
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

Lucie Firerová 

 

 

 

 

 

Dělnická strana (sociální spravedlnosti) 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

Praha 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Lucie Firerová  

Vedoucí práce: Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.d. 

 

 

Rok obhajoby: 2014 



Bibliografický záznam 

Firerová, Lucie. Dělnická strana (sociální spravedlnosti). Praha, 2014. 150 s. 

Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií. Katedra politologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. et M.A. Jan 

Charvát, Ph.d. 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vývoj a postavení krajně pravicové Dělnické 

strany (DS) a Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v politickém systému 

České republiky. Práce obsahuje rovněž teoretickou část, zabývající se různými pohledy 

na extremismus a radikalismus. Stručně je pojednáno i o postavení krajně pravicových 

stran ve středovýchodní a západní Evropě. 

Hlavním cílem práce je zachytit jednak kořeny vzniku Dělnické strany, ale 

rovněž působení a ideová východiska její nástupkyně Dělnické strany sociální 

spravedlnosti. Důraz je kladen především na prezentaci strany a jí pořádané 

demonstrace, neboť jsou hlavním způsobem k získávání jejích podporovatelů. Práce 

rovněž analyzuje volební výsledky DS (DSSS) a snaží se ji zařadit do českého 

stranického systému dle teorie Giovanni Sartoriho. Nechybí ani popis organizační 

struktury strany a jejích přidružených organizací. Poslední kapitola pak pojednává o 

symbolice a ikonografii strany. 

 

Abstract 

This thesis deals with the development and position of the far-right Workers 

Party (DS) and the Workers Party of Social Justice (DSSS) in the political system of the 

Czech Republic. The work also includes a theoretical part, dealing with different views 

on extremism and radicalism. Also discussed is the position of the far-right parties in 

Central and Western Europe. 

The main goal is to capture the roots of the Workers 'Party, but also action and 

ideological bases its successor the Workers Party of Social Justice. Emphasis is placed 

on the presentation of the party and demonstrations. They are namely the main way to 

reach supporters. The thesis also analyzes the election results of DS (DSSS) and try to 

include the party in the Czech party system according to the theory of Giovanni Sartori. 



There is also a description of the organizational structure of the party and its affiliated 

organizations. The last chapter discusses the symbolism and iconography of the party. 
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Základní vymezení tématu a obsah práce: 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala Dělnickou stranu (Dělnickou stranu 

sociální spravedlnosti) jakožto reprezentanta krajně pravicové scény v České republice. 

Obecně je v České republice krajně pravicové křídlo marginalizované na rozdíl třeba od 

Maďarska nebo Slovenska. Zde jsou krajně pravicové strany dlouhodobě určitě 

úspěšnější a jejich role v systému silnější. Analýzou konkrétní strany, tedy Dělnické 

strany (Dělnické strany sociální spravedlnosti) bych chtěla mimo jiné nalézt důvody, 

které k tomuto stavu vedou (vedly). 

Co se týče struktury práce, ráda bych v úvodní, teoretické části vymezila pojmy 

jako extremismus a radikalismus, které hlavně masmédia dosud nerozlišují a rozdíly 

mezi nimi jsou potírány. Velmi záleží na tom, v jakém geografickém prostoru tyto 

pojmy používáme. S jistým zjednodušením je možné konstatovat, že v anglicky 

mluvících zemích je rozšířenější pojem „radikalismus“ jako synonymum pro to, co je 

jinde označováno za „extremismus“. Dále bych chtěla v této části vymezit pojem 

extrémní pravice a klasifikovat jej. Tento teoretický úvod považuji za důležitý, neboť je 

nutné si stanovit základní teoretický rámec, i přesto, že na poli extremismu obecně to 

vůbec není jednoduché. 

Ve druhé, stěžejní části práce se již budu věnovat Dělnické straně jako takové. 

Začnu pozadím vzniku Dělnické strany a jejím napojením na SPR-RSČ. Zde bych ráda 

poukázala na návaznost programu obou stran a na personální propojení. Stručně bych 

chtěla také představit symboliku strany, neboť i na ní se odvolávala vláda České 

republiky při pokusech o rozpuštění Dělnické strany. Určitě neopomenu analyzovat 

programatiku strany a to jak v oblasti vnitřní, tak i zahraniční politiky. Program strany 

jsou ale jen obecné teze, které se dokreslují až jednotlivými kroky a činy strany. Proto 

se zaměřím i na kontakty a spolupráci DS (DSSS) s jiným krajně pravicovými subjekty 

(stranami, hnutími registrovanými i neregistrovanými) v České republice i v zahraničí. 

S tím souvisí i veřejné akce a demonstrace konané těmito subjekty. Zde bych chtěla 

zachytit i pohled veřejnosti na tyto akce a na krajně pravicový extremismu obecně. Dále 

se budu zabývat Dělnickou mládeží a Ochrannými sbory Dělnické strany, jakožto 

organizacemi zřizovanými DS za účelem jednak propagovat stranu a jednak chránit její 

členy. Část práce chci zaměřit i na oba pokusy o rozpuštění DS a jejich vliv na 

prezentaci strany a na její strategii. 



