rozhovory, 

žádné jiné neznají. Při neformálních rozhovorech se ale zmínili, že mé potíže spojené 

s oslovováním konkrétních organizací mohou být spojené s nedůvěrou a strachem, což 

vzhledem k dané problematice chápu.

Ještě složitější byl průzkum aktivit neformálních skupin občanské společnosti, které 

až na výjimky na mailové oslovení nereagovaly vůbec a telefonický kontakt v naprosté 

většině nezveřejňují. Byl jsem tedy odkázán pouze na internetové stránky a informace od 

několika zainteresovaných jedinců.

9.1 Základní statistické údaje

V průběhu výzkumu jsem dle pravidel metody sněhové koule postupně oslovil 

celkem 35 neziskových organizací a 5 neformálních skupin. Po zvážení všech možných 

důsledků jsem se rozhodl neuvádět jejich seznam, aby se díky mé práci náhodou nestaly 

středem pozornosti pravicových extremistů. Ty organizace, nebo jednotlivci, jež jsou v této 

práci citováni, jsou v oblasti boje proti extremismu natolik známí, že nebylo nutné jejich 

identitu skrývat. Rozhovor jsem zároveň vedl i se zástupci Odboru bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra ČR, kteří mají oblast extremismu v gesci.
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Mezi oslovenými organizacemi jasně dominovala občanská sdružení, což odpovídá 

celkové převaze této právní formy v celém občanském sektoru, oslovil jsem ale také 4 

obecně prospěšné společnosti, 3 nadace nebo nadační fondy a 1 zájmové sdružení 

právnických osob. K tomu samozřejmě 5 skupin bez právní formy. V průběhu výzkumu se 

dvě neinstitucionalizované skupiny rozhodly zaštítit svou činnost právní formou a začaly 

s procesem registrace občanského sdružení.

Z výzkumu vyplynulo, že ze všech oslovených organizací se bojem proti 

pravicovému extremismu (tak, jak jsme ho definovali v kapitole 8.1.1) aktuálně zabývá 21 

neziskových organizací a 5 neformálních subjektů. U neformálních subjektů by bylo 

problematické říci, že toto číslo je konečné, jelikož situace v této oblasti je značně 

nepřehledná, skupiny (hlavně pojené s levicovými ideologiemi) se různě prolínají a 

aktivity vznikají a zanikají spontánně a často bez vědomí širšího okolí. U neziskových 

organizací se ale toto číslo dle zjištění velmi blíží realitě, jelikož samotní členové 

neziskových organizací mi již žádný tip na další neziskové organizace nedali a o jiných 

aktivitách nevědí.

9.2 Ověřování hypotéz 

V úvodu práce jsem si stanovil tři základní hypotézy, které jsem se pokusil 

výzkumem potvrdit či vyvrátit. Za prvé jsem předpokládal, že aktivita občanské 

společnosti bude přímo úměrná aktivitě pravicových extremistů. Za druhé, že rozvoj aktivit 

občanské společnosti brzdí převážně nedostatek finančních prostředků, nedostatek 

odborníků na danou oblast a strach z případné odvety pravicových extremistů. A konečně 

za třetí, že většina subjektů, které s pravicovým extremismem bojují, má neformální 

charakter.

Co se týče první hypotézy, dá se říci, že se potvrdila. Jak neziskové organizace 

(všechny bez rozdílu to buďto v dotazníku, nebo rozhovoru potvrdily), tak neformální 

skupiny reagují svou činností na aktivity neonacistů. V oblasti neziskových organizací 

dnes už ovšem jen zřídkakdy vznikají organizace nové, nýbrž zavedené organizace spíše 

rozšiřují své pole působnosti i do oblasti extremismu. Organizace, která vznikla nově

v posledních dvou letech, byla pouze jedna a dvě neformální skupiny, které vznikly jako 

reakce na vzrůstající projevy neonacismu, procházely během výzkumu procesem registrace 

občanských sdružení.
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Velmi silným faktorem, který ovlivňuje zapojení neziskových organizací do boje 

proti pravicovému extremismu, se ukázaly být možnosti získat na tuto činnost finanční 

prostředky. Respondenti, se kterými jsem vedl osobní rozhovory, se domnívají, že to je 

hlavní důvod, proč se tomuto tématu nevěnuje neziskových organizací daleko více. 

„Nevládní sektor odráží pouze stav české společnosti. A pokud se nebudou lít peníze do 

nevládního sektoru, nikdy se tu nic nezmění. Jediná organizace, která se tomuto věnuje 

nebo alespoň monitoringu krajní pravice je Tolerance a občanská společnost. Jediná další, 

která se věnuje péči o oběti rasistických trestných činů, je moje organizace. Ostatní si vždy 

udělají nějaký projekt a využijí nějaké mezinárodní nebo i české fondy, ale v okamžiku, 

kdy tu peníze nejsou, tak v té aktivitě nepokračují.“ (Rozhovor 2) „Proč si tedy myslíte, že 

jiné „romské“ neziskovky nic nedělají? Protože na to nikdo nedává peníze. Kdyby na to 

byly peníze, tak to bude dělat spousta neziskovek.“ (Rozhovor 3) V tomto ohledu existuje 

značný rozdíl mezi neziskovými organizacemi a neformálními subjekty občanské 

společnosti, které svou činnost vyvíjejí zpravidla bez ohledu na to, je-li jim někdo ochoten 

či schopen poskytnout finanční prostředky.

Druhá hypotéza se týká omezení, která brzdí rozvoj aktivit občanské společnosti. 

Předpokládal jsem, že těmi nejzásadnějšími omezujícími faktory bude nedostatek 

finančních prostředků, nedostatek odborníků a strach z odplaty pravicových extremistů. 

V prvním faktoru jsem se nemýlil. Na nedostatek finančních prostředků si v dotazníku 

stěžovala více jak polovina respondentů z neziskových organizací a v telefonických 

rozhovorech označili za omezující faktor peníze naprosto všichni. Toto zjištění není 

samozřejmě nijak překvapivé a problémy s financováním neziskového sektoru se diskutují 

od počátku devadesátých let. V oblasti boje proti pravicovému extremismu je ovšem 

situace ještě horší. Jediný dotační program zprostředkovaný ze státního rozpočtu ČR, který 

bylo možné využít na tuto činnost, byla Kampaň proti rasismu Úřadu vlády ČR. Tento 

program ale nebyl v roce 2010 vůbec vyhlášen a neziskové organizace jsou odkázány 

pouze na finanční podporu nadací a nadačních fondů, nebo k často krkolomnému vkládání 

svých aktivit do dotačních titulů, které se k problematice extremismu alespoň částečně 

vážou (multikulturní výchova MŠMT apod.). „Neexistujou fondy alokovaný ani na pomoc 

obětem ani na extremismus. Samozřejmě jsou programy třeba na Romy, kam se daj 

částečně tyhle aktivity schovat, ale tam my jsme zatím neúspěšní, protože jsme noví a 

neznámí.“ (Rozhovor 2) Problémy s finančními prostředky mají sice i neformální skupiny, 

ty jsou s tím ale víceméně smířené a jejich náklady nejsou obvykle tak vysoké. „A letos, 
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tipuju, jsme měli v rozpočtu tak pět tisíc korun, z toho jsme dali dva tisíce do webu, i když 

si to děláme celý samy, ale musí se zaplatit doména a hosting. Jsme ale schopný zařídit 

spoustu věcí zadarmo.“ (Rozhovor 4)

Na nedostatek odborníků si překvapivě (alespoň pro mne) stěžovalo jen minimum 

představitelů neziskového sektoru. Pravdou je, že to byli představitelé, těch neziskových 

organizací, které mají nejdelší a nejintenzivnější zkušenost s touto problematikou a obecně 

jsou považováni za jedny z největších odborníků. Je tedy možné, že ostatní neziskové 

organizace považují své pracovníky za odborníky, ale představitelé těch zavedených a 

nejaktivnějších organizací mají pocit, že tomu tak není. Vzhledem k tomu, že s těmi 

nejaktivnějšími zástupci neziskových organizací jsem hovořil osobně, nabyl jsem dojmu, 

že v některých chvílích opravdu nepovažují aktivity ostatních organizací za „srovnatelně 

kvalitní“ jako své vlastní. Nejčastěji jim vyčítají hlavně nesouvislost jejich aktivit, které 

přeruší kdykoliv na ni nejsou finanční prostředky. 

V poslední části této hypotézy mne zajímalo, jestli tím dalším omezujícím faktorem 

může být strach z odplaty neonacistů. Ani jeden z dotázaných respondentů nepotvrdil, že 

by strach nějak ovlivňoval jejich aktivity, ale zároveň se zmiňovali o tom, že strach může 

být jednou z příčin, proč se tomuto tématu nevěnuje organizací více. „No když jsem ti 

vyplňoval ten dotazník, tak jsem tam psal, že strach z nácků nás nijak neovlivňuje, ale 

musím ti říct, co se nedávno stalo. V Ústí je velmi aktivní buňka Autonomních 

nacionalistů, jsou velmi radikální, jednoho z nich i vyslýchali v souvislosti s White justice. 

No a jeden z nich Adam Berčík … Před dvěma měsícema se stal terčem brutálního útoku 

… No a po tomhle útoku jsme se teda báli, že bude nějaká pomsta.“ (Rozhovor 4) „Co 

říkáte situaci, že v oblasti krajní pravice působí tak málo neziskovek? Protože se lidi bojej. 

Já jim to nevyčítám, ale je to asi strach a neznalost.“ (Rozhovor 2) Obecně se dá určitě říci, 

že oblast boje proti pravicovému extremismu není to nejbezpečnější, čemu se můžou 

neziskové organizace věnovat, ale z výpovědí respondentů lze usoudit, že to není ten 

zásadní faktor, který by jim komplikoval práci. 

Respondenti se ještě zmiňovali o dalším faktoru, který jim komplikuje práci a to 

nekoncepčnost státu a absence nějaké dlouhodobé vize řešení této problematiky z pohledu 

spolupráce státu a neziskového sektoru. Tato skutečnost pak do už tak nejistých podmínek 

fungování neziskových organizací vkládá další komplikaci a nemožnost dlouhodoběji 

plánovat své aktivity.
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Třetí a poslední hypotéza předpokládala, že většina subjektů, které bojují přímo 

s pravicovým extremismem, má neformální charakter. V jedné z prvních kapitol jsem 

zmínil metaforu, že zkoumání občanské společnosti je podobnou snahou, jako přibít 

hřebíkem puding na zeď. Sám si nejsem jist, kolik jsem byl schopen z tohoto pomyslného 

pudingu prozkoumat. Blíže jsem se v rámci výzkumu seznámil s pěti neformálními 

skupinami, které svou aktivitou upoutaly v posledních dvou letech pozornost mou i širší 

veřejnosti. Podle dělení, které používá Klára Kalibová, se dají i tyto skupiny rozdělit na 

demokraticky antifašistické a nedemokraticky nebo radikálně antifašistické. (Rozhovor 2) 

Konkrétně se zmiňuji pouze o dvou (z každé skupiny o jedné), o kterých pojednávám už i 

výše, a které jsou svými aktivitami známé, abych opět ty ostatní nevystavil nějakým 

nepříjemnostem ze strany pravicových extremistů.

Tuto hypotézu jsem tedy bohužel nebyl schopen potvrdit ani vyvrátit. Na jedné 

straně totiž v České republice působí několik neziskových organizací, které se dlouhodobě 

tématem pravicového extremismu zabývají, pro některé z nich je to tématem číslo 1, pro 

některé pouze doplňkovou činností, a na straně druhé je zde i několik neformálních 

subjektů, které své aktivity realizují nehledě na postoje státu či finanční ohodnocení. Pro 

neformální subjekty je většinou téma boje proti pravicovému extremismu stěžejní a na 

rozdíl od neziskových organizací se jiným činnostem téměř nevěnují. Míru jejich dopadu 

na celkovou situaci je ovšem velmi složité posoudit. Neformální subjekty jsou ve větší 

míře zapojené do přímých akcí, jako jsou demonstrace a přímá konfrontace pravicových 

radikálů, ovšem například oblast prevence je doménou hlavně neziskových organizací.

Obrovskou výhodou neformálních subjektů je ovšem jejich naprostá nezávislost a 

minimální míra odpovědnosti. Oproti oficiálním neziskovým organizacím, zvláště těm, 

které se pravicovým extremismem zabývají pouze okrajově a svou hlavní činnost financují 

z prostředku oficiálních dotačních schémat, si mohou dovolit pracovat nezávisle a bez 

ohledu na postoje svých donátorů. Tak si například Antifašistická akce může dovolit 

kriticky komentovat na svém webu jak pravicovou extremistickou scénu, tak i oficiální 

vládní postoje, nebo i postoje neziskových organizací a zveřejňovat informace, které by si 

oficiální subjekty zveřejnit z různých důvodů nedovolily.
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9.3 Další zjištění

Během realizace výzkumu, analýzy dotazníků, rozhovorů i relevantních zdrojů jsem 

dospěl i k dalším zajímavým zjištěním, která se netýkají přímo původních hypotéz. To, že 

v oblasti neziskových organizací probíhá stejný konkurenční boj o omezené zdroje, vím ze 

svého několikaletého působení v tomto sektou už dávno. Překvapilo mne ovšem, jak tvrdě 

ho někteří zástupci neziskových organizací vnímají a popisují. Mezi některými 

organizacemi existuje až jakási zášť až nevraživost a nejsou absolutně schopné spolupráce

a dokonce jsem se setkal v průběhu výzkumu s (pro mne) zcela novým termínem 

označujícím jednu konkrétní velkou neziskovou organizaci (ovšem obecně ne pouze ji) 

jako GONGO (NGO = Non-governmental Organisation, GONGO = Governmently-

organized NGO). „Šimon Pánek kdysi řekl, že charita je byznys, což se mě tenkrát hrozně 

dotklo, ale má pravdu. Myslím, že je čas si přiznat, že není pravda, že se máme všichni 

v neziskovém sektoru rádi. Nemáme.“ (Rozhovor 2) Nedostatek zdrojů a odborníků (na 

nedostatek odborníků si stěžovali pouze někteří zástupci NNO) vytváří v tomto sektoru 

podezíravou a napjatou atmosféru. Klára Kalibová například upozorňuje na systém 

outsourcingu, kdy jsou velké organizace schopné sehnat na určitou činnost finanční 

prostředky, které ale poté po malých kouscích přerozdělí mezi odborníky z jiných 

organizací, kteří za ně odvedou požadovanou práci. Většina finančních prostředků ale 

padne na koordinátory projektů, kteří odborníky nejsou. (Ibid.)