Myslím, že nelze analyzovat stranu bez zařazení do stranického systému dané 

země. Proto na základě výsledků u voleb (parlamentních, krajských, komunálních i do 

Evropského parlamentu) a také předvolebních spoluprací nastíním postavení DS 

(DSSS) ve stranickém systému ČR. Zároveň bych se zde chtěla věnovat i elektorátu DS 

(DSSS). Vzhledem k tomu, že na toto téma nebylo zpracováno mnoho studií, budu 

vycházet ze studií zkoumajících obecně elektorát krajní pravice v České republice.  Na 

závěr nastíním i současnou činnost strany a její plány do budoucna. 

 

Výzkumné otázky práce: 

Ve své diplomové práci se zaměřím na několik výzkumných otázek. Lze obecně 

beze zbytku považovat DS (DSSS) za nástupnickou stranu po SPR-RSČ? A proč je DS 

méně úspěšná než SPR-RSČ? Lze to přičítat době 90. let, kdy lidé po přechodu 

k demokracii obecně inklinovali více k pravici? S tímto tématem souvisí i otázka, proč 

se DS (DSSS) neuchytila jako jí podobné strany v zahraničí. Co udělala strana jinak a 

co na to mělo vliv? 

 

Metody práce (Zásady pro vypracování): 

Hlavní výzkumnou metodou mé diplomové práce bude hlavně analýza dat 

z odborných článků, publikací, internetových stránek, diskusních fór apod. Důležitým 

zdrojem samozřejmě bude i stranický tisk, konkrétně Dělnické listy. Analýze podrobím 

zajisté i program DS (DSSS). Vzhledem k tomu, že budu zkoumat i návaznost DS na 

SPR-RSČ a také postavení DS ve srovnání s jinými podobnými stranami v zahraničí, 

další výzkumnou metodou bude komparace zjištěných dat. 
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Úvod 

Dělnická strana (DS) potažmo Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je 

součástí českého politického systému již jedenáctým rokem. Záměrně nepíši stranického 

systému, neboť podle teorie Giovanni Sartoriho (viz níže) je politická strana součástí 

stranického systému pouze tehdy, pokud disponuje koaličním, nebo alespoň 

vyděračským potenciálem. Ani jeden z nich se nepodařilo Dělnické straně za dobu své 

existence vybudovat. 

Proč jsem si vybrala pro svou práci Dělnickou stranu i přes to, že se jedná de 

facto o stranu marginální? I tak to si totiž dokázala svými aktivitami získat mnoho 

příznivců a především mediální pozornost. Ta je pro její existenci nesmírně důležitá, 

neboť i negativní zprávy o ní jsou formou reklamy a propagace. Zájem o ní tedy 

paradoxně neodpovídá jejím následným výsledkům u voleb, ale díky svým 

mobilizačním schopnostem, mnohým násilnostem a vulgárním projevům si ho dokáže 

alespoň chvilkově získat. Přes to ale nikdy nedokázala tento chvilkový zájem přetavit 

v zisk poslaneckého mandátu.  

Svou práci rozdělím de facto do třech částí. První z nich je teoretického rázu a 

pojednává o pojmech radikalismus a extremismus. Tyto pojmy často slýcháváme 

v masmédiích a čteme v novinách, ale při jejich užívání dochází k neshodám. Dokonce 

ani autoři, zabývající se pravicovým extremismem a radikalismem se beze zbytku 

neshodnou na jejich odlišnostech. Jejich používání je do jisté míry subjektivní. Záleží 

také, v jakém geografickém prostoru s pojmy operujeme. V práci proto poukážu na ony 

drobné významové rozdíly a nabídnu pohledy několika autorů na tuto problematiku.  

Druhá, teoretická část práce, vymezí pojmy pravice a levice. Zdá se možná být 

toto vymezení zbytečné a lze tvrdit, že o pravici a levici má každý povědomí. Chtěla 

jsem přesto tuto problematiku zařadit, neboť považuji za důležité opravdu doslovně 

vymezit rozdíly mezi pravicí a levicí. Lze pak zpětně posuzovat, do jaké míry strana 

(Dělnická, či kterákoliv jiná) přebírá pravicové a levicové hodnoty. Vycházet zde budu 

hlavně z teorie Norberta Bobbia a jeho knihy Pravice a Levice: Důvod a smysl rozdělení 

politické scény. Právě on pojímá tuto problematiku podle mě velmi komplexně a hlavně 

srozumitelně. Následovat bude již samotné téma krajní pravice. Zaměřím se hlavně na 

její charakteristické znaky a vývoj. Nebude chybět ani základní dělení krajně 

pravicových stran podle několika autorů. Stejně jako v pohledu na radikalismus a 
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extremismus i zde se některé typologie rozcházejí. V této kapitole budu vycházet 

především z knih a článků od Case Muddeho, Miroslava Mareše a z knihy Současný 

politický extremismus a radikalismus od Jana Charváta. Z článku Case Muddeho  Who’s 

Afraid of the European Radical Right a z knihy Populist Radical Right Parties in 

Europe budu rovněž čerpat v další kapitole o ultrapravicovém populismu. 

Po teoretickém úvodu bude následovat další část práce zaměřená již na znaky 

krajně pravicových stran ve střední a východní Evropě. Cílem této kapitoly je poukázat 

na rozdíly těchto stran v západní a středovýchodní Evropě. Následně vymezím krajní 

pravici v České republice. Zde představím trendy v podpoře krajně pravicových stran a 

jednotlivé subjekty krajně pravicové scény. V 90. letech jím byla strana Sdružení pro 

Republiku-Republikánská strana Československa (SPR-RSČ), kterou v zápětí nahradila 

právě Dělnická strana. Ta se stala hlavním aktérem na krajní pravici v novém tisíciletí. 

Tuto pozici si ale musela „vybojovat“, neboť ji často konkurovaly jiné subjekty. I o nich 

se v této kapitole zmíním.  

V následující kapitole se již zaměřím na samotnou Dělnickou stranu. Její historie 

sahá až k SPR-RSČ, ze které částečně vyšla. Neopomenu tedy srovnání programových 

bodů a personálního propojení obou stran. Vývoj DS (DSSS) a její činnost rozdělím na 

tři etapy, období let 2003-2006, kdy docházelo k etablování strany a kdy si strana sama 

hledala místo v českém stranickém systému. V následujícím období mezi lety 2007-

2010 již byla DS jasnou „vůdkyní“ krajní pravice u nás, mimo jiné i s pomocí 

neonacistických uskupení jako Národní odpor. V této době došlo i k dvěma pokusům o 

rozpuštění strany, z nichž každému vymezím samostatnou podkapitolu. Třetí etapa 

existence strany započala po jejím rozpuštění Nejvyšší správním soudem v únoru 2010 

a následné přeregistraci jejích členů pod hlavičku Dělnické strany sociální 

spravedlnosti. Činnosti DSSS bude věnována jedna z hlavních kapitol práce. 

Stěžejní bude kapitola zabývající se demonstracemi a veřejnými akcemi DS 

(DSSS). Na nich totiž stojí její celá existence a s jejichž pomocí se dostává do povědomí 

veřejnosti. Jsou pro stranu nejdůležitějším způsobem prezentace a mnohdy na nich 

zaznějí slova a názory, které bychom nevyčetli nikde, ani v programu strany. Důležitým 

programovým bodům se budu také věnovat v samostatné kapitole. Následovat bude 

charakteristika organizační struktury DSSS a jejích pomocných organizací a sdružení. 

Jedná se o Ochranné sbory Dělnické strany, Dělnickou mládež, Akademii DSSS, 

Holešovskou výzvu a Dělnické listy. 
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Předposlední dvě kapitoly se zaměří jednak na analýzu výsledků DS (DSSS) u 

voleb a její postavení ve stranickém systému České republiky a jednak na 

charakteristiku elektorátu DSSS a krajně pravicových stran obecně. V závěrečné 

kapitole rozeberu symboliku a ikonografii strany. 

Mými hlavními zdroji se vzhledem k aktuálnosti tématu nestaly odborné 

publikace a články (kromě úvodní teoretické části), ale především Dělnické listy a 

internetové zpravodajské servery. Dělnické listy vychází s pravidelnou periodicitou 

(čtyřikrát ročně) a přichází s novými informacemi o činnosti strany. Důležité pro mne 

byly hlavně v letech 2003-2009, neboť téměř všechny články o činnosti DS byly z jejích 

původních webových stránek smazány. Dále jsem čerpala s internetových stránek 

Dělnické strany sociální spravedlnosti a z výročních zpráv o extremismu, které 

každoročně prezentuje Ministerstvo vnitra. Podobné zprávy vydává i Bezpečnostní 

informační služba (BIS) České republiky. Ty rovněž byly důležitým zdrojem informací. 
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1. Vymezení pojmů radikalismus a extremismus a jejich 

užívání 

 Bez teoretického rámce nelze vůbec začít ve zkoumání a analýze krajně 

pravicové strany, jakou byla Dělnická strana a nyní je Dělnická strana sociální 

spravedlnosti. Je nutné rozlišovat pojmy extremismus a radikalismus, neboť z jejich 

neznalosti častokrát plynou mnohé neshody. I pojem krajní pravice je často používán, 

ale málokdo dokáže přesně určit, co se pod ním všechno skrývá. Politické strany pečlivě 

vybírají, jak samy sebe prezentují a označení extremistická či neonacistická striktně 

odmítají. V první části práce proto nastíním základní pojmy pojící se s radikalismem, 

extremismem a krajní pravicí. 

 

 

1.1 Politický extremismus 

 Ve slovníku společenských věd se pojem extremismus začal objevovat až ve 

druhé polovině 20. století. Jeho etymologický původ je však mnohem staršího data. 

Vychází z latinsko-řecké kombinace slov. Pojem „extremus“ („nejzazší“) v latině 

označoval nejdále ležící pozici. „Extremitas mundi“ označovalo regiony, které byly ve 

velké vzdálenosti od metropole Říma jakožto středu impéria (Mareš, 2003: 20). 

V západoevropském a angloamerickém prostoru se začal pojem extremismus 

častěji vyskytovat v rozmezí třicátých až padesátých letech 20. století. 