Klára Kalibová i Ondřej Cakl se dále shodují na tom, že se neziskové organizace 

často schovávají za jejich jména a tváře. Dle jejich (i mého) názoru to souvisí hlavně se 

strachem konkrétních osob postavit se jasně na odpor pravicovým radikálům a vystoupit 

v této činnosti z anonymity. „A chtějí se k něčemu vyjádřit, tak si přizvou nás, abychom se 

vyjádřili my za ně. A jsou vykrytý. My uděláme besedu, ale vy tam budete focený. Nebo 

publikují tím způsobem, že publikují nás.“ (Rozhovor 1) 

Často diskutovanou oblastí je také profesionalita neziskového sektoru v této oblasti a 

hlavně ze strany státu a jeho orgánů je stále cítit určitá nedůvěra. I když zástupci 

Ministerstva vnitra v rozhovoru mluvili o neziskových organizacích a jejich zástupcích 

jako o profesionálech, neodpustili si přeci jenom malý náznak pochybností. „Zásadní 

otázkou ale také je, je-li tu u NNO vůbec ochota v této oblasti něco dělat a zároveň také, 

jestli jsou schopni nabídnout odpovídající kvalitu.“ (Rozhovor 5)
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Z výzkumu také vyplynulo, že neziskové organizace považují svou činnost v oblasti 

pravicového extremismu ve většině případů pouze za doplňkovou. V České republice je 

vlastně pouze jediná organizace, která se plně věnuje této problematice a to je Tolerance a 

občanská společnost. U všech ostatních (kromě ještě IN-Iustitia) převládají činnosti jiné.
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10. Závěr

Dovolím si začít optimisticky. Nejsme na tom nejhůř. I když nárůst aktivit spojených 

s pravicovým extremismem je patrný po celé Evropě a v mnoha zemích se politickým 

stranám s krajně pravicovými postoji daří přesvědčit voliče, v České republice se snahy o 

vstup do politiky krajně pravicovým stranám zatím nedaří. V porovnání s politickou 

scénou například v Maďarsku je na tom Česká republika nesrovnatelně lépe. Politická 

extrémně pravicová scéna je u nás od počátku 90. let zmítána neshodami, neschopností 

spolupracovat a přilákat větší množství voličů, a tak jediným subjektem, který měl kdy 

možnost promluvit do vysoké politiky, bylo v 90. letech Sdružení pro republiku –

Republikánská strana Československa pod vedením Miroslava Sládka. V dnešní době 

jediný politický subjekt spojovaný s pravicovým extremismem Dělnická stran resp. 

Dělnická strana sociální spravedlnosti není natolik silná, aby ve volbách výrazně uspěla. 

Nelze ovšem předpokládat, že se o to přestane snažit. V souvislosti s jejím provázáním na 

jiné krajně pravicové subjekty a na subkulturu pravicových radikálů byla v letošním roce 

rozhodnutím Ústavního soudu rozpuštěna, její členové se ale pouze „přelili“ do nového 

subjektu s podobným názvem. Ačkoliv vláda České republiky dala svým soudním návrhem 

občanům najevo, že subjekt s takovým přesvědčením, personálním složením, názory a 

požadavky nemá na české politické scéně místo, sílu Dělnické strany to nijak neovlivnilo. 

V posledních dvou po sobě jdoucích volbách (do Evropského parlamentu a do Poslanecké 

sněmovny) byla její podpora téměř shodná a dosáhla o málo více než jednoho procenta 

hlasů voličů. Její populistická politika namířená, kromě kritiky současného systému, 

převážně proti Romům a cizincům ovšem dopadla v některých oblastech na úrodnou půdu 

a situace, kdy se k příznivcům Dělnické strany táhnoucím v militantní náladě na 

litvínovské sídliště Janov přidávalo nemalé množství místních obyvatel, by měla být pro 

demokratickou občanskou společnost alarmující.

Politicky aktivní Dělnická strana ovšem představuje v ČR jen malou část toho, co se 

dá nazvat pravicovým extremismem. Daleko silnější, početnější a v současné době i 

nebezpečnější je krajně pravicová subkultura. Tady už místa pro optimismus nezbývá. 

V posledních dvou letech (a mnohokrát už dříve) jsme byli všichni svědky toho, jakých 

hrůzných činů, jsou přívrženci krajní pravice schopni. Je velmi smutné, že v této oblasti se 

musely nejdříve stát tak zarážející a nepochopitelné činy, kterými žhářský útok ve Vítkově 

i obrovská bitva v Janově nesporně byly, aby se začal problém pravicového extremismu 

brát vážně. Represivní složky ukázaly, že je možné s pravicovým extremismem účinně 
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bojovat a pro státní orgány se (alespoň na chvíli) stal boj s extremismem tématem číslo 1.

Několik policejních akcí oslabilo pravicovou subkulturní i politickou scénu a to, co bylo do 

té doby přehlíženo, se začalo velmi tvrdě trestat. Neonacistům byla nesporně zasazena 

tvrdá rána, což dokazuje současný počet jejich veřejných akcí a hlavně počet účastníků 

těchto akcí. Otázkou ovšem je, jestli s novými prioritami nových vlád nedají státní orgány 

extremistům čas na vydechnutí a nabrání nových sil, nebo jestli tyto zásahy pouze více 

nesjednotí a nezocelí ultrapravicovou scénu.  

Represe ovšem sama o sobě ještě nikdy problém zcela nevyřešila a bylo by naivní 

domnívat se, že pozavíráním několika (byť i třeba vysoce postavených) pravicových 

radikálů se zbavíme extremismu. Politický extremismus bude pravděpodobně vždy 

součástí demokratického systému a vždy půjde o to, jakým způsobem přesvědčit voliče i 

mládež o tom, jaký systém celospolečenského nebo politického uspořádání bude pro 

každého z nás a společnost jako celek nejvýhodnější. V demokratické společnosti se 

konsensus vytváří debatou, a pokud pravicový extremisté přesvědčí o své pravdě 

dostatečný počet voličů, nejspíš s tím nebude schopen demokratický systém ctící své 

hodnoty nic moc demokratického udělat. Studentské volby nám letos ukázaly, jak o 

současné politické scéně smýšlejí mladí a obrázek to příliš optimistický nebyl. Měli 

bychom spoléhat na to, že horké hlavy studentů do doby než budou moct volit, 

vychladnou? Nebo bychom s nimi měli daleko více mluvit o důležitých celospolečenských 

tématech? 

Vedle represe je tedy nutné brát v potaz i jiné oblasti. Jako klíčová se jeví výchova 

k demokratickému, kritickému a tolerantnímu smýšlení, která v dnešní společnosti citelně 

chybí. Stále nejsme většinou schopni akceptovat odlišnosti kultur a bez předsudků, 

obviňování, generalizování a zášti žít společně s minoritami. Protiromské naladění české 

populace jen nahrává pravicovým populistům a umožňuje jim skrývat své myšlenky za vůli 

většiny. Po celé Evropě narůstající islamofobie u nás nejspíše teprve čeká, kdy se jí ujme 

šikovný řečník a bude na ní sbírat politické body. A pokud ti, co s tím nesouhlasí, budou 

z jakéhokoliv důvodu mlčet, bude to stále vypadat, že extremisté zastupují většinu z nás.

Kdo by se tedy měl ozvat? Za hlídacího psa demokracie jsou považována nezávislá 

média. Jsou ale média opravdu tak nezávislá? Všichni moc dobře víme, že média, alespoň 

ta největší a nejsledovanější jsou stejně jako jiné tržní subjekty závislá na svých příjmech a 

sledovanost bohužel někdy převáží nad objektivitou informací, nebo alespoň nad výběrem 
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toho, co se bude vysílat nebo tisknout. Některé subjekty tak dostávají v médiích daleko 

větší pozornost, než by jim měla náležet. Senzace, které lidé rádi shlédnou v televizi, nebo 

kvůli kterým si koupí noviny, pak mohou celý obraz skutečnosti velmi pokřivit. Pokud 

ještě k tomu pravicoví radikálové vědí, jak pozornost médií upoutat, nepotřebují ani mnoho 

peněz na své kampaně. Je ale zcela evidentní, že i média se musí přístupu ke krajní pravici 

učit a na jejich obranu je nutné říci, že celková situace se od mediální hysterie z let 2008 a 

2009 začala zlepšovat. 

Je tu ale ještě další silný hráč, který má k problematice pravicového extremismu co 

říci. Občanská společnost na zvýšenou aktivitu krajní pravice také reaguje. Abych byl 

upřímný, po bitvě v Janově a žhářském útoku ve Vítkově jsem čekal, že reakce občanské 

společnosti a její aktivita bude daleko silnější. Ukázku jejích možností jsme mohli vidět u 

našich sousedů v Německu, kde se spojilo několik různých organizací, politiků i řadových 

občanů v protestech proti plánovanému pochodu velkého množství extremistů jejich 

městem a podařilo se jim dát jasně najevo, co si o jejich aktivitách myslí. V menší míře se 

u nás setkali s podobným odporem extremisté například při jejich plánovaném pochodu 

židovským městem v Praze nebo díky aktivitě „V Ústí neonacisty nechceme“. Tradičně 

silným odpůrcem pravicových extremistů je v celé Evropě Antifašistická akce. Postavená 

na anarchistických principech a levicových ideologických hodnotách bojuje s pravicovým 

extremismem všemi dostupnými prostředky včetně násilí, díky čemuž zůstává ve svém boji 

sice obrovsky silná, ovšem sama. Ani ona ani například neziskové organizace o případnou 

vzájemnou spolupráci v tomto boji nestojí.

Aktivity nestátních neziskových organizací výraznou měrou přispívají k boji proti 

extremismu, jsou ale (bohužel velmi výrazně) limitovány hlavně nedostatkem finančních 

prostředků. Různé, hlavně v západních zemích, běžné formy financování aktivit 

neziskových organizací, jako je sponzoring, firemní dárcovství nebo třeba systém 

daňových asignací, nejsou v České republice tolik rozšířené a většina neziskových 

organizací je odkázána na finance zprostředkované ze státního rozpočtu nebo evropských

fondů. Ani jeden z těchto zdrojů není v této oblasti nikterak štědrý a neziskovým 

organizacím brání v možnosti dlouhodoběji plánovat a vyvíjet aktivity kontinuálně. Tyto 

organizace tedy oprávněně volají po jasné vládní koncepci, nastavení meziresortní 

spolupráce nebo vytvoření speciálních fondů na boj s extremismem. Přesto jsou aktivní 

hlavně v oblasti prevence a vzdělávání, kde jsou největší možnosti získání finančních 

prostředků a kde jsou jejich pracovníci považováni za odborníky a rovnocenné partnery.
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Ačkoliv se s projevy extremismu i hrůznými trestnými činy, které pravicoví 

extremisté páchají, setkáváme už od počátku devadesátých let, do popředí zájmu celé 

společnosti se dostaly až nedávno. K projektům neziskových organizací, které se tímto 

problémem zabývají dlouhodobě, se postupně přidávají projekty nové, pořádají se 

vzdělávací akce, semináře i kulaté stoly, kde různí aktéři hledají, někdy úspěšně a jindy 

méně, cesty spolupráce, a občanská společnost jako celek na problematická místa 

upozorňuje. Stále se ale najde množství oblastí, které si zasluhují zlepšení. Nezbývá než 

doufat, že aktivity posledních dvou let s částečným zklidněním situace nesplasknou jak 

mýdlová bublina, že státní orgány budou pokračovat ve snaze důsledně potírat trestné činy 

související s extremismem a uznají, že i jiné aktivity, než pouhá represe, jsou neméně 

důležité a že v neziskovém sektoru mohou mít silného, kvalitního a profesionálního 

partnera. Doufejme, že nás jednoho dne nepřekvapí další žhářský útok, další podpora 

obyčejných lidí v pokusu o pogrom nebo volební výsledky některé z extremistických 

politických stran, které se objeví z ničeho nic, protože jsme si mysleli, že to se stát nikdy 

nemůže. 
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Přílohy

Příloha č. 1 – Dotazník

Dotazník: NNO a pravicový extremismus

(vybrané odpovědi prosím podtrhněte; není nutné vybrat vždy pouze jednu odpověď)

Název organizace:

1.Vaše aktivity namířené proti pravicovému extremismu se dají označit jako:

 Preventivní                  Monitorovací                  Vzdělávací

 Přímé akce                   Následná péče                 Informační

 Jiné:…………………………………………………………………………

2.Z celkového objemu činnosti vaší organizace zabírají aktivity proti pravicovému 

extremismu:

 100 %           asi 75%       asi 50%         asi 25%         méně než 25%

3.V aktivitách proti pravicovému extremismu:

 Reagujeme na aktuální trendy na extremistické scéně

 Postupujeme kontinuálně bez ohledu na aktivity extremistů

 Kombinujeme oba postupy

4.S aktivitami proti pravicovému extremismu jsme začali v roce:

5.Tyto aktivity jsou hrazeny převážně z:

 Ze státního rozpočtu ČR

 Z fondů EU

 Z vlastních zdrojů

 Z příspěvků nadací nebo nadačních fondů

 Ze sponzoringu 

 Jinak…………………………………………………………………………
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6.Ve Vašich aktivitách Vás limituje (pokud vyberete více možností, zvýrazněte prosím 

nejvýznamnější faktor):

 Nedostatek finančních prostředků

 Nedostatek lidských zdrojů

 Neochota ke spolupráci ze strany státu

 Neochota ke spolupráci ze strany ostatních NNO

 Obava z odplaty pravicových extremistů

 Něco 

jiného……………………………………………………………………...

7.Vztah aktivit státu a Vašich protiextremistických aktivit by se dal označit jako:

 Kooperativní (máte stejné cíle a používáte stejné prostředky)

 Konfrontační (máte jiné cíle i jiné prostředky)

 Komplementární (máte stejné cíle, ale používáte rozdílné prostředky)

 Kooptační (používáte stejné prostředky ovšem k dosažení různých cílů)

8.Dle vašeho názoru informují média v ČR o pravicovém extremismu:

 Objektivně a v dostatečném rozsahu

 Objektivně ale málo

 Objektivně ale příliš

 Neobjektivně ale v dostatečném rozsahu

 Neobjektivně a málo

 Neobjektivně a příliš

 Záměrně neobjektivně

 Neobjektivně z neznalosti

 Jinak:…………………………………………………………………………

9.  V čem spatřujete největší nedostatky státní protiextremistické politiky?

10. V čem spatřujete největší nedostatky ve spolupráci státu a neziskového sektoru?

11. Setkali jste se ve Vaší práci s výhrůžkami, zastrašováním, fyzickou konfrontací 

nebo něčím podobným ze strany pravicových extremistů? Popište prosím 

12. Popište prosím blíže Vaše aktivity proti pravicovému extremismu. (Kdy jste se 

začali pravicovým extremismem zabývat, jak se vaše aktivity vyvíjely, co 

konkrétně děláte)

13. Znáte nějaké další organizace, které by bylo vhodné s tímto výzkumem také 

oslovit? Pokud ano budu Vám vděčný za tip:

Děkuji mockrát za Váš čas                                                                     Roman Varga
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Příloha č. 2 – Časopis AKCE! Přebírání symboliky krajní levice 

krajní pravicí
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Příloha č. 3 – Rozhovor s Ondřejem Caklem (Tolerance a občanská 

společnost)

Jak ses k problematice neonacismu dostal?