Z angloamerického prostoru se pojem rozšířil i do evropského, především německého 

prostředí. S jistým zjednodušením je možné konstatovat, že v anglicky mluvících 

zemích je rozšířenější pojem „radikalismus“ jako synonymum pro to, co je jinde 

označováno za „extremismus“. V německém prostředí ale došlo k diferenciaci těchto 

pojmů. V českém prostoru se pojmy extremismus či radikalismus užívaly obecně již od 

přelomu 19. a 20. století. Po tzv. sametové revoluci začala být tato označení mimořádně 

frekventovaná a postupně se v akademickém i úředním prostředí ujalo jejich chápání 

zhruba v tom smyslu, v jakém jsou používána v německy mluvících zemích. V mediální 

sféře je však jejich použití nadále velmi „volné“ (Mareš, 2003: 20-21). Petr Fiala ještě 

více přibližuje odlišné chápání významu slova extremismus v různých jazycích. 
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Anglosaské pojmy „right-wing extremism“ a „left-wing extremism“ a francouzské 

označení „extreme droite“ a „extreme gauche“ mají více deskriptivní význam a 

vyjadřují umístění subjektů na pravo-levé škále politického spektra. Na druhou stranu 

německé pojmy „Rechtsextremismus“ a „Linksextremismus“ už v sobě obsahují 

právně-normativní vymezení a jsou tedy současně nositelem negativních konotací. Toto 

konstatování není platné jen pro Spolkovou republiku Německo, ale i pro Rakousko a 

Švýcarsko (Fiala, 1998: 10). 

Někteří autoři přidávají další kategorii a kromě levicového a pravicového 

extremismu hovoří ještě o tzv. extremismu středu. Příznivci extrémních stran středu se 

rekrutují z obvyklých stoupenců liberalismu a jsou to zejména muži do 30 let, vyučení 

drobní podnikatelé, ale i příslušníci ozbrojených složek. Společně nesouhlasí s vývojem 

kapitalismu, v němž roste role mezinárodního podnikání a zároveň je ohrožené domácí 

hospodářství kvůli přítomnosti jiných ras a etnik. Politické elity z řad extremistů středu 

přes volání po řádu a zákonnosti samy porušují řád a zákony, usilují o izolaci České 

republiky, staví se nesmiřitelně k jiným národům (např. k Německu), libují si v 

populistických veřejných vystoupeních a v programu své strany pamatují na drobné 

živnostníky a podnikatele. Pokud bychom se ptali, zdali je rozdíl mezi extremisty středu 

a pravicovými extremisty, mohli bychom ho hledat v hodnotách a pozicích. Extremisté 

středu zastávají obecně hodnoty a pozice ve středu jak hodnotově založených, tak 

deklarovaných škál levice-pravice. Pokud k nim přidáme ještě autoritářské tendence, lze 

dle Petra Matějů a Kláry Vlachové označit subjekt či osobu za „středově 

extremistickou“ (Matějů – Vlachová, 1998: 162-163). 

 Co se týče definice extremismu, panuje v odborné veřejnosti, jak jsem již 

uvedla, značná neshoda a pro politickou vědu je termín do velké míry neuchopitelný. 

Sám pojem politický extremismus je příliš prázdný, libovolně aplikovatelný a jeho 

výpovědní a označovací hodnota je prakticky nulová (Fiala, 1998: 10). Na tento fakt 

poukazuje i Maxmilián Strmiska, který tvrdí, že označení extrémní strana a 

extremismus jsou vhodné pro pouhou deskripci určitým způsobem zkonstruované 

politické škály pravice-levice. V momentu přechodu k vysvětlování systémové role a 

funkce jednotlivých politických stran a hnutí se ukazuje, že kapacita těchto pojmů je 

velmi omezená (Strmiska, 1998: 30). Přesnější vymezení pojmu je také problematické s 

ohledem na skutečnost, že jde o pojem normativní, zatížený velmi negativními 

konotacemi (Maršák, 2007: 4). Současně jde o jakýsi „sběrný pojem“, kam spadají 

všechny projevy a formy uvažování a jednání, které jsou zaměřeny proti ústavnímu 
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rámci demokratického státu. Přesně vymezit všechny možné protidemokratické formy 

uvažování a jednání je pak velice obtížné. Z těchto důvodů lze namítat, že termín 

pravicový extremismus
1
 je jen zobecňujícím pojmem, který současně celou 

problematiku spíše zamlžuje, než aby ji objasňoval (Bartoš, 2011: 552). 

Kvůli výše uvedeným nejasnostem s významem pojmu extremismus, dává 

mnoho odborníků přednost přesným označením – neonacismus, rasismus, případně 

terorismus. Pokud přesto – obvykle pod tlakem médií – musí s tímto termínem pracovat, 

přiklánějí se většinou k chápání extremismu jakožto ideologie nebo aktivity směřující 

proti demokratickému zřízení (Charvát, 2007: 12-13). Tomuto pojetí odpovídá i definice 

Ministerstva vnitra České republiky:  „Pojmem extremismus jsou označené vyhraněné 

ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky 

netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou 

definovány v českém ústavním pořádku.“
2
 Jan Charvát argumentuje ve své knize tím, že 

tato definice je sice ideální pro ministerstvo vnitra, její použití pro účely sociálních věd 

by ale mohlo způsobit problémy. Extremismus chápaný jako postoj nepřátelský ke 

stávajícímu režimu nemusí být nutně vázán na konkrétní ústavní zřízení (a v širším 

slova smyslu ani na demokracii). Lepší by dle něj byla tato definice, která popíše daný 

jev obecně a ve všech podobách: „Extremismus je jakékoliv snažení, které směřuje proti 

stávajícímu politickému zřízení.“ Extremismus neoznačuje žádnou pevně danou 

ideologii nebo doktrínu a je dynamickým jevem. To, co bylo za extrémní považováno 

v minulosti, můžeme dnes vnímat jako normální, a naopak (Charvát, 2007: 12). 