Chodil jsem na demonstrace Sládkovců, tam jsem je viděl poprvé, v té době se jim říkalo 

skinheadi. Ono se jim dost často i dnes říká skinheadi. Bylo to podle mě v tý době nejtvrdší 

jádro v Praze. Chodil jsem na ty akce a oni někoho napadli, zmlátili. Když jsem to viděl, 

přišlo mi to zvláštní, divný, oni vždycky proběhli davem někoho si vybrali a zbili ho. 

Časem jsem zjistil, že to jsou gauneři a vadilo mi to. Pořád jsem chodil na demonstrace 

Sládka, který byly v zásadě v Praze. Pak už Sládek v roce 97 nebo 98 přestal dělat 

demonstrace.  Oni se od něho zhruba v roce 93 odloučili, protože vznikl Český stát a on 

chtěl ještě připojení Podkarpatský Rusy. A jednou se mezi sebou porvali na demonstraci. 

Pak už tam vlastně přestali chodit. V té chvíli tady začala být jiná část už organizovaných 

lidí to znamená ta rasistická, nacionalistická, skinheadská scéna. Začala tady fungovat 

organizace Bohemian Hammer Skins, vycházelo strašně moc fanzinů, psaných na psacích 

strojích. 

S čím byly ty začátky spojený, dělal jsi to sám nebo s nějakou organizací?

Já jsem si ty věci začínal dělat sám, jenom ze zvědavosti nebo z potřeby vědět, jak 

uvažujou. Čet jsem každý týden Republiku, kterou vydával Sládek. Většinou už jsem znal 

autory těch článků, jejich témata, ta Republika se vyvíjela. V prvních číslech byly 

protiromský články, ale neměly tak převažující formu. Ale jakmile se dostaly do vedení 

lidi jako Zbela, Kebza, už tam byl v té době i  Vandas a Štěpánek. Složení téměř totožné 

s dnešní DS. Sládek chtěl spíš využívat mladý skinheady, aby mu rozlepovali plakáty. 

Nechtěl nic moc radikálního, co by ho mohlo ohrozit. Oni na to ale kašlali. Takže ta 

Republikánská strana byla spíš mimo tu mladou scénu. Ty byli spíš v Bohemian Hammer 

Skins, Blood and Honour, kališnících, Vlastenecký fronta a tak. Po třech až čtyřech letech 

vždycky vzniká nová organizace, když jiná zaniká. 
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Kdy jsi začal spolupracovat s nějakou organizací a proč?

V roce 93 vznikl Host (Hnutí občanské solidarity a tolerance - pozn. autora) a v roce 94 

jsem tam začal pracovat. Pak přestaly být peníze, většina lidí odešla. Já jsem s pár lidma

vydržel. Zhruba od roku 96 jsme začali natáčet. 

Co měl Host s neonacistickou scénou společného?

Začlo to tak, že během krátký doby zemřeli tři lidé. Zabili Filipa Venclíka. Jeho otec 

zmobilizoval lidi. V tý době ještě nebyly takové prostředky k tomu, aby byli dobře 

organizovaný, takže nezávisle na sobě byli napadáni lidé…Romové, Vietnamci. Někteří 

z nich byli až příliš agresivní, takže i někoho zabili. Násilí se ale v těch 90. letech neřešilo 

tak, jak tomu je dnes, i když to bylo v mnohem větší míře než dnes. Tehdy cítili převahu. 

Na demonstraci, kde bylo 500 nácku a 20 policistů si mohli hodně dovolit. V Hostu 

evidence začala tak, že jsme hledali veškeré materiály od roku 89, články o trestných 

činech, zabitých, demonstracích…, které jsme přepisovali a zakládali. Stát v těchto věcech 

prakticky nefungoval a jeho funkce nebo reakce byly spíše směšné. Lidi ve funkcích říkali, 

že extremismus, neonacismus není problém. V roce 94 za extremisty označili třeba i Děti 

Země. Pak jsem s pár lidma z Hostu odešli, protože už to tak nefungovalo, odešli jsme ale 

bez materiálů. Začali jsme ty věci dělat od začátku, od roku 2000 jsme pod Tolerancí

(Tolerance a občanská společnost – pozn. autora). Vše opět evidujeme, řekl bych, že 

informace máme často lepší než policie, protože jsme byli na všech akcích, viděli jsme 

věci z jiných míst. U policie si jednotlivé regiony informace nepředávaly. 

Co vlastně dělala nebo dělá Tolerance?

Převážně monitoring a archív, sem tam podáváme informace. Nepomáháme obětem, to 

dělaj jiný. Pomůžeme třeba tím, že když se někde něco stalo, tak jenom jestli toho člověka

třeba neznáme.

Jak sháníte peníze?

Máme převážně nepravidelné zdroje na monitoring, pak třeba ještě granty na jiné aktivity. 

V zásadě je to tak, že my máme schopnosti a zdroje informací a někdo jiný z nevládních 

organizací schopnost sehnat peníze, ale už nemají ty zdroje…archívy atd.
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Předpokládám, že to jsou větší neziskovky jako třeba Člověk v tísni, Romea….?

V podstatě to funguje tak, že oni nemaj takovou kapacitu. Když se třeba něco stane, tak nás 

kontaktujou kvůli informacím. Nebo maj třeba grant na nějakou vzdělávací aktivitu třeba o 

neonacismu, extremismu, tak nás tam pozvou. Nebo dělaj nějakou publikaci a chtěj,

abychom s nima při její realizaci spolupracovali. 

Fungují ještě nějaké organizace jako vy? 

No třeba In Iustitia, nebo Romea. V zásadě i Člověk v tísni, ale oni nedělají monitoring, 

nemají žádný archív informací. Dělají spíše multikulturní vzdělávání. Pak mají za sebe 

vydavatelskou činnost a tím pádem si ty ve správních radách myslí, že Člověk v tísni má ty 

lidi, který jsou specialisti.

Vadí ti, že Člověk v tísni je brán za specialistu?

Ne, jenom mi vadí, že když dostanou peníze na tyhle aktivity, tak by je měli dělat velmi 

intenzivně. To znamená, že když dostávaj peníze na extremismus nebo jeho sledování a 

tím, jak je problematika extremismu složitá a nebezpečná, tak by na to ta organizace měla 

vyčlenit peníze, aby třeba měla někoho, kdo to bude sledovat třeba 3,5,7 let a tam to není. 

Je to tak, že oni něco napíšou a dostanou grant, pak si s tím někdy nevědí přesně rady. 

Myslím si, že to není úplně nejideálnější stav, který je v tom sektoru. Mělo by se to 

sjednotit nebo rozdělit na jednotlivý věci, a když se vyhlásí nějaký aktivity, tak by je měli 

dostat spíš ti, co to dlouhodobě dělaj a ne, že někdo napíše, že bude dělat něco proti 

rasismu, ale třeba 5, 10 let proti tomu nic nedělal a dostane ty peníze. 

Myslíš tedy, že by se to nemělo dělat podle toho, jak dobře umí někdo napsat projekt, 

ale podle toho, jak dobře rozumí té problematice?

Já si myslím, že by to mělo být skloubený. Asi by se na to chtělo podívat, tak je tu nějaký 

výsledek a 30 procent jsou realizátoři a 70 procent je administrativa. A teď jestli by to 

nemělo být v opačném poměru. Ve chvíli, kdy by se to obrátilo, by věci vycházely v lepší 

kvalitě. Ty lidi by se víc scházeli, tím, že by na to bylo víc peněz, tak by o těch věcech 

mluvili víc do hloubky. Dávaly by se peníze třeba na různý překlady nějakých zajímavých 

materiálů. Výrazně by se to pozměnilo, o tom jsem přesvědčenej. Na základě toho, že to 

tak není, je tu silná Antifa. Protože nevládní organizace nenašly nějaký společný cíl, a 

když někdo dostane peníze, tak si řekne, mám peníze a jede pořád stejný věci. To ten 
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nevládní sektor nepochopil. V týhle oblasti je to tak, že nespolupracují tak, jak by to podle 

mě mělo fungovat. 

Myslíš si, že je to tím financováním? Na čem nejsou schopné se ty neziskovky 

dohodnout?

Tady je jedna taková propast. V zásadě ti kteří rozhodují o těch penězích, to znamená 

řádově tak 10, 15 nadací, tak nějakým způsobem, že jsou schopny najednou vyhlásit granty 

na nějaký aktivity jako rasismus, extremismus a najednou si myslí, že už to téma bude po 

nějakou dobu řešený. Pak najednou dva roky prázdno, řeknou, že mají nějakou jinou linii. 

Mělo by to být ale kontinuální. Pravicový extremismus jede pořád. Jo, oni mají taky 

výpadky, ale jsou věci, který by měly být kontinuální. Je to spojený s ideologií, která se 

rozpoutala 2. světovou válku a pozabíjela strašně moc lidí. Teď je to tak, že si podle mě 

neuvědomujou, že by se to klidně mohlo opakovat. Jakmile by jich bylo hodně - pořád jich 

je málo - tak by víc zastrašovali a lidi by měli strach proti nim něco dělat. No, a kdyby jich 

bych najednou hodně, tak by odpůrců bylo ještě míň. 

To souvisí s tím, o čem píšu diplomovou práci. Proč si myslíš, že to u nás nefunguje 

třeba tak, jak se to v loni předvedlo v Drážďanech? Kde bylo obrovský množství lidí, 

kteří dali veřejně najevo odpor proti shromáždění nácků.

Tak v tom Německu to má tradici. Tam ty aktivity proti náckům jsou v řádu desetiletí. 

V Drážďanech už je to přeci jenom po několikáté. Pamatuju, kdy těch odpůrců tam bylo 

300-500 a bylo to malý. Až v posledních letech se proti tomu vyjádřilo velký množství lidí 

i v politický scéně na radnici. 

Myslíš, že u nás je to i tím, že se k tomu nevyjadřují zastupitelé, nebo že se do toho 

nezapojují?

Oni ti lidi, když třeba vidí, že do toho jde víc lidí, tak se třeba přidají. A v Drážďanech se 

k tomu nakonec podle mých informací přidala starostka Drážďan. Ona tam vyhrála 

Křesťanská demokratická unie a oni řekli, že proti tomu budou demonstrovat, takže tam 

přišlo strašně moc lidí. Udělali živý plot, drželi se za ruce. Kdyby policie rozhodla, tak by 

zakročila i proti lidem, kteří byli pozvání oficiálně od radnice. Proto to neproběhlo.
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Myslíš, že u nás to může být tím, že u nás jsou v médích odpůrci považovaní za 

levicové extrémisty?

No ono je to taky tím, že ta scéna těch protestujících je nějakým způsobem  pestrá, protože 

zahrnuje různý organizace, jednotlivce. V Německu je to vlastně tak, že je tam jedna velká 

organizace Die Linke. Teď nějaké neziskovky, nevládky a pak jsou anarchisti. Kteří to 

mají většinou zvlášť, takže jsou tam jakoby dvě demonstrace. Takže v zásadě na většině 

místech je to Antifa a pak někde nějaká menší skupinka. My měli pochod při křišťálový 

noci a v Ústí se demonstrovalo. Je to na příští léta, jestli se ty věci nějakým způsobem 

promění. 

Ale ty aktivity se už objevují. Třeba V Ústí neonacisty nechceme.

No ty to tam zařídili tak, že zabrali všechny ty místa nebo si nahlásili demonstrace. 

Pořád tam není podpora oficiálních zástupců města?

Já myslím, že právě v Ústí jo. V Ústí byly odbory, primátor, v Ústí se to jakoby podařilo. 

Tam se našlo hodně lidí, kteří nějakým způsobem něco dělali. V Praze lidi mobilizoval 

pochod Majzlovou ulicí, a nebo pak vražda. Romy mobilizovala popálená Natálka. Celou 

dobu romská komunita, která je nejvíc ohrožovaná nejmíň reagovala. Sama se 

nemobilizovala. 

Co ty si myslíš o aktivitách antifašistický akce?

Záleží na tom, co konkrétně jaká buňka. V podstatě je to ideologickej antifašismus. Pro mě 

ideově je v mnoha věcech nepřijatelnej. Ale když se podívám na jejich webový stránky, tak 

to v zásadě dělaj dobře. Jsou ale v jiný pozici. Tím že nejsou oficiálně registrovaný, mohou 

x věcí publikovat. Což my nemůžeme. Jsou anonymní a je těžký na ně podat trestní 

oznámení. V zásadě tady ale bude a po celý Evropě je AFA. V mnoha zemích je aktivnější. 

Ale u nás co se týče počtu akcí, tak je asi taky nejaktivnější. V ostatních oblastech jako je 

třeba rasismus má u nás neziskový sektor celkem dobré postavení. 
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Co já vím, tak aktivit namířených přímo proti neonacistům je málo. Aktivity spojené 

s multikulturní výchovou, rasismem, se začleňováním minorit, těch je spousta. 

Málokdy je to konkrétně spojené s nacismem. Co myslíš?

Tak já moc nevím protože, my zvládneme tak 50 přednášek do roka. Nejsou na to lidi a 

čas, aby se dělalo víc přednášek. Na republiku je to málo. To jsou v zásadě aktivity 

prevence. Otázka je, jakej to má dopad. Nedávno byly volby na školách a projekty, které 

jsou zaměřeny na mládež, ukázaly, že je tam 8x větší sympatie k neonacistům než u 

normální populace. Asi se to teda minulo trochu účinkem. 

Nemyslíš, že je to věkem?

Určitě je to věkem, mladý lidi mají radikálnější názory. Ale taky je to neznalost. Oni si pod 

tím představí, že se demonstruje proti Cikánům. 

Máš zkušenosti s přímou konfrontací s neonacisty? Jsi bit za to, co děláš?

Je to tak, že oni časem zjistí, co kdo dělá. Pak jsou výhružky na netu, častěji ještě na 

demonstracích. Jakmile tě znají, tak pak už je toho hodně. To se nedá spočítat. Tak 

vyloženě napadení, když nepočítám kopnutí nebo plivnutí, tak těch bylo do desítky. 

Myslíš si, že strach z napadení může ovlivnit zapojení neziskovek do boje proti 

neonacistům?

Myslím si, že určitě. Lidi cítí, že je to nebezpečný. Takže to nechtějí dělat. A pak když 

ještě neziskovky dostanou ty malý peníze. A chtějí se k něčemu vyjádřit, tak si přizvou 

nás, abychom se vyjádřili my za ně. A jsou vykrytý. My uděláme besedu, ale vy tam 

budete focený. Nebo publikují tím způsobem, že publikují nás. 

Co si myslíš, že ještě práci neziskovek komplikuje? Kromě strachu a peněz?