 Teze Ministerstva vnitra České republiky tvrdí, že extremistické postoje jsou 

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

destruktivně na stávající politicko-ekonomický systém. Tedy snaží se nahradit 

demokratický systém systémem antagonickým (totalitním, autoritářským, diktaturou, 

anarchií).
3
 

 S pojetím extremismu jako antidemokraticky smýšlejícího směru přichází i Cas 

Mudde. Sám vychází ze schumpeterovského pojetí demokracie jako institucionálního 

rámce umožňujícího dospět k politickému rozhodnutí, které vytváří společné dobro tím, 

že lidé rozhodují samy prostřednictvím volby jednotlivců. Ti pak vytvoří shromáždění, 

                                                           
1
Problém s pojmem extremismus jako zobecňujícím označením lze taktéž vztáhnout na jakýkoli 

extremismus, nejen na pravicový., pozn. autorky. 
2
Co je extremismus, Ministerstvo vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx), 25. 9. 

2013. 
3
 tamtéž 
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aby mohli provádět „jejich vůli". Extremismus dle něj odmítá svrchovanost lidu, která 

se běžně projevuje ve volebním aktu v principu „jedna osoba, jeden hlas“. Extremismus 

vidí jako antitezi demokracie, tedy zkráceně anti-demokracii (Mudde, 2010). 

 Podle některých autorů je extremismus produktem – jevem – demokratické 

společnosti. Demokracie totiž nemá dostatek účinných obranných mechanismů, aby se 

ubránila všemu, co jí škodí. Pokud by takové mechanismy měla, přestala by být 

demokracií a stala by se diktaturou (Chmelík, 2001: 12). Tento názor zastává i Petr 

Černý, který tvrdí, že politický extremismus je v jisté míře nezastupitelnou součástí 

demokratického systému, tzv. nutným zlem. Demokracie má v extremistických 

subjektech, které působí v jejím rámci, jedinečné protivníky a musí (za pomoci 

demokratických subjektů) v nikdy nekončícím procesu dokazovat funkčnost 

demokratické cesty (Černý, 2005: 22). Petr Černý ve své knize také cituje Pavla 

Kotlána, který vymezil některé znaky extremismu jako například vůdcovský princip, 

přímá akce (decize bez diskuze), mýtus a symbolika či mesianismus. Za nejdůležitější 

znak ale považuje dělení společnosti na kategorie „Přítel a Nepřítel“. Dokonce si 

pokládá otázku, zda toto dělení není jediným znakem extremismu. Říká, že pokud dojde 

k rozdělení světa na dobré, kteří musí přežít a špatné, kteří musí být zničeni, všechny 

ostatní znaky pak v podstatě pomáhají k dosažení vytyčeného cíle. Z Kotlánovy teorie 

tedy plyne, že pokud nějaká skupina začne dělit svět na Přítele a Nepřítele, který musí 

být zničen, je extremistickou, neboli bez tohoto znaku ji lze těžko za extremistickou 

považovat (Kotlán cit dle Černý, 2005:15-16). 

 Velmi zajímavý pohled na politický extremismus nabízí i Vladimír Čermák, 

který ho zkoumá v kontextu sociálního konfliktu. Dle něj je sociálním jevem 

pramenícím z ambivalentní přirozenosti člověka a stejně ambivalentní povahy 

sociálního a politického procesu. Charakteristickým rysem politického extremismu je 

to, že v kontinuu napětí mezi dvěma póly inklinuje ke zpochybnění existujícího 

hodnotového a normativního řádu společnosti fiktivními, ideologickými či utopickými 

modely. Politický extremismus lze tedy zaznamenat všude tam, kde je nabízen 

jednoduchý a jednoznačný sociální recept na definitivní uspokojení zájmu určité 

sociální skupiny, třídy, národa či rasy. Zatímco demokratické síly jsou si vědomy 

funkčnosti vztahu cíl-prostředek, vztahu, v němž je cíl vnímán jako obzor, k němuž je 

možno se pouze přibližovat cestou sociálního vyrovnávání. Extrémní politické síly ale 

takové sociální konfliktní vyrovnávání odmítají, neboť cíl, k němuž vede jediná cesta, 

se jim jeví být na dosah ruky (Čermák, 1998: 24). 
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 Na závěr pojednání o extremismu a jeho možném chápání bych se chtěla zastavit 

u otázky, zda lze považovat za synonyma označení extrémistická strana a antisystémová 

opozice. Této problematice se věnuje Maxmilián Strmiska a důrazně říká, že nelze tyto 

dva pojmy ztotožňovat. Ne každá extrémní (extremistická) strana nutně musí být 

antisystémovou opozicí. Strmiska chápe extrémní strany jakožto formace zaujímající 

krajní (periferní) pozici v určité stranicko-politické škále. Považuje také pojem 

antisystémová strana za daleko širší a vhodnější než označení extrémní (extremistická) 

strana (Strmiska, 1998: 31-33). 