Lidí je málo. Ale časopisů, článků nebo knih už je hodně. Ale tohle nastudovat, číst 

webový stránky a vědět, co se děje, už je těch informací strašně moc. Ta problematika je 

široká, celkově jí pojmout není jen tak. Miroslav Mareš, který je takový nejaktivnější, řekl 

před rokem a půl, že už nebude dělat soudního znalce, protože mu vyhrožovali a taky 

proto, že už není schopen tu scénu sledovat. Především tu hudební. Což dělá třeba 3tisíce

CD. A taky jiná věc, lidi si myslí, že my, co to děláme, za to máme spoustu peněz. Ono je 

to sice papírově priorita vlády nebo ministra vnitra, ale ty peníze do toho nejdou. Třeba 
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kampaň proti rasismu nebyla letos vůbec vyhlášena. Ono se sice škrtá všude, ale v téhle 

oblasti se bude škrtat vždycky, protože lidi si nebezpečnost tohohle problému 

neuvědomují. Poslanci s nimi nepřicházejí do kontaktu. Dělal to maximálně senátor

Štětina. Ale jsem přesvědčen, že naprostá většina senátorů a poslanců jsou naprosto 

odříznutý od týhle reality. Janov je toho důkazem, kdyby si to uvědomili, tlačili by na to, 

aby se to řešilo. Za Janov nebyl nikdo stíhán. Pouze za napadení mě. Všechny razie přišly 

až po Natálce. Pořád to podceňovali, nejvíc to podceňoval Ivan Langer. Pak se najednou 

rozhodl, že to zakáže. Vůbec to neměl připravené, a proto prohrál u soudu. V důsledku 

toho šla DS do voleb a my všichni jsme ji zaplatili 750tisíc. To byla chyba Langera. 

Dostali prachy a pak to nastartovali. Teď už je ale situace taková, že se konečně rozjeli 

policejní razie, ta scéna nemá dost peněz, nedělají se koncerty, byly zatčeny její špičky, za 

který nemají stejně kvalitní zástupce. Některý to hodně zadlužilo. Je jich hodně ve vězení. 

Ta scéna je zásahy zvenčí nebo od police poznamenaná. Teď se čeká, jestli se budou 

schopni dát uvnitř dohromady. 

Jak si myslíš, že ovlivnil zákaz DS její voliče? 

Očekávalo se, že se přejmenují. Já si ale myslel, že jim zabaví peníze. Nebo, že jim je 

aspoň zkontrolují. Ale podle dopisu Petřivalskýho (kanidát DSSS do poslanecké sněmovny 

– pozn. autora) použili peníze na kauci do voleb do poslanecké sněmovny. 

Myslíš si, že přijde další pokus o zákaz DSSS?

Já myslím, že ne.

A v čem je tedy DSSS jiná?

Už si nedovolí tolik podporovat to násilí. Ale Vandas je nácek. On nikdy nebude mluvit o 

nacionálním socialismu, i když jednu dobu už DS o národním socialismu mluvila. Pak ale 

zjistili, že to je moc a snažili se očistit. Ale Vandas byl na setkání rady časopisu Republika, 

kde se hajlovalo. Zná Kebzu a ví, že má vytetovaný SSáky na rukou. Podpořil lidi 

z Národního odporu u soudu. Patrik Vondrák i Michala Doupová členka DS má kolem 

pupíku vytetovaný nacistický heslo. Vondrák se setkává se starými vojáky SS na různých 

srazech. Vandas přijde na mítink a zná tam lidi z tohohle prostředí. Ale bude mluvit jako 

že on ne. On se to snaží bagatelizovat a pořád říká, kdo je tady neonacista? A v tomhle by 

měli zapůsobit novináři a všechno to rozkrýt. 
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Jak hodnotíš spolupráci státu a neziskovek?

Vzhledem k tomu, že už to děláme dlouho, tak se s lidma z MV ČR známe. Ta spolupráce 

je taková jako…

Berou vás jako relevantní partnery?

V zásadě jako jo. Ale tím, že jsou státní orgán, si to pak stejně udělají podle sebe. Oni 

nesou zodpovědnost a nás zvou na různý stoly. A snad to nějaký výsledky má. U nás máme 

výhodu, že ta situace není tak zlá jako v okolních státech. Ale máme tady hrozně moc 

mladých nácků. Ta neonacistická subkultura je silná. Politická část moc velkou podporu 

nemá. 

Díky za rozhovor a užij si Indonésii.

Taky dík a ať ti to dobře dopadne.
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Příloha č. 4 – Rozhovor s Klárou Kalibovou (IN-Iustitia)

Dobrý den. Už jsem vám představoval záměry své diplomové práce a náš rozhovor by 

měl být o tom, jak reaguje občanská společnost a neziskové organizace na 

neonacismus a pravicový extremismus obecně.  

Nijak 

Aha. Už jsem se setkal s problémem, že zde není velké množství aktivit ze strany 

neziskového sektoru. I navzdory tomu, že jsem očekával aktivitu občanské společnosti 

po událostech v Janově a Vítkově, tak musím říci, že reakcí moc nebylo. 

My jsme také částečně čekali, že se bude něco dít, nebo jsme doufali, že by tyto incidenty 

mohly s něčím pohnout, protože když se podíváme ještě hodně dávno, tak takových věcí se 

stalo více a první demokratická anitifašistická organizace vznikla už na základě vraždy 

Filipa Venclíka a vznikla potřeba institucionalizovat antifašistické a protirasistické 

aktivity. Ale to, že se nic moc nyní neděje je nedostatkem elit v české společnosti i 

v oblasti demokratického a vlastně i nedemokratického antifašismu. Když si vezmeme 

Antifašistickou akci, která stojí a padá s jedním ideologem, tak to také není ideální stav. 

Dochází tam nyní k určité generační výměně a místo toho, aby tam přišli noví lidé 

s novýma myšlenkama, tak pořád čekají, že je někdo povede. Nevládní sektor odráží pouze 

stav české společnosti. A pokud se nebudou lít peníze do nevládního sektoru, nikdy se tu 

nic nezmění. Jediná organizace, která se tomuto věnuje nebo alespoň monitoringu krajní 

pravice je Tolerance a občanská společnost. Jediná další, která se věnuje péči o oběti

rasistických trestných činů, je moje organizace. Ostatní si vždy udělají nějaký projekt a 

využijí nějaké mezinárodní nebo i české fondy, ale v okamžiku, kdy tu peníze nejsou, tak 

v té aktivitě nepokračují. Tolerance a občanská společnost ten monitoring dělá, ať už se 

jim peníze sehnat podaří či nepodaří. I když v současné době už toho má i Ondřej Cakl po 

15ti letech dost.  

Ondřej Cakl tvrdí, že s monitoringem krajní pravice končí už minimálně 5 let, ale 

když jsem s ním před několika dny mluvil, tak opravdu říkal, že bez peněz to už 

prostě dělat nejde.

Opravdu nejde, zvlášť když vidíte, že se na tématu krajní pravice živí spousta 

koordinátorů, jako třeba Člověk v tísni a možná se vám bude zdát trochu radikální, to co 
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říkám, ale Ondřej to tvrdí taky, ale nevím, proč by lidé, kteří o tom něco ví, měli živit ty 

ostatní. Ty peníze v tom sektoru nejsou a jsou tam jen pro tzv. koordinátory a ti budou 

koordinovat kdykoliv a cokoliv a je jim jedno, jestli je to antifašismus nebo pomoc obětem 

nebo nějaké prodemokratické aktivity, ale když jim zavřete kohoutek toho platu, tak skončí 

a půjdou kamkoliv jinam, do vládního sektoru, třeba i do komerční sféry. Dávno už to není

tak, že by neziskovej sektor měl v sobě lidi, který chtěj s věcma něco dělat. A podle mě je 

to do určitý míry legitimní, nejsme už v 90. letech. Ani jeden extrém není ideální, ale to, co 

teďka vidíme, jsou lidi, který se nejdřív ptají po penězích a pak po tom, co se vlastně bude 

dělat. 

Jsme znovu u Antify, která už to dělá x let a prakticky zadarmo.

Já se s Antifou rozcházím hlavně ve dvou věcech a to je apolitičnost a užití násilí. Pokud se 

bude Antifa profilovat tímhle způsobem, tak jsou možnosti spolupráce de facto nulový. 

Nemůžu jim ale upírat to, že to ty lidi dělaj s nějakým entuziasmem, že to dělaj zadarmo a 

mají obrovskou sílu. Na druhou stranu jsou zvýhodněný v tom, že v zásadě nemaj obličej. 

Lidi, který se v demokratickým antifašizmu angažujou, tak dřív nebo později musí 

ztotožnit svůj obličej s ideami tý organizace, ve který pracujou. Pak je ale ten konkrétní 

člověk označenej za veřejnýho nepřítele krajní pravice. A tohleto si leckdo rozmyslí. 

V tomto směru je Antifa do značný míry neodvážná, nechci použít zrovna slovo zbabělá. 

Já třeba nejsem člověk, který dává rovnítko mezi Antifu a neonacisty. Nemyslím si, že jsou 

to dva protipóly téže mince. Ale důvody proč je Antifa tak aktivní, jsou prostě ideologický 

stejně jako u krajní pravice. 

Když jsem se o tomhle tématu bavil s Ondřejem Caklem, tak upozorňoval na to, že 

zbabělí jsou v tomhle ohledu i neziskovky. Že když je třeba se v nějakém projektu 

veřejně k něčemu vyjádřit, chtějí, aby se vyjádřil Cakl nebo Kalibová.

To je pravda, já už jsem si to ale zhruba před dvěma lety vyhodnotila tak, že nechci kopat 

za jiný organizace. Hodně si těď dávám pozor, na čem budu spolupracovat a s kým. Zdá se 

mi to teď horší než komerční sektor. Tam aspoň všichni vědí, že jsou konkurenti. Kdežto 

tady se všichni tváří jako přátelé, který táhnou za jeden provaz. ale pak zjistíte, že každej 

má vedle toho jednoho provazu čtyři další. 
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Jak jste k tématice krajní pravice vůbec dostala?

Paradoxně přes Člověka v tísni. V roce 2002 jsem jako jedna z dobrovolníků Člověka 

v tísni pomáhala při povodních, pak jsem chvilku pomáhala rozjíždět Jeden svět na 

školách. Tam jsem se seznámila s Ondřejem Caklem a to koordinování bylo v tý době ve 

skrze nepříjemný, protože se vlastně jednalo o přetavování znalostí a aktivit někoho jinýho 

v produkty někoho dalšího. A Ondřej Cakl v tý době trpěl nějakou šílenou deziluzí 

z neonacistických koncertů a chrlil to tam v Člověku v tísni na nás nebohé koordinátorky.

A já nakonec odešla z Člověka v tísni a začla jsem pomáhat v Toleranci. Dodělávala jsem 

si práva, no a potom jsem si nakonec založila svojí právní poradnu. Takže těch mejch 

zhruba pět let, analytických, na poli krajní pravice byla více méně odbočka. 

Vy jste známá svou kritikou na všechny strany, ať se týče vládní politiky, neziskovek 

nebo médií. Jak hodnotíte vládní strategii v boji proti extremismu? 

No je třeba odlišit to, co říkám já a to, co říkají média. Já jsem napsala pár svých 

autorských článků nebo textů a rozhovory jsou většinou hodně zkrácený a není v nich 

všechno. Třeba ten inkriminovanej rozhovor, kdy jsem se vrátila po pár měsících z USA a 

hned po pár dnech volal někdo z Lidovek a já se vyjádřila v nějakým kontextu, ze kterýho 

oni vytrhly nějaký tři věty. A to pak narušuje vztahy, který já se státním sektorem mám, a 

beru to jako podraz ze strany novinářů. Chápu sice, že si máme dávat pozor na pusu a 

příště už to třeba neudělám. Ale jinak cílem naší organizace je se zrušit. To je rozdíl od 

těch ostatních. Jediný, který se chtěj programově zrušit, jsou gender studies. Ty počítaj 

s tím, že až bude nastolena rovnost mezi muži a ženami, tak zaniknou. Stejně jako my, až 

tady nebude rasová a jiná podobná nenávist. Já mám prostě výhrady k tomu, že neziskovky

jsou vlastně za svý problémy rády. Když se budem bavit o vládní strategii, tak ty mý 

výhrady jsou více méně konzistentní. Mluvím celkově o koncepci extremismu, kterou já 

nerozporuju z hlediska politologie, ale pro naše účely je to termín, kterej je vágní a 

umožňuje státnímu aparátu extremismem nazývat cokoliv. A neexistuje k tomu ani 

pořádná response a ani experti politologové o týhle problematice pořádně nediskutujou. 

Tohle vadí třeba i Marešovi, kterej byl v pozici soudního znalce jako jeden mezi nikým a i 

kvůli tomu - aspoň tak si to já vysvětluju - na tuhle pozici rezignoval.  Protože on jako 

jedinej měl určovat, co je a co není trestný. Taky mně vadí snaha Ministerstva vnitra 

pojmout pod sebe úplně všechno, nejen represi ale i veškerý preventivní aktivity, i pomoc 

obětem. Pokud si totiž Ministerstvo vnitra vezme i pomoc obětem, tak bude existovat jen 
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jedinej zdroj peněz a zavřou se kohouty organizacím, který tuhle oblast berou vážně. Což 

je Tolerance a my, protože my dlouhodobě říkáme, že si peníze od vnitra nedokážeme 

představit jako zdroj financování našich aktivit. Konkrétně v případě mý organizace, která 

poskytuje právní pomoc obětem napadeným z důvodů rasy, barvy pleti, etnickýho původu, 

ale i třeba příslušnosti k subkultuře, by to totiž znamenalo, že ztratíme důvěru alternativní 

mládeže a migrantů, a to je tak vysoká cena, která se nám platit nechce. Mám zkušenosti i 

z organizací, co pracují s cizinci a Ministerstvem vnitra, kdy to fungovalo tak, že všechny 

neziskovky pracující s uprchlíky byly placený z uprchlickýho fondu a jakmile začly vnitro 

nadmíru kritizovat, tak jim ty kohouty zavřelo. A ty organizace prostě skončily. A státu je 

to jedno. Ten se primárně nezajímá o lidi. Ty si přerovnaj šanony, udělaj si čárku, že 

dotační program maj a jestli to má smysl, tak to je nezajímá. Hezky je to vidět třeba 

s narůstající krizí, kdy se seškrtaly peníze nevládnímu sektoru, ale na druhý straně zůstal 

počet úředníku, který byli alokovaný k tomu, aby to čerpání dotací kontrolovaly, což pak 

dopadá tak, že těch pár nešťastnejch, na jednu stranu šťastnejch, že peníze maj, je daleko 

víc kontrolováno, až je to absurdní. Leckterej člověk z komerční sféry nad tím kroutí 

hlavou. A abych já zaměstnávala koordinátora jenom na to, aby komunikoval 

s ministerstvama a řešil byrokracii, tak to fakt ne. A co je ještě horší, stát nezvládá zajistit 

sociální služby ani personálně ani profesionálně, takže to za něj dělaj neziskovky, který se 

paradoxně o to, aby to mohly dělat, musí ucházet. Myslím si, že na jednu stranu je tohle i 

chyba samotnýho nevládního sektoru, kterej se měl už dávno na tohle vykašlat a shánět 

finanční prostředky jinde nebo jinak. 