 Jak ale podotýká Petr Fiala, mnohem důležitější než různé varianty pojetí 

pravicového extremismu je jeho vztah k dalším pojmům jako je politický radikalismus a 

politický populismus (Fiala, 1998: 11). Obou těmto pojmům se budu věnovat v další 

části práce. 

 

 

1.2 Politický radikalismus 

 Při hodnocení jednotlivých organizací i politických stanovisek je často velmi 

obtížné určit, kde se nachází dělící linie mezi demokratickým spektrem a extremismem. 

Proto část politologů začala používat pro označení „přechodu“, popř. „šedé zóny“, mezi 

těmito dvěma abstraktně vymezenými prostory pojem radikalismus. Samozřejmě se 

objevily i další doplňující, popř. alternativní pojmy jako fundamentalismus, 

organizovaná intolerance, již zmíněná antisystémovost apod. (Mareš, 2003: 32). Já se 

ale v této práci budu držet širším okruhem odborníků respektované terminologii, tedy 

dělení krajních postojů stran na extremistické a radikální. Nerada bych se totiž dostala 

do nejasností, které plynou s dalších možných označení krajně smýšlejících subjektů. 

Slovo radikální má svůj původ v latinském slově „radix“, které označuje 

„kořen“. Radikalismus je tedy takové jednání či řešení, které „jde ke kořenu“. V 18. a 

19. století byl pojem radikální spojen v západní Evropě s hnutím za rozsáhlé liberální 

reformy (Charvát, 2007: 10). 

Pro vymezení politických směrů či postojů je použití pojmu radikalismus silně 

závislé na konkrétních zemích či oblastech.  V rámci demokratických států je 

nejrozšířenějším a obecně nejuznávanějším pojetím pojetí radikalismu jako mezistupně 

mezi extremismem a demokracií. To platí především v německém prostředí a v jeho 

rámci radikalismus ještě spadá do oblasti tzv. ústavně-konformního spektra, 
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definovaného prostřednictvím svobodného demokratického zřízení. V rámci politického 

radikalismu jsou zastávány postoje a názory, které jsou kritické k formě demokratického 

uspořádání, přičemž je požadována její důsledná změna. Nedochází sice k paušálnímu 

zavržení demokracie a jejích základních hodnot, principů a mechanismů, jsou však 

alespoň v dílčích aspektech zpochybňovány. Hranice mezi radikalismem a demokracií 

na straně jedné a mezi radikalismem a extremismem na straně druhé jsou však v zásadě 

nejednoznačné a propustné (Mareš: 2003: 33-34, Mudde: 2010). Radikalismus tedy na 

rozdíl od extremismu paušálně nezavrhuje demokracii a její základní hodnoty a 

mechanismy, ale určité hodnoty, práva či povinnosti jsou alespoň v dílčích aspektech 

zpochybňovány. Při prosazování radikálních cílů jsou využívány nestandardně 

populistické modely agitace, jsou však respektovány základní demokratické 

mechanismy a monopol státu na použití fyzického násilí (Mareš, 2003: 34). 

 Nejvíce se můžeme s výše uvedenými pojmy setkat v masmédiích a právě 

masmédia oba pojmy dosud nerozlišují a rozdíly mezi nimi jsou potírány. Často 

splývají, a označení „extremista“ či „radikál“ spojují novináři obvykle s agresivními 

demonstranty útočícími na policii, případně ničícími majetek. Označení „extremista“ se 

tak redukuje na pouličního výtržníka, asociála či rasistu. Pokud se ale dotyčný 

„extremista“ převlékne do obleku a zřekne se násilí (alespoň verbálně), stane se 

v médiích někdy „radikálem“ a jindy „politickou alternativou“, ačkoli se jeho názory 

nezměnily. A právě díky těmto atributům je pojem „extremista“ ve společnosti vnímán 

jako něco negativního. Označení „extremista“ se tak stalo poměrně oblíbeným 

způsobem diskvalifikace politického soupeře (Charvát, 2007: 10). Existuje také 

poměrně velká škála těch, kteří byli ve sdělovacích prostředcích za extremisty označeni. 

V průběhu času se do jedné společnosti dostali jak anarchisté, členové hnutí skinheads, 

neofašistické organizace spolu s ekologickými aktivisty či politické strany jako KSČM 

nebo Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) 

(Fiala, 1998: 7). 

 Je nutné zdůraznit, že v akademickém, mediálním a společensko - politickém 

diskursu není jednoznačná shoda na tom, zda lze o určitých subjektech či ideově - 

politických pozicích hovořit jako o pravicovém a levicovém extremismu či o extrémní 

levici a pravici. Adjektivum „extrémní“ v zásadě slouží k označení vlastnosti či pozice, 

„extremistický“ vyjadřuje extrémní přesvědčení. Někteří odborníci spojují politický 

extremismus s akceptací násilí, což může mít úzkou vazbu na politický terorismus. Tato 

označení však nelze ztotožňovat. Zatímco pojmy „extremismus“ a „radikalismus“ se 
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vztahují spíše k ideově - programovým aspektům působení jednotlivých subjektů, 

terorismus je vázán převážně na strategii a metody prosazování (Mareš, 2003: 23-24). 