Myslíte si, že to v Čechách jde?

Podle mě nejde.  

Co mají teda ty neziskovky dělat?

Co neziskovky? Ale ty lidi, co maj dělat? Nezikovky stejně zaniknou. Když jsou všechny 

sociální služby de facto realizovaný neziskovýma a nemluvím teď o těch watchdog 

organizacích, který ještě nějakým způsobem ty peníze od dárců nějak seženou, problém je 

spíš s těma poskytovatelema sociálně právních služeb. Když si vezmu mojí klientelu, která 

je všem ve skrze nepříjemná, tak na tu žádný individuální dárci nedaj. Pak všichni dělaj,

jee, co se to stalo Natálce, ale je to pěkný pokrytectví.  



17

A kde teda bere In Iustitia peníze?

To je právě tajemství In Iustitia. Vzhledem k tomu, že máme jednoho zaměstnance na plný 

úvazek a minimální mzdu, což je právník se 7lety praxe, tedy já, jednoho dalšího na 

poloviční úvazek, pak ještě jednoho na poloviční úvazek a polovičního koordinátora a to je 

vše. Takže jsme schopný udělat poměrně dost práce za málo peněz, ale je otázka, jak 

dlouho. Protože mě už to v zásadě nebaví. Neziskovej sektor i občanská společnost podle 

mě takhle mrhá prostředky, a přitom jsou v neziskovým sektoru obrovsky kompetentní a 

schopný lidi i na příklad mezi právníkama, a pak, když se koukneme na ministerstva, tak ty 

lidi tam dělaj jednu chybu za druhou. Když si vezmem třeba první pokus o zákaz DS, tak 

to člověk nemusí bejt žádnej koumes, aby zjistil, že čtyřstránkovej návrh, z toho jedna 

stránka titulní opravdu není dobrej a v rámci ministerstva nezafungoval vůbec žádnej 

opravnej mechanizmus. Ten člověk nebyl potrestanej, nebyl mu sníženej plat, což je 

ohromě demotivující. A my pak živíme právníky MV, který nejsou schopný vyprodukovat 

solidní návrh. 

Zmínili jsme se už o vaší kritice vlády i neziskového sektoru a co váš názor na 

působení medií v téhle oblasti?

Já jsem u neziskovek schopna najít i pozitivní stránky bohužel ne v tom našem oboru. 

Co říkáte situaci, že v oblasti krajní pravice působí tak málo neziskovek?

Protože se lidi bojej. Já jim to nevyčítám, ale je to asi strach a neznalost. Ono není 

jednoduchý se v problematice krajní pravice orientovat. Abych pravdu řekla, ani mě už 

nebaví se vyjadřovat k problémům extremismu, protože si myslím, že je to marginální 

problém. Větší pozornost si myslím je třeba věnovat právě těm obětem zločinů z nenávisti. 

Nám, mně i Ondřejovi, jde primárně o kvalitní služby, ať nás či státu, a proto obě naše 

organizace produkovaly minimální množství nějakých psaných výstupů. A stejně všechny 

články jinejch nevládních organizací většinou pořád operujou se jmény Cakl a Kalibová. A 

teď my teda jdem, což možná bude znít hnusně, takovou cestou hraní si na svým písečku. 

Šimon Pánek kdysi řekl, že charita je byznys, což se mě tenkrát hrozně dotklo, ale má 

pravdu. Myslím, že je čas si přiznat, že není pravda, že se máme všichni v neziskovém 

sektoru rádi. Nemáme. A ještě v tý oblasti nejsou peníze, který by tam neziskovky lákaly. 

Neexistujou fondy alokovaný ani na pomoc obětem ani na extremismus. Samozřejmě jsou 

programy třeba na Romy, kam se daj částečně tyhle aktivity schovat, ale tam my jsme 
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zatím neúspěšní, protože jsme noví a neznámí. Když vezmeme třeba monitoring, tak tam 

možná stačí jedna organizace. Ale co je ještě zanedbaný, je nějaká koncepčnější výchova 

k toleranci, která by měla smysl a šla by nějakým směrem jako v západních zemích. Tady 

třeba Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství, který to přebírá, který já kritizuju, tak u 

nich je to nejvíc vidět. Oni dělaj represi, ale i prevenci, ale dělaj to většinou jenom u svejch 

zaměstnanců nebo ve svejch složkách a to MV pod sebe stahuje agendu, kterou by měly 

mít jiný ministerstva. To je jako když si Hajšman nebo OAMP na vnitru pod sebe stáhli

oblast kultury cizinců, to je podle mě absurdní. To není ideální, aby se to tam takhle křížilo 

a všechno mělo pod sebou vnitro, protože pak nebudou podpořený organizace, který nejsou 

státně konformní. Nebo spíš vnitrácky konformní. 

Jak hodnotíte spolupráci s ostatními neziskovkami?

My jsme organizace, která bude muset asi vždycky spolupracovat s nějakou velkou 

organizací. Mě třeba mrzí, že často jsme jen nějakou velkou organizací využívaný jako 

experti, kdy ta organizace dostane nějakej grant, velkej balík peněz, a my pro ně za nějaký 

drobky děláme práci. Když vezmu třeba spolupráci s Člověkem v tísni, tak třeba v roce 

2002 jsme tam s Ondřejem měli nějaký lidi, kterým jsme věřili, ale pak s generační 

výměnou je to jiný. My jednak teď ty lidi neznáme a druhak tam nevidíme to potřebný 

nasazení. Člověk v tísni se vlastně nikdy nepral za to téma a to třeba druhá pověstná 

kampaň Neonácek, chcete ho?, která měla navazovat na tu převzatou Be kind to your local 

nazi, kterou my jsme nejdřív kritizovali vnitřně a v rámci Člověka v tísni, ale ty 

koordinátoři to moc v potaz nebrali. Ondřej třeba předem říkal, že to bude průser, no a on 

to pak průser byl. Oni taky třeba říkali, že my to přeháníme. Například ty bezpečnostní 

hrozby, protože součástí tý kampaně byly i přednášky no a ty samozřejmě navštívili 

příslušníci krajní pravice. Což nás ohrozilo, protože na tom panelu jsem si měla sednout já, 

Ondřej, Leo Pavlát - ředitel židovskýho muzea a ještě někdo a oni nebyli schopný vykázat 

asi osm nácků, který to totálně rozhodili. Tak my jsme to prostě zastavili. Teď jsme si teda 

nastavili nějaký obecný standardy, který když nesplněj, a nejenom Člověk v tísni ale i 

ostatní NNO, tak s nima do spolupráce nejdem. Nejsme ochotný totiž dávat všanc naše 

jména a naše obličeje. My prostě potřebujem odbornou spolupráci, pokud si někdo myslí, 

že je tady potřeba dokola ukazovat, jak vypadá nácek, tak to je podle mě nesmysl. 

Nepotřebuju, aby 12tiletý děti poznaly na ulici nácka, což je vzhledem ke změnám image 

stejně blbost a to jak ukazuje nácky třeba Člověk v tísni je stejně pasé. I kvůli tomu třeba 

na takovejhle věcech spolupracujem, protože buď to udělá Člověk v tísni sám a bude to 
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úplnej průser nebo si na to s nima sednem a zkusíme to posunout někam blíž k realitě. 

Proto tam třeba Ondřej šel, vzal tam nějaký fotky z našeho archivu a ukazoval jim, tohle je 

současná image neonacistů a oni mu stejně řekli, že si na Barandově půjčej kanady a 

bombra a udělaj to po svým. Kromě toho, že ta kampaň měla nádech rasismu a xenofobie,

trapně je to zesměšňovalo, ale hlavně to zesměšňovalo autory toho klipu, protože to 

ukázalo, že vlastně nevědí, o co jde. A to navodilo úplně falešnou iluzi mezi mladýma 

lidma, který o tom zas tak moc nevěděli. Dokud budem krajní pravici spojovat jenom 

s vypitejma, holejma hlavama, tak se ta společnost nikam neposune. Naopak to tu 

společnost oslabuje v tom se bránit nebo být proaktivní. 

Jak hodnotíte postoj médií k problematice krajní pravice?

No my teď připravujeme uzavřený seminář pro postkomunistické novináře ze Slovenska, 

Maďarska, Bulharska a Makedonie, kterej bude o krajní pravici a Hate crime a bude to o 

zodpovědnosti novináře. Novináři se daj rozdělit do několika skupin, některý k tomu 

přistupujou zodpovědně, některý k tomu přistupujou tak, že všemu rozuměj, a některý, což 

je podle mě ta nejhorší varianta, to vůbec nezajímá a píšou o tom, protože to dostali za 

úkol. V český novinařině bohužel chybí jedna generace novinářů, která by přemostila ty 

z konce roku 89 a ty nový media, který to okamžitě nastartovaly po revoluci. My se třeba 

snažíme sehnat někoho, kdo by na tom semináři povyprávěl o etice a takových lidí je tu 

málo. Tady až na výjimky neexistuje nějakej žurnalistickej vzor nebo nějaký prestižní 

medium. A bohužel je tady normální, že třeba moje spolužačka, která neví nic o Rusku a 

neumí ani slovo rusky se stane zástupkyní šéfredaktora zahraniční rubriky se specializací 

na Rusko. Většina tištěnejch deníků je pravicově konzervativních a píšou všichni zhruba to 

samý. A jiný média typu A2 nebo Respekt jsou natolik odtažený od mainstreamu, že je 

nečtou ty lidi, který bychom potřebovali. A podle mě ta kontroverze nemá bejt 

v okrajových mediích, ale právě v těch mainstreamovejch. Pak jde třeba o to, jestli chceme 

mít novináře - experty na extremismus. Někde to třeba funguje viz. Švédsko, ale podle mě 

jim to moc nesluší. Ale myslím si, že by měli být schopný informovat korektně a hlavně 

zodpovědně. Oni tvrdí, že píšou, protože to ti čtenáři chtěj a naprosto rezignovali, že i oni 

vytvářej to, co ti čtenáři chtěj. Čas od času sledujeme i nějaký novinářský excesy jako 

třeba informování Mediafaxu o neonacistický demonstraci jako o sešlosti mladých lidí 

bojujících za svobodu projevu, anebo se snažíme o odstranění některých zpráv třeba 

z webu viz. klip Národní strany, kterej třeba Česká televize odmítla odvysílat, ale zůstal na 

zpravodajských serverech. 
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Vy jste ale zároveň kritizovala přístup medií k informování o DS před volbami.

Ano, tiskový zákon říká, že mediální prostor, vyhrazený politické straně, by měl odpovídat 

její voličské základně, ale na tohle média kašlou a kašlaly vždycky. Úspěšnost médií se 

hodnotí podle prodeje nebo počtu kliků na internetu. Je to smutný, ale není tady nikdo, kdo 

by tohle kritizoval. Kdybyste se mě teď zeptal, který medium informuje dobře o krajní 

pravici, tak řeknu, že všechny informujou povrchně. Různý excesy jsou u většiny z nich, 

ale problém je v tom, že potřebujeme nějaký koncepčnější uvažování o těch tématech. 

Informovat o tom, že se v Horní Dolní sešlo 30 nácků a zapěli si tam rasistický písně, to je 

hezký ale neobsáhne to tu skutečnost bezpečnostní hrozby. Já si myslím, že by se nemělo 

tak intenzivně informovat o střetech a setkáních krajní pravice. A spíš přemýšlet o tom, 

kde co zveřejním a jak to zveřejním. A co nejvíc hájit zájmy těch obětí. Myslím si ale, že 

situace s médii se zlepší nejdřív za 20, 30 let. Tady nejde o techniku psaní, ale spíš o 

nějakou výchovu novináře. 

Jak se vám jeví celkový postoj občanské společnosti k problematice krajní pravice a 

kdy si myslíte, že občanská společnost veřejně projeví svůj názor, jako tomu bylo 

třeba v Drážďanech, kde se vedle sebe sešli politici, zastupitelé, umělci, řadoví občané 

i třeba Antifa?

Nikdy. A to z více důvodů. Situace v Drážďanech je specifická. Je super, že se jim to tam 

podařilo. A ten protest byl výsledkem obrovský snahy celý Drážďanský společnosti. Ani 

v Drážďanech to takhle v minulosti nefungovalo a ty protestující neziskovky tam byly 

stejně jako u nás dávány pod jednu hlavičku s militantní Antifou. Tady taková proaktivní 

organizace není. My jsme jako pomáhající nebo poskytující služby, ale chybí tady 

organizace, která by dlouhou působila proaktivně a prodemokraticky, což zní sice jako 

vyprázdněný klišé, ale ta organizace by prostě měla bejt vždycky o krok dál než oni, což je 

dneska obráceně. My bychom třeba tohle dělat chtěli, ale zatím to vidíme spíš výhledově. 

A v Německu je ještě situace jiná v tom, že děs z toho, že by se k moci mohla zase dostat 

krajní pravice, je tam daleko větší. A nikdo si nedovolí zůstat k tomu netečnej. 
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Příloha č. 5 – Rozhovor se Zdeňkem Ryšavým (Romea)

Jak dlouho se Romea zabývá tématikou pravicového extremismu a co jí k tomu 

vedlo?

Ono se to tak různě prolíná, ale intenzivně jsme se tím začali zabývat zhruba v roce 2008. 

Předtím jsme samozřejmě různě reagovali na tuto problematiku, ale intenzivně jsme se tím 

začali zabývat v polovině roku 2008, kdy se tu objevila DS. Předtím totiž náckové Romy 

k tý politický činnosti moc nevyužívali. Sice na ně útočili náckovský skupinky od začátku 

90.let, ale až teď to začali dělat politicky. I když tady byla předtím Národní strana, kterou 

nepovažuju za neonacistickou nebo Sládkovci, ale to vlastně ještě nebyla Romea. Takže ty 

nepočítám. Ten impulz byl tedy to, že DS zneužívala tu romskou kartu v politických 

snahách. Bylo to třeba to, že se někdy v červnu nebo v červenci sešli zástupci DS 

s místostarostou Litvínova a de facto s ním jednali. My jsme vlastně DS začali sledovat, 

když se napojila na tu neonacistickou scénu. A když tady byly snahy tenkrát zakázat 

Nárosní stranu, tak jsme říkali, jo dobrý ale podívejte se na DS. Ale v té době je nikdo 

neznal. U nich ale bylo nebezpečí, že opravdu získají nějaký voliče na rozdíl od Národní 

strany, která byla de facto virtuálním subjektem. Ty sice křičeli na internetu, ale pak se jich 

na demonstraci sešlo pět, deset, to bylo všechno. 

Jaké jsou konkrétní aktivity Romea v této oblasti.

Hlavně mediální. Spolupracujeme s Tolerancí, s Ondřejem Caklem a zveřejňujeme různé 

informace. 

Jiné aktivity nerealizujete? Například preventivní?