 S ohledem na problematické určení hranic mezi pojmy extremismus a 

radikalismus budu ve své diplomové práci používat pojmosloví dle Miroslava Mareše. 

Uvádí, že je v určitých směrech vhodnější pojímat skutečnosti, které jsou těmito pojmy 

označovány, jako jeden celek. Z tohoto důvodu budu používat pojem ultrapravice, a 

jako jeho synonymum pojem krajní pravice. Toto označení zahrnuje extremistické i 

radikální postoje či subjekty nacházející se v této části politického spektra (Mareš, 

2003: 33). Rozhodla jsme se takto i přesto, že například Petr Fiala má k tomuto 

zjednodušení jisté výhrady. Slovo krajní dle něj označuje pozici politického subjektu na 

okraji politického prostoru, ale zpravidla postrádá ono normativní zatížení typické pro 

označení extrémní (Fiala, 1998: 11).  

 

 

1.3 Vymezení pojmů pravice a levice 

Abych mohla pokračovat a věnovat se krajní pravici, považuji za nutné vysvětlit 

základní, ale velmi důležité pojmy. Vycházet budu hlavně z pojetí levice a pravice 

Norberta Bobbia, který kritizuje pravolevé dělení extremismu a nahrazuje jej 

dimenzemi mezilidské rovnosti anebo nerovnosti. To, co jsme doposud nazývali 

pravicovým extremismem, Bobbio vnímá jako radikální odmítnutí principu rovnosti 

(levicový extremismus pak analogicky nahrazuje radikálním prosazováním rovnosti) 

(Bobbio, 2003: 86-105). 

Obecně a zjednodušeně se dá říci, že levice se vyznačuje sympatií pro takové 

principy, jakými jsou svoboda, rovnost, bratrství a pokrok. Pravice zase pro principy 

jako autorita, pořádek, hierarchie a povinnost
4
(Heywood, 2008: 35). Výše uvedené 

charakteristiky pravice a levice jsou ale velmi obecné a nezachycují komplexní pohled 

na tyto dva pojmy. Těmi se ve své stěžejní knize Pravice a levice zabývá právě italský 

filosof Norberto Bobbio. Na úvod uvádí, že výrazy pravice a levice se navzájem 

vylučují a zároveň navzájem vyčerpávají. To znamená, že žádna z doktrín nemůže být 

zároveň pravicová a levicová. Posléze nazývá pravici a levici dyádou, která i přes různé 

kritické pohledy nadále ve společnosti přetrvává (Bobbio, 2003: 39-40). Jako hlavní 

                                                           
4
 Tato charakteristika je podle mě vhodnější spíše pro konzervativní pravici. Naopak liberální pravice se 

vyznačuje principy jako svoboda jednotlivce, minimální role státu, volný trh., pozn. autorky. 
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kritiku zpochybňující existenci dyády uvádí, že je-li všechno levicové, neexistuje 

pravice a naopak. Tuto kritiku ale v zápětí vyvrací tím, že síla těchto termínů není 

v každém případě stejná a může se měnit v závislosti na úhlu pohledu a kritériích. 

Ukazuje to na příkladu pádu SSSR a následnému poklesu levice na úkor pravice 

(Bobbio, 2003: 47-48). To platí i o jejich hodnotícím významu, tedy že pozitivní 

konotace jednoho je nutně negativní konotací druhého. Ovšem to, který představuje 

„dobro“ a který „zlo“, nezávisí na jejich popisném významu, nýbrž na názorech, jež 

vyjadřujeme na popisovanou věc. Podle Bobbia ale nelze popřít, že pravice a levice, 

ještě než se staly metaforou politického slovníku, měly jednoznačnou konotaci – pravice 

vždy pozitivní a levice negativní (Bobbio, 2003: 67-71). 

Sám Bobbio je tedy zastáncem dyády a tvrdí, že pojmy levice a pravice 

neztratily svůj význam a nejsou prázdnými nádobami, jak někteří autoři tvrdí. Výrazy 

nevymizely ze společnosti a lze to dokázat na jejich častém užívání v běžné mluvě, 

např. „pravicová (levicová) vláda“, „nová pravice“ atd. (Bobbio, 2003: 62). Zároveň 

zdůrazňuje, že levice nemůže existovat bez pravice a naopak (Bobbio, 2003: 81). 

V další části knihy se zabývá charakteristickými rysy rovnost a svoboda. 

Rovnost je tradičně připisována levici a svoboda spíše pravici. Bobbio tvrdí, že je 

nejdříve nutné přesně specifikovat jaká rovnost (svoboda)?, rovnost před kým? atd., 

abychom mohli s pojmy dále pracovat. Tím, že takto učiníme, zjistíme, že svoboda není 

vždy neslučitelná s rovností. Na druhou stranu uvádí mnoho příkladů, kdy se tyto pojmy 

vylučovat mohou. Na závěr knihy Bobbio přiznává, že je spíše zastáncem levicového 

myšlení a rovnosti, možná proto je jí věnována i větší část knihy. Rovnost považuje za 

ideál levice, který vždy určoval její směr. Za stoupence rovnosti pak označuje ty, kdo 

přesně vědí, že lidé si jsou i nejsou rovni. Upřednostňují a pro dobré soužití považují za 

důležitější to, co je lidem společné. Za stoupence nerovnosti lze označit naopak ty, kteří 

si více považují a dávají větší váhu odlišnostem (Bobbio, 2003: 86-105).  