Jo preventivní aktivity děláme, ale nejsou přímo spojený s neonacismem. Pak máme i další 

projekty, který nejsou zaměřený proti neonacistům, ale je to třeba pomoc obětem HATE 

CRIME. A tam neonacisté můžou být jako potencionální pachatelé. A ve velké míře jsou. 

Takhle aktivita probíhá ve spolupráci s In-Iustutia?

Ano a s Českým helsinským výborem a s Markusem Pape.
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Spolupracujete i s jinými NNO?

Ještě jsme dělali takový manifest na podporu slušnosti a tolerance ve spolupráci se Slovem 

21. 

Existují ještě nějaké jiné romské organizace, které na tomto poli působí?

No v roce 2009 byly snahy různých spíše neoficiálních uskupení něco dělat. Ale pak to šlo 

zhruba od toho Janova dolů. Pak byl ještě Přerov, který byl zaměřený proti romské 

komunitě v té oblasti. Ale už to nebylo tak masivní. V Přerově bylo zhruba 400 lidí 

v Janově tak kolem tisícovky. Pak ještě třeba v Krupce. Takže v tom roce 2009 ty snahy 

byly, ale byly spíš virtuální.

To tedy nebyly akce neziskových organizací ale spíše neoficiálních místních skupin?

Přesně tak, místní neoficiální skupiny jako třeba Gipsy radical. Ty dělali třeba monitoring 

nebo třeba nějaký zesměšňující aktivity.

Proč si tedy myslíte, že jiné “romské“ neziskovky nic nedělají?

Protože na to nikdo nedává peníze. Kdyby na to byly peníze, tak to bude dělat spousta 

neziskovek. Ani my na to de facto nemáme peníze. My jsme měli peníze v roce 2009 

z Kampaně proti rasismu, která letos není, pak jsme měli část peněz z NROS na nějakou 

medializaci. EU na tohle samozřejmě peníze nedává. 

A co tedy říkáte tomu, že boj s extremismem je prioritou české vlády a peníze pro 

neziskové organizace nejsou?

V momentě, kdy to byla priorita české vlády, v tom roce 2009, tak nějaké ty peníze byly. A 

to byla ta Kampaň proti rasismu. V roce 2010 Kampaň proti rasismu není, prioritou vlády 

to zůstalo dál. Víme, jak to bylo, že jo, vláda končila a tahle vláda je otázka, jestli to 

nezůstane jenom na papíře. Ministerstvo vnitra zřídilo nějaký Task force , který byly spíš o 

nějaký výměně informací. Ale my měli spíš pocit, že jednosměrný. Že my jsme jim říkali 

ty věci a oni nám na spoustu dotazů odpověděli, to vám říct nemůžeme, to je tajný. Nikdy 

předtím ale takováhle spolupráce s MVČR nebyla, tak zaplať pánbůh aspoň za to. Ale 

otázka je, jestli Task force budou vůbec pokračovat dál. 
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Takže ta spolupráce se státem je pouze na bázi předávání informací?

V roce 2010 de facto jo. V roce 2009 byla i finanční podpora ze strany státu a Ministerstvo 

vnitra bylo ochotný nám naslouchat a nejen to ale třeba i Kocáb. Tam fungovala taková 

skupina Ad hoc, která se svolávala, když se něco dělo a jíž jsme byli členy. 

Co jiného kromě nedostatku peněz vás brzdí?

Málo lidí, ale to s tím souvisí. 

Nedostatek lidí tedy znamená, že zadarmo to nikdo dělat nebude?

No ze začátku to zadarmo třeba někdo dělat bude, ale dlouho to nevydrží. Má přeci jenom 

náklady na to jezdit na demonstrace, pak se samozřejmě to nebezpečí zvyšuje a ten člověk 

by podle toho měl být ohodnocen. 

Co třeba atmosféra strachu, kterou kolem sebe neonacisti šíří, ovlivňuje ta nějak vaší

práci?

To si nemyslím, zatím asi ne.

Nesetkal jste vy nebo vaši kolegové s nějakou fyzickou konfrontací?

Setkali, setkali, já nevím, třeba když jsme natáčeli nějaký demonstrace. Toho jednoho 

kolegu tam honili a tak. Nebo na mítinku DS dělali problémy, ale kromě toho, že pan 

Kotáb občas něco o nás napíše na netu, a že na nás chce podat trestní oznámení, tak mne 

nic jinýho nenapadá. Oni mají zafixovaný, že proti nim něco dělá jenom Cakl a Kalibová, 

takže my jsme tam inkognito.

Co by vám tedy pomohlo ve vaší práci?

Určitě by nám pomohly peníze od státu, ale je otázka do jaké oblasti. Mám na mysli třeba 

pomoc obětem. Na druhou stranu nějaký monitoring nebo medializace jejich akcí má do 

určitý míry opodstatnění. Ale nemá cenu jim dělat nějakou reklamu. Je dobrý ty akce 

monitorovat a vědět, kdo tam chodí, což ale není tolik peněz. A podle mne důležitá je 

pomoc těm obětem a do tý dát peníze. A to teď stát nedělá. 
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Jak hodnotíte postoj médií v této problematice?

Teď vyšla taková analýza, dělal to Newton. Já si nemyslím, že je to tak špatný. Myslím si, 

že ty media až na pár excesů typu medailonek Lucie Šlegrové na TN.cz, nebo rozhovor 

s Filipem Vávrou v Mladé frontě nebo jedna zpráva z Mediafaxu o náckovský demonstraci 

v Neratovicích, kterou popsali jako demonstraci mladých lidí za svobodu slova a o tom, že 

tam byli nějací náckové, tam nebylo ani slovo. Až na tyhle excesy si myslím, že média o 

tomhle informují celkem v pořádku. Možná je rozdíl v regionálních denících, který v téhle 

oblasti nemají tolik znalostí. 

Co třeba automatické zobecňování v případě protidemonstrací, kdy média označují 

odpůrce neonacistů automaticky za levicové extrémisty?

To je něco jiného. Když se podíváme na to, jak se informuje o protiakcích, tak tam je to 

trošku tristní. Když si vezmeme třeba demonstraci na Náměstí míru, kterou organizovala 

Mládež proti neonacismu a kde bylo zhruba 200 lidí, tak o tom média informovala jenom 

okrajově. Kdyby tam byly náckové, tak jsou toho média plná. Větší pozornost médií 

přitáhla pouze aktivita V Ústí  neonacisty nechceme. Tam to ani nebylo braný, že jsou to 

levicový aktivisti. Otázkou je, když se to bere automaticky, že protiakce dělají levicový 

aktivisti, když pominu V Ústí neonacisty nechceme, jestli to vlastně není  pravda. Je pak 

škoda, když se v těchhle protináckovských aktivitách angažují subjekty typu Komunistický 

svaz mládeže, který má stránky komsomol.cz, tak prostě s těmi lidmi opravdu nechci mít 

nic společného. A pro mě ty aktivity oni shazují. Otázkou je proč se v tomhle neangažují 

třeba i pravicoví a levicoví voliči. 

Jaký vy máte názor na aktivity Antifašistické akce?

Je otázka v čem.

Tak dejme tomu ve všem kromě užití násilí.

Já si myslím, že odvádějí dobrou práci v monitoringu, tam jsou zatím nedostižní. A 

v pořádání protiakcí proti náckům do té míry, než užijí násilí, s čímž nesouhlasím. A 

s jejich názory na uspořádání společnosti mám taky problém. 
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Ještě mě napadá, že Antifa funguje už velmi dlouho a dlouho funguje zadarmo, proč 

myslíte, že takhle nemůže fungovat někdo jiný?

No protože jsou to nadšenci, že jo. Berou to jako svojí věc. Ale je otázka, jestli to dělají 

úplně zadarmo. 

Když se v této oblasti pohybujete, zaznamenal jste nějakou aktivitu neformálních 

skupin? Nějakých uskupení, která nejsou registrovaná jako neziskové organizace?

Moc toho neznám, je to třeba to V Ústí neonacisty nechceme, což je spíš volné sdružení 

organizací, kde je aktivní i Člověk v tísni nebo Studenti proti rasismu, i když u těch nevím, 

jestli mezi nima nedošlo k nějakým ideologickým třenicím, nebo ještě Mládež proti 

neonacismu, ale jinak mě nic nenapadá. 

Čekal jsem, že aktivita občanské společnosti bude po incidentech z Janova a Vítkova 

daleko vyšší.

Já taky. Ale třeba ještě bude, pokud jste četl programové prohlášení vlády, tak tam je 

taková věta, že oni chtějí pracovat s těma extrémistama. 

Něco jako je projekt Exit v Německu?

Ano, podle mě je otázka času, kdy tady vzniknou organizace, který budou pracovat 

s extrémistama, který chtěj z tý scény vystoupit. Myslím si, že takovej Člověk v tísni už o 

tom uvažuje. 

Na závěr bych se ještě rád zeptal, kdy podle vás nastane v České republice situace, 

kdy široké spektrum veřejnosti dá najevo svůj názor tak, jako tomu bylo například 

v Drážďanech?

No tady taková snaha byla taky, třeba v Ústí byli také zastupitelé města na těch 

demonstracích. Ale v Německu je to určitě dáno historií. A u nás teď jak jsou náckové 

oslabený a pozavíraný, tak se dospělo k názoru, že nemá cenu dělat nějakou blokádu, kvůli 

sto náckům. V Drážďanech se jich očekávalo tisíce, tak to pak má smysl. U nás to mělo 

cenu dělat v Janově, kde měla být masivní blokáda, ale tam ty místní lidi byli s náckmama. 

Když byl třeba pochod namířenej proti Židům, tak se taky lidi ozvali, ale když je to proti 

Romům, tak to tak nefunguje a i ta policie vystupuje nějak jinak. 
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Příloha č. 6 – Rozhovor s Miroslavem Brožem (V Ústí neonacisty 

nechceme)

Jak ses dostal k problematice neonacismu a jak vznikla iniciativa V Ústí neonacisty 

nechceme?

Začnu zeširoka. Nedávno jsem se bavil s kamarádem psychoanalytikem, se kterým jsem to 

rozebíral a on dospěl k tomu, že mám vysokou citlivost na násilí, že většinou bojuju proti 

těm padouchům, protože to násilí nemůžu vystát. A tohle je jedno z těch největších 

nebezpečí ve společnosti. A zároveň si myslím, že skoro každej antifašista má něco 

v rodinný historii, co ho k tomu vede, třeba si to nepřipouštěj, ale je to tak. 

Ty taky?

Já taky, můj dědeček hodně moc trpěl za války a hodně mi o tom vyprávěl, když jsem byl 

malej. Dědeček mě vychoval jako antifašistu a otec jako antikomunistu. 

A jak pak tedy vznikla vaše iniciativa?

My jsme s dvěma kolegy ze Člověka v tísni napsali řetězovej mail a rozeslali ho všude 

možně. Došel taky ke slečně, která pracuje v komunitní nadaci a má všechny možný maily 

na lidi v Ústeckým kraji, který obeslala a přihlásilo se nám okamžitě strašně moc lidí. 

K tomu jsme ještě vytipovali lidi, který jsme určitě chtěli oslovit a od začátku ta iniciativa 

jede na nadšení těch členů. Když je ta sezona náckovská, kterou my máme od ledna do 

dubna, tak se scházíme zhruba jednou za deset dní a plánujeme. 

Vaše iniciativa je nejznámější díky blokádám pochodů v Ústí, co dělá ještě jiného?

No ta naše akční složka není zas tak silná, takže my ty pochody neblokujem. Byli jsme 

několikrát v Drážďanech vždycky v únoru, což je největší nacistická akce na světě a loni 

jich tam pochodovalo deset tisíc. No a v těch Drážďanech je iniciativa podobná té naší, 

jmenuje se Nazifrei Dresden. A ta loni dokázala sehnat třicet tisíc odpůrců proti těm deseti 

tisícům nacistů. A povedlo se jim pochodu zabránit. My jsme se těch blokád zúčastnili, ale 

v Ústí jsme neblokovali, ale udělali jsme uličku hanby. Plus koncert před tím a nějaký 

koncerty v klubech. A letos jsme udělali vlastní alternativu připomenutí bombardování 

Ústí, která se jmenovala „Dej si práci, zastav nazi“. A ta spočívala v pořádání různých 
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kulturních, sportovních, duchovních a církevních akcí. A slušnejm Ústečákům jsme dali 

možnost si to výročí připomenout. A další část činnosti iniciativy je mediální práce, 

pracujeme s novinářema a díky nám vyšlo v tisku strašně moc článků. To jsme dělali 

hlavně ten první rok, když nikdo nevěděl, kdo jsou ti autonomní nacionalisti, který tvrdili, 

že náckové nejsou. Tak jsme udělali několik tiskových konferencí, kde jsme jim ukazovali 

White justice nebo web Autonomních nacionalistů. A ještě se snažíme pracovat s městem,

de facto mu radit. Ještě k tomu proč ta iniciativa vznikla v Ústí. Ústí bylo skoro nejvíc 

zasažený válkou. Před válkou tam bylo 98 procent německýho obyvatelstva, Češi žili 

v Matiční ulici, která se jmenuje podle Matice české, české školy. Po válce všechny ty lidi 

odsunuli. Němci zdevastovali ty továrnický rody, který byli buď židovskýho nebo 

smíšenýho původu a utekli do Ameriky. Už před válkou bylo Ústí hlavní město 

antifašismu, jinde v Sudetech dostávali Henleinovci 98 procent a v Ústí to bylo vždycky 

lehce přes 50. A v roce 37, rok před Mnichovem, bylo v Ústí největší setkání antifašistů 

z německy mluvících zemí. Shromáždilo se tam sto tisíc antifašistů z Německa, 

z Rakouska, ze Švýcarska a ze Sudet. Tenkrát to organizovala sudetoněmecká sociální 

demokracie a jako kulturní program tam vystoupili Alexandrovci, který měli evropský 

turné Paříž-Brusel-Londýn-Ústí nad Labem. V Ústí je taky muzeum, který se historii 

antifašismu věnuje a který je významným členem naší iniciativy. Oni udělali i projekt 

zapomenutíhrdinové.cz a to byli německy mluvící antifašisti, který se často se zbraní 

v ruce stavěli proti fašismu, dostali se za to do koncentráku a ještě je pak Češi odsunuli. 

Když si mluvil o muzeu, které je členem vaší iniciativy, jaký jsou její další členové?

Ta iniciativa volně sdružuje jednak instituce nebo organizace, ale taky angažovaný 

jednotlivce. A zároveň není apolitická ale nadpolitická, protože jsou v ní kromě DSSS a 

KSČM zastoupeny snad všechny politický strany. Do činnosti iniciativy jsme se letos 

snažili zatáhnout i církve, protože víme, že v Německu hrajou důležitou roli. U nás se 

k tomu stavěly spíš pasivně. Vloni se zapojili… (v zájmu o bezpečí těchto subjektů raději 

jejich výčet neuvádím – pozn. autora)

Iniciativa teda sdružuje subjekty jak z NNO tak i komerční sféry.

Jo, je tam třeba jedna stavební společnost, která rekonstruuje bytový jádra, ale jsou tam 

třeba i celorepublikový organizace, který nás podporujou a který se nám většinou přihlásily 

samy jako Židovský muzeum, Památník Terezín, Památník Lidice a pak ještě takový ty 

spřátelený organizace jako Romea nebo Tolerance a občanská společnost. 
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Jak funguje spolupráce mezi tolika subjekty?

No tak je třeba si přiznat, že i když je tam těch subjektů teď asi třicet, tak reálně jich 

pracuje zhruba tak deset a k tomu ty angažovaní jednotlivci, na který jsem předtím 

zapomněl. Máme tam třeba lékaře z nemocnice, který nemaj rádi nacisty a nechtěj, aby 

pochodovali Ústím. A komunikujeme formou mailový konference, která v tý sezoně běží 

každodenně a ta sezona má takový dva vrcholy. Prvním jsou ty Drážďany, který jsou 13.

února nebo nejbližší víkend a pak to Ústí, který je 17. a 19. dubna, ale oni si to dělaj 18., 

protože se jim to tak hodí. No a normálně spolupracujem tak, že se scházíme v hospodě a 

řešíme a plánujem. 

Stejný iniciativy vznikly i v jiných městech, že jo?

To jsou „V Plzni neonacisty nechceme“ a „V Přerově neonacisty nechceme“. A ty bohužel 

nejsou moc aktivní. Oni jsou tak trochu naroubovaný na pobočky Člověka v tísni. První 

vznikla ta v Plzni, my jsme fungovali asi měsíc a jim tam měli pochodovat náckové, tak 

nás oslovili a my jsme jim dali design na web stejně jako v Přerově a přispěli jsme jim 

nějakýma radama. A pak si ty iniciativy měly žít vlastním životem. My na to nemáme 

kapacitu, abychom jim v tom pomáhali nějak víc. Stalo se nám i že nás oslovili v jiných 

městech třeba v Mostě nebo v Lovosicích, že jim tam maj pochodovat náckové a aby my 

jsme s tím něco udělali, ale my na to nemáme kapacitu. My to všichni bereme jako 

koníčka, kterýho děláme na úkor jinejm věcem. Jsou to stovky nebo tisíce hodin práce, 

který třeba u mě jdou na úkor rodiny. 

Uvažovali jste někdy o tom, že byste se třeba registrovali jako občanský sdružení a 

pokusili se na vaši činnost sehnat nějaký peníze?

Jo přemýšleli jsme o tom, uvažovali jsme o tom letos, když jsme neměli žádný peníze. 

Loni jsme měli rozpočet asi 30 tisíc a to nám dal Kubata – primátor Ústí - 5tisíc ze svý 

kapsy a 10 tisíc ze svýho fondu, pak dva radní za ČSSD nám každej dali taky po pěti 

tisících, zbytek nám dali někteří naši členové a nechali jsme si vyrobit odznáčky, kdy na 

jednom z nich jsme měli asi pětikorunu a těch jsme prodali asi pět set. A to jsme 

zorganizovali koncert na Mírovém náměstí v Ústí pro tisíc lidí, kde hrál Pražskej výběr a 

celý to bylo zadarmo. Platit jsme museli jenom OSE, což je absurdní, protože jsme tam 

měli šest kapel, který všechny hrály zadarmo a i přesto jsme museli zaplatit poplatky OSE. 

A letos, tipuju, jsme měli v rozpočtu tak pět tisíc korun, z toho jsme dali dva tisíce do 
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webu, i když si to děláme celý samy, ale musí se zaplatit doména a hosting. Jsme ale 

schopný zařídit spoustu věcí zadarmo. Máme totiž v Ústí hrozně dobrou pověst. Tím, jak 

všichni ví, že je tam historicky ta tradice antifašismu a nikdo to sám nedělá, tak tý 

iniciativě všichni přejou hodně štěstí a pak máme třeba tisk zadarmo nebo podium na 

koncerty a podobně. Ještě bych chtěl upozornit na ten diktafon na jednu z největších postav

naší iniciativy, což je Jaroslav Achab Haidler, jeden z největších českých herců - akorát 

nehraje v televizi - a je to ředitel Činoherního divadla v Ústí. Je to ortodoxní Žid a historik 

židovskejch hřbitovů a vítěz ankety O největšího občana Ústeckého kraje. A on se svým 

svérázným humorem vytvořil zpravodajství Bulva, což jsou jeho komentáře k náckům i 

k aktuálnímu dění a pak Neonky, což jsou Pohádky staré glády a oba tyhle pořady běží na 

našem webu. Taky vymyslel loňský heslo „Ukažme náckům záda“. 

Zajímalo by mě, jestli vaší práci nějak ovlivňuje strach, nebo jestli už jste třeba byli 

ze strany nácků nějak konfrontovaný?

No když jsem ti vyplňoval ten dotazník, tak jsem tam psal, že strach z nácků nás nijak 

neovlivňuje, ale musím ti říct, co se nedávno stalo. V Ústí je velmi aktivní buňka 

Autonomních nacionalistů, jsou velmi radikální, jednoho z nich i vyslýchali v souvislosti 

s White justice. No a jeden z nich Adam Berčík byl tenkrát s těma provokatérama 

v Janově, pravidelně mluví na demonstracích a zároveň je něco jako Adolf Hitler -

inteligentní všechno, je velmi schopnej, chytrej, ale nemá ty vlastnosti, který by mu 

umožňovali normálně žít v týhle společnosti, a tak je takovej zahořklej. Je to jejich 

intelektuál a nikdy se nepere. Většinou svolává pochody. Před dvěma měsícema se stal 

terčem brutálního útoku, přijelo komando v kuklách, čtyři nebo pět lidí s teleskopickejma 

obuškama a zmlátili ho tak, že kdyby ho zmlátili o kousek víc, tak ho zabijou. No a po

tomhle útoku jsme se teda báli, že bude nějaká pomsta, a že to udělaj mně nebo Achabovi. 

Já musím říct, že jsem s tím smířenej a počítám s tím. 

Copak vy jste s tím měli něco společnýho, že teď máte strach?

Ne s tímhle útokem, ale myslel jsem obecně kvůli tomu, co děláme. Nám už vyhrožovali. 

Potom prvním pochodu zveřejnili na nacionaliste.com článek Hvězdy stříbrné iniciativy, 

což byl text o naší iniciativě. Byli tam sice úplný žvásty jako, že jsme Židama ovládaný 

smažky, pak pět nás zveřejněnejch a na mě i mobilní telefon. A posílali mi výhružný 

esemesky, který byly hodně ošklivý. Bylo to tím horší, že skončil ten pochod a já odjel na 

dovolenou do malýho města k rodičům. A když jsem jel vlakem, tak mi kluci volali 
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v panice, že je o nás článek na autonomních nacionalistech. No a druhej den mi v tom 

malým městečku začaly chodit ty esemesky. No a já si říkal, že na tu policii teda musím jít. 

A v tom malým městě byli policajti dost zmatení, takže to vypadalo asi takhle: „Co Ústí? 

Co Národní odpor? Jaká iniciativa? Jaký autonomní nacionalisté? Jaký nacisti?„ No ale 

vážně mám dobrou i špatnou zkušenost s policajtama. Jsou některý dobrý policajti. Třeba 

co jsem dělal přednášky pro Asi-milovaný pro policajty z antikonfliktních týmů, tak ty byli 

dobrý. Ale protiextremistický v Ústí to je katastrofa. To tam dej do tý diplomky. Jak jsem 

byl dekonspirovanej před nacistama. Já se s tou ústeckou kriminálkou už nějakou dobu

znám, protože jsem v práci měl na starosti ty cigánský mafiány a lichváře v Předlicích. A 

tam je jeden policista a ten se jmenuje…, to budeš muset vypípat, to je tajný. A ten mi 

zavolal, jestli bychom se nemohli vidět, že si vyměníme informace. To je vždycky jak na 

výslechu, nic ti neřeknou a všechno chtěj vědět. On už tam od rána měl výslechy těch 

nacistů, který si tam zve, aby je šikanoval nebo co, že musej v práci ukazovat, že jdou na 

výslech. A mě si pozval do pauzy mezi nima. No a já tam přišel a říkám já jdu za panem… 

a ten nácek už tam čekal, ten nácek si mě tam prohlížel, a když mi … přišel otevřít a od něj 

ze dveří vylejzal ten druhej nácek, kterýho ještě mezi dveřma káral a upozorňoval, že ho 

maj pod dohledem, tak zavolá: „Á pane Brož to jsme rádi, že jste přišel už na vás čekáme.“

Já myslel, že dostanu infarkt. A do teď jsem nepochopil, jestli to udělal proto, že je úplnej 

debil, úplnej Švejk, nebo jestli tím něco sledoval. Že si třeba myslel, že to vyhrotěj. Nevím. 

Musím ale říct, že ten samej policajt měl na starosti opatření při tom našem koncertě a to 

zvládli dobře. 

Jak hodnotíš vládní strategii boje proti extremismu?

Vyznívá to hodně optimisticky… Hele tudle otázku mi nedávej, já byl jeden z těch, co tu 

strategii připomínkovali za ministra lidskejch práv a nějaký věci jsem tomu vytýkal, ale 

myslím, že bych o tom neměl mluvit. 

Tak trochu odjinud, co říkáš zrušení postu ministra lidských práv a zániku dotačního 

programu Kampaň proti rasismu?

No jasně nejsem rád, myslím si, že by se to určitě mělo využívat. Co konkrétně k tomu 

říct?
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Zajímělo mě to spíš obecně, když se říká, že boj proti extremismu je prioritou číslo 

jedna a zároveň se zruší jedinej dotační program, kterej mohli neziskovky využít na 

činnost, kterou nikdo jinej nepodporuje. 

Já si myslím, že v tomhle se na stát nedá spoléhat. Myslím si, že teď je to nastavený 

rozumě tím, jak přitvrdili v represi. Předtím to byl extrém, že je nechávali bejt. Že tady 

třeba vyšly Turnerovy deníky, který vyšly jenom v USA, v Řecku a v Český republice. 

Teď je podle mě nějak rozumě nastavená represe, zároveň ale není možný spoléhat na stát,

ten tě před tím neochrání, to ti lidi musej nechtít nacismus. Kdyby měli náckové podporu 

mezi lidma, tak s tím stát stejně nic neudělá a ty náckové u tý moci budou. Takže se musí 

spíš pracovat s tou občanskou společností, aby lidi věděli, co jsou náckové zač. Já jsem 

liberál, myslím si, že jsou v tom dva modely. Jeden je model USA, tam si před svůj dům 

můžeš vyvěsit vlajku s hákovým křížem, v obchodech prodávaj náckovský uniformy, 

můžeš hajlovat, nebo si nechat vytetovat hákovej kříž. Ale v momentě, kdybys dělal 

demonstraci jaká byla v Janově a házel bys zápalný lahve nebo výbušniny na policajty, tak 

ty policajti by na tebe nestříkali vodním dělem, ale použili by střelný zbraně. A nebo je to 

model Evropy, kde je spousta věcí zakázaných, ale do určitý míry se pak toleruje to, co se 

dělo v Janově. Tohle bylo podle mě největší selhání státu. Spousta policajtů skončila po 

Janově v nemocnici a nikdo za to není ve vězení. Stovky lidí tam porušovaly zákon, 

páchaly vícenásobný trestný činy a jediný obvinění je za napadení Ondřeje Cakla. Já jsem 

byl v Janově a to jsem se bál nejvíc v životě. 

Ještě bych chtěl vědět, jak hodnotíš informování medií? V dotazníku jsi vyplnil, že 

dřív media informovala neobjektivně a moc a teď informují neobjektivně a málo.

Myslím si, že to záleží od novináře. Jsou novináři, který píšou o neonkách dobře a jsou 

novináři, který o tom prostě musej psát. Novinář dejme tomu v Mosteckým deníku musí 

psát, ať se tam děje cokoliv. A v těch médiích chybí specializace. Ty novináři jsou jenom 

lidi a nemůžou mít nastudovaný všechno. Pak se stávaj faux pas, že jim nějakej nácek 

zavolá a v Mosteckým deníku vyjde hodnocení bitvy v Janově očima účastníka a je to 

vlastně názor těch nácků. Ještě je potřeba říct, že ty náckové, co se týče aspoň DS mají 

perfektní PR. Posílaj dobře napsaný tiskový zprávy, těm správnejm novinářům, dokážou 

udělat tiskou konferenci, dokážou s těma médiama dobře pracovat. A pro ty novináře je to 

atraktivní, protože media fungujou tak, že se musí psát, aby se prodávalo. Je to špatný, ale 
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je to tak. O těch náckách lidi baví číst, takže to zvyšuje prodeje a zvyšuje to čtenost a 

novináři o tom rádi napíšou. 

Myslíš si, že odvysílání videa z Janova, jak tam ta parta Romů vyhání hlídky DS 

v čele s Lucií Šlégrovou, mohlo přispět k tomu, že tam pak 17.listopadu přijelo tolik 

lidí a i místní se k nim přidávali?

To že to odvysílali, podle mě není špatně, já jsem proti jakýkoliv cenzuře, ale měli k tomu 

dát nějakej komentář. Oni tam dali takovej komentář, kterej ještě víc vyburcoval ty vášně. 

Jim to zvedlo sledovanost, takže se zachovali tržně. 

Takže na stejným tržním principu to fungovalo i před volbami, když měla DS daleko 

větší mediální prostor než všechny ostatní politický strany?

Vždyť oni si ho taky těžce vypracovali. Svojí aktivitou a svým dobrým PR.

Byl to podle tebe jejich záměr?

Určitě, oni s tím cíleně pracujou. Když si vemu jenom situaci v Ústí, tak zrovna u toho 

Berčíka na webu byly překlady Goebbelse, jejich ministra propagandy a já myslím, že oni 

to fakt čtou a berou si z toho ponaučení. Oni mají propagandu na profesionální úrovni,

skvělý grafiky, vizuály. A to, že se do těch novin dostanou je z části tím, že je to atraktivní, 

z části je to jejich úsilí. 

Myslíš si, že media si tenhle jejich trik neuvědomovala?

No do jistý míry jo, ale ospravedlnili si to tím, že jim to přinese větší zisky. Myslím si 

taky, že v tom náckovství hrajou pořád obrovskou roli cigáni a spousta novinářů nemá rádo 

cigány a ošklivě o nich píše. A takovej člověk, je svým způsobem ideovej sympatizant 

nácků. 

Na závěr bych se chtěl ještě zeptat, jestli máš nějaké povědomí o tom, z jakých zdrojů 

můžou neziskovky na boj proti pravicovému extremismu shánět peníze?

Myslím, že kromě Kampaně proti rasismu tady nic není. A my se do toho stejně 

nezapojujeme, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
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Příloha č. 7 – Rozhovor se zástupci Odboru bezpečnostní politiky 

MVČR

Jakým způsobem spolupracuje MVČR s neziskovým sektorem a jak tuto případnou 

spolupráci hodnotíte?

Ministerstvo vnitra spolupracuje s neziskovým sektorem dlouhodobě, už asi v roce 2003 

vznikla meziresortní komise na potírání extremismu a s postupem času další skupiny, které 

se scházely ad-hoc. Zástupci MVČR dochází i na skupiny organizované bývalým 

ministrem pro lidská práva (v současné době zmocněncem), kde se rovněž řeší spolupráce 

s NNO. V současnosti s neziskovým sektorem spolupracujeme primárně na prevenci a pro 

tyto účely byla vytvořená jedna ze skupin Task Force, kde jsou zástupci MV, policie, 

akademické sféry, NNO, MŠMT a Úřadu vlády. Potíž spočívá v tom, že některé NNO 

s námi spolupracovat nechtějí. Odůvodňují to třeba tím, že jejich cílová skupina by s touto 

spoluprací nesouhlasila, nebo že nesouhlasí s politikou vnitra. Mrzí nás ale, že ze strany 

NNO často přichází pouze kritika - nutno podotknout, že často i oprávněná - ale málokdy 

přicházejí nějaké konstruktivní podněty. Směrem k NNO, které nás za určité věci 

kritizovaly, jsme se snažili provést určité vstřícné kroky – například zprostředkovat setkání 

velitelů bezpečnostních opatření v Janově s NNO, které tento zásah ostře kritizovaly, 

ovšem NNO nesplnily naši žádost, aby dopředu sepsaly otázky a výtky na tyto policisty. 

Z tohoto setkání tedy sešlo. Dobrou spolupráci ale máme například s Romeou, nevládní 

organizací Asi-milovaní (spolupráce na projektu Hrozby neonacismu) nebo Židovskou 

obcí a Židovským muzeem. Dále jsme nabídli své služby (interní materiály, konzultace, 

příspěvky) do chystaného projektu NNO Síť proti náckům. Velmi zajímavým pro NNO by 

mohl být také námi připravovaný materiál o deradikalizaci v oblasti extremismu, který 

analyzuje preventivní a deradikalizační aktivity státního i nestátního sektoru v ČR i 

v zahraničí (zejména v Německu). V materiálu jsou zmíněna i konkrétní doporučení pro 

koncipování projektů v ČR. Je už hotový, ale v současnosti prochází vnitroresortním 

připomínkovým řízením. S NNO jsme spolupracovali i při přípravě Strategie boje proti 

extremismu, do které jsme zahrnuli některé poznámky vzešlé od NNO. Např. jedné 

nevládní organizaci jsme nabídli finanční odměnu za vypracování doporučující studie. 

Tato nevládní organizace ji zpracovala, ale finanční odměnu odmítla. 
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V jakých oblastech by se měly podle Vás neziskové organizace angažovat a kam by 

rozhodně zasahovat neměly?

Podle našeho názoru by NNO neměly zasahovat do věcí týkajících se policejních postupů a 

taktiky, ale jinak NNO v ničem nebráníme a v zásadě není naší věcí, v jakých oblastech se 

budou angažovat a v jakých ne. 

Myslíte si, že podpora (zejména finanční v podobě grantů či dotací) neziskových 

organizací je ze strany státu dostatečná? Znáte nějaké konkrétní dotační tituly, které 

mohou NNO na boj s extremismem využít?

V zásadě tu jde o to, že MV primárně finančně podporuje, vybavuje, vzdělává nebo školí

svoje složky zejména z řad policie a MV, případně asistuje při podpoře či vzdělávání obcí 

či justičních pracovníků. Nicméně jak je zmíněno ve Strategii boje proti extremismu, 

spolupráce s dalšími (tedy i nevládními) subjekty, je pro nás prioritou. Neziskový sektor je 

samozřejmě finančně podporován méně, což ovšem neznamená, že ho nejsme schopni 

podpořit jinak, například nabídkou našich odborníků. Zásadní otázkou ale také je, je-li tu u 

NNO vůbec ochota v této oblasti něco dělat a zároveň také, jestli jsou schopni nabídnout

odpovídající kvalitu. Ze strany MV byl podporován v roce 2009 a 2010 projekt Úsvit.

Neuvažuje MVČR o vlastním dotačním titulu s tímto zaměřením?

Různé odbory MV mají finanční prostředky na podporu různých projektů. OAMP 

například na integraci cizinců, OPK na prevenci kriminality, Odbor bezpečnostního 

výzkumu, vývoje a inovací má zase na starosti finance z Bezpečnostního výzkumu. OBP 

ovšem takové prostředky nemá. Stává se nám ovšem, že NNO si myslí, že OBP takovými 

prostředky disponuje a o finanční podporu nás žádají. Pokud víme, o žádném zvláštním 

dotačním titulu se v nejbližší době neuvažuje. 

Jak vnímáte kritiku celkové koncepce extremismu, kterou nevládní organizace i 

akademická sféra považují za vágní a upozorňují, že na jejím základě může vládní 

aparát za extremistu označit téměř kohokoliv?

http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
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Jsme si vědomi toho, že definic extremismu existuje několik a navzájem se od sebe více či 

méně liší, samozřejmě bychom uvítali přesnější definici, na které by se shodlo široké 

spektrum jak akademiků, tak zástupců bezpečnostních složek a mnohokrát jsme se o 

tomhle problému už v rámci MV bavili, ale nedobrali jsme se zatím k nějakému širšímu 

konsenzu a proto stále používáme definici, kterou jsme přijali v roce 2002. 

Jak hodnotíte přístup médií k problematice extremismu. Dá se v této oblasti podle 

Vás zaznamenat určitý vývoj?

Informování medií o problematice extremismu je v zásadě povrchní, informace jsou kusé a 

média se k jednotlivým tématům nevrací. Naší tezí ovšem je „Nezlobme se na novináře, 

ale snažme se jim poskytnout kompletní a pravdivý informační servis tak, aby si nemuseli 

informace domýšlet.“ Měli bychom umět reagovat na nepravdy a dementovat bludy, proto 

se například věnujeme školení našich pracovníků v komunikaci s médii. Musíme ovšem 

novináře pochválit za informování o procesu s DS. Její členové nevyzněli v médiích jako 

mučedníci, čehož jsme se obávali. Podle analytické zprávy Newton Media se v průběhu 

roku 2009 a 2010 informování médií o pravicovém extremismu změnilo, více se objevují 

zprávy s negativním vyzněním vůči extremistům. 

V letošním vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu jsem nenašel žádné 

vážnější problémy, jde opravdu vše tak hladce? 

Už jste viděl, aby hodnocení práce, které vypracovává stejný subjekt, který tu práci dělal, 

vypadalo negativně? Ale teď vážně, hodně věcí se nepovedlo, ale MVČR a PČR v téhle 

problematice udělalo za poslední dva roky velký pokrok. Slabá místa v oblasti boje proti 

extremismu byla velmi rychle identifikována na základě proběhnuvších jednání a podkladů 

relevantních subjektů (policie a další bezpečnostní složky, příslušné resorty, nevládní 

sektor). Okamžitě byly na těchto oblastech zahájeny práce k nalezení optimálního řešení. 

Vyvstalé úkoly lze dělit mezi dlouhodobé (jako například vzdělávání) a krátkodobé (např. 

oblast policejní metodiky). Lze říci, že již v tuto chvíli jsou z krátkodobých úkolů dvě 

třetiny splněny. Při sestavování Strategie jsme nechtěli být obecní, ale chtěli jsme si dát 

konkrétní úkoly i s konkrétními termíny. Je pravda, že v některých ohledech jsme se třeba 

přecenili a úkoly jsou plněny průběžně. 
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Jaké jsou podle Vás největší úspěchy státu v boji proti extremismu?

Největším úspěchem je asi zákaz DS. Těmi dalšími je například vytlačení neonacistů 

z veřejného prostoru, což je hlavně zásluhou police a obecně daleko lepší spolupráce 

policie a státních zástupců, ale i samospráv. 

Je boj s extremismem pro MVČR stále prioritou č.1?

V dnešní době je zřejmě hlavní prioritou boj proti korupci.
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Příloha č. 9 – vzor dotazníku k projektu „Prevence extremismu na 

základních školách na Mostecku“

Věk:

Pohlaví: 

1. Co si představujete pod pojmem extremismus? 

Politika                          násilí                            anarchista                           hajlování

Fotbal                            změna                           vzdor                                 demonstrace

Nebezpečí                     šance                             policie                                skinhead

Propaganda                   strach                            trestný čin                          Romové

Rasismus                      cizinci                           nacionalismus                     Daniel Landa

Něco jiného...........................................................................................................................................

2. Znáte nějaká uskupení, která se dají považovat za extremistická? Zkuste napsat 
jejich názvy.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Co považujete za projev extremismu?

Pořádání demonstrací            Hlásání nesnášenlivosti k cizincům              Pronásledování Romů

Hajlování                                kouření marihuany                                        pořádání koncertů

Hákový kříž na tričku          Hlídky DS v Janově                                      ochrana zvířat

Snaha svrhnout vládu              bitvy s policií                                                politické kampaně

Zmlácení cizinců                     tetování                                                         fotbaloví fanoušci 

Něco jiného...........................................................................................................................................

4. Setkali jste se někdy s projevy extremismu? Popište s jakými

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Které z následujících skupin považujete za extremistické (zakroužkujte)

Greenpeace                Národní strana                 Antifašistická akce                 Dělnická strana 

ODS                           Národní odpor                 Červený kříž                         AC Sparta Praha

Al Kaida                    Blood and Honour           Skinheads                   Autonomní nacionalisté

Brux Vandals             Graffity                            Jehovisté                         Ordo Lumen Templi

Ku Klux Klan             Hnutí Punk                      hooligans             Romská občanská iniciativa   
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6. Která z těchto skupin je Vám nejsympatičtější?

Vietnamci             Anarchisté           Romové             Skinheads           Ukrajinci   

7. Která je Vám naopak sympatická nejméně?

Ukrajinci              Skinheads            Anarchisté           Romové            Vietnamci           

8. Vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

a) Cizinci v ČR berou Čechům práci

b) Cizinci páchají trestnou činnost

c) Cizinci jsou pro ČR přínosem

d) Cizinci se nechtějí přizpůsobit českým poměrům

e) Cizincům v ČR je nutné pomáhat

9. Znáte tyto symboly? Zkuste popsat, co znamenají.

88  ....................................................................................................................

.......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

10. Co si myslíte o pravicovém extremismu (rasističtí skinheads, nacionalisté, Dělnická 
strana.....)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

11. Co si mysláte o levicovém extremismu (anarchisté, Antifašistická akce......)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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Příloha č. 10 – vyhodnocení dotazníku „Prevence extremismu na 

základních školách na Mostecku“

Základní statistické údaje Počet
Počet oslovených škol 25
Počet zúčastněných škol 10
Počet zúčastněných tříd 21
Počet realizovaných besed 15
Počet žáků 399

1. Co si představujete pod pojmem extremismus Počet
Nebezpečí 326
Násilí 269
Rasismus 249
Demonstrace 237
Další možnosti neměly v dotazníku relevantní zastoupení

2. Znáte nějaké uskupení, které považujete za 
extremistické?

Počet

Dělnická strana 134
Skinheads 39
Další uskupení nedosáhla v dotazníku relevantního zastoupení

3. Co považujete za projevy extremismu? Počet
Pořádání demonstrací 254
Pronásledování 199
Hajlování 153
Další možnosti nedosáhly v dotazníku relevantního zastoupení

4. Setkali jste se někdy s projevy extremismu? Počet
Akce DS v Janově 37
Další jmenované akce měly zastoupení v řádu jednotek (hajlování, 
výtržnosti apod.)

5. Které z následujících skupin považujete za 
extremistické?

Počet

Skinheads 227
Dělnická strana 233
Antifašistická akce 167
Další možnosti nedosáhly v dotazníku relevantního zastoupení

6. Která z těchto skupin je vám nejsympatičtější Počet
Vietnamci 158
Anarchisté 64
Ukrajinci 64
Skinheads 48
Romové 46
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7. Která z těchto skupin je Vám nejméně 
sympatická

Počet

Anarchisté 157
Romové 145
Skinheads 110
Vietnamci 41
Ukrajinci 21

8. Vyberte tvrzení s kterým souhlasíte Počet
Cizinci v ČR berou Čechům práci 197
Cizinci páchají trestnou činnost 98
Cizinci jsou pro ČR přínosem 53
Cizinci se nechtějí přizpůsobit českým poměrům 156
Cizincům v ČR je nutné pomáhat 71

9. Znáte tyto symboly? Správně poznalo
Anarchismus 185
SS 42
Heil Hitler 14
Antifašistická akce 5
Keltský kříž 3

10. Co si myslíte o pravicovém extremismu? Počet
Kladné odpovědi 44
Záporné odpovědi 74
Ostatní neodpověděli, nebo byly jejich odpovědi ambivalentní

11. Co si myslíte o levicovém extremismu? Počet
Kladné odpovědi 17
Záporné odpovědi 44
Ostatní neodpověděli, nebo byly jejich odpovědi ambivalentní
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O autorovi

Narodil jsem se 5. 9. 1979 v Mostě do rodiny učitelky a svářeče. Uprostřed docházky 

na základní školu se rodiče rozhodli zkusit štěstí na tehdejší novince sedmiletém 

gymnáziu. Po úspěšných přijímacích zkouškách a sedmi letech studia jsem odmaturoval na 

všeobecném gymnáziu v Mostě a složil přijímací zkoušky na Vyšší odbornou školu 

sociálně právní v Mostě. Tříleté studium jsem zakončil absolutoriem a obhajobou 

absolventské práce na téma Extremismus. Současně s posledním ročníkem vyšší odborné 

školy jsem začal dálkově studovat Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor sociální 

práce. Studium jsem před posledním ročníkem na rok přerušil a odcestoval „na zkušenou“ 

do Londýna, kde jsem se snažil svou školní angličtinu přiblížit té anglické, složil 

mezinárodně uznávanou zkoušku a poznal pravou multikulturní společnost. Po návratu do 

České republiky jsem dokončil studia a získal titul Bc. Poté jsem se po úspěšném prvním 

roce v zahraničí do Londýna na rok opět vrátil. V současné době studuji obor Studia 

občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a touto diplomovou 

prací studia doufám úspěšně zakončím. Celý můj profesní život je spjat s neziskovým 

sektorem. Už při studiích na Univerzitě J. E. Purkyně jsem pracoval jako terénní sociální 

pracovník v nestátním, neziskovém protidrogovém centru, později jako kontaktní 

pracovník a nakonec jako vedoucí tohoto centra v Mostě. Po přestěhování do Prahy jsem 

změnil cílovou skupinu a pracuji v občanském sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům 

jako sociální pracovník a koordinátor projektů zaměřených nejen na integraci cizinců. 

Mám rád veselé lidi, veselá zvířata a veselé historky a nerad spěchám. Jsem také 

přesvědčen o tom, že tuto část práce nikdy nikdo nečte.
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