Cas Mudde k tomu ale v souvislosti s krajní pravicí poznamenává, že klasická 

definice pravice jako víra v seberegulaci trhu a laissez faire není až tak charakteristická 

pro strany na krajní pravici politického spektra. Uvádí dva důvody: 1) ekonomika není 

klíčovým tématem krajně pravicových stran a za 2) mnoho krajně pravicových stran 

není zastáncem klasického volného trhu, ale spíše protekcionismu. Pojem pravice 

v souvislosti s krajní pravicí je nutné chápat jako víru v přirozený pořádek, který sám 

vytváří nerovnosti mezi lidmi. Tyto nerovnosti se pravice nesnaží nějak odstranit a jsou 

mimo zásahy státu (Mudde, 2007: 25-26).  
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Nyní, když jsem vymezila základní pojmy, se budu věnovat charakteristickým 

znakům a postojům krajní pravice. Považuji za nezbytné zmínit současné chápání krajní 

pravice a i způsob jejího členění.  

 

 

1.4 Krajní pravice a její znaky 

Miroslav Mareš definuje krajní pravici takto: „Celkově vzato zahrnuje pravicový 

radikalismus konglomerát nacionalistických, tradičně konzervativních, autoritářských a 

reakčních, někdy i liberálních pozic. Radikálně pravicové pozice jsou v první řadě 

antipozicemi proti moderně, proti individuálním hodnotám, jako je svoboda a 

sebeurčení, proti pluralismu mínění a způsobu života, proti etablovaným stranám a proti 

demokracii. Charakteristické jsou „anti-postoje“ vůči všemu cizímu a odcizujícímu, 

stejně jako výrazné nepřátelství vůči přistěhovalcům, antievropské, antizápadní postoje 

a odmítání supranacionálních spojení (Mareš, 2003: 35). 

Ultrapravicové skupiny jsou také výrazným způsobem orientovány na moc. 

Představuje pro ně záruku autority, která implikuje nadřazenost některých skupin či 

jednotlivců nad ostatními. Důsledkem těchto postojů je právě odmítání demokracie a 

principů rovnosti. Přirozeným pokračováním moci je násilí. Volání po silovém řešení 

problémů je pro ultrapravici běžné, což se v praxi projevuje zejména v požadavku na 

obnovení trestu smrti. Přímým důsledkem kombinace odporu k rovnosti a pozitivního 

vztahu k násilí je pro krajní pravici bojovný postoj ke komunismu a levici obecně. 

Ochrana před komunismem byla významnou součástí legitimizace jak italského 

fašismu, německého nacismu tak i španělského frankismu (Charvát, 2007: 133-134). 

Zcela zásadní význam mají pro ultrapravici otázky spojené s nacionalismem a 

vlastenectvím. Národ je vnímán exkluzivně – to znamená, že jakékoli cizí vlivy jsou 

nežádoucí a jakákoli kulturní rozmanitost je zhoubná (Charvát, 2007: 134). 

Nacionalismus lze v souvislosti s krajní pravicí definovat jako postoj, který přesahuje 

legitimní lásku k vlastní zemi, činí vlastní národ nejvyšším smyslem bytí a požaduje 

úplné postoupení jednotlivce pro tento národ. Takový nacionalismus se staví 

nepřátelsky vůči sbližování mezi národy a může vést k rasové nenávisti a xenofobii. 

Mezi další hlavní znaky a postoje pravicového extremismu (a tedy i krajní pravice) lze 

zahrnout pojem autoritářství. Je jím myšlen postoj, který dává přednost řádu před 
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svobodou a je ovládán toužebným přáním rozdělit skutečnost na „dobro a zlo“ (Mareš, 

2003: 59-60). 

Mnoho autorů se shoduje na důvodech vzestupu krajně pravicových stran 

v Evropě a spojují ho s masivní sociální změnou. Michael Minkenberg vymezuje 

pravicový extremismus na pozadí procesu modernizace, kterou charakterizuje 

především silná sociální diferenciace společnosti a individualizace. Opačným 

konceptem k sociální diferenciaci je pak národně definovaná komunita, opačným 

konceptem k individualizaci je návrat k tradičním rolím a představě sociální 

homogenity. Základem pravicového extremismu (ultrapravice) je tedy mýtus 

homogenního národa a romantický a populistický ultranacionalismus. Je přímo zaměřen 

proti konceptu pluralitní demokracie (Minkenberg, cit dle Maršák, 2007: 5-6). 

 

 

1.4.1 Současná krajní pravice 

V této podkapitole bych chtěla stručně nastínit vývoj krajní pravice v Evropě a 

její dělení a znaky. Zajímavé mi přijde podívat se i na postavení žen v krajně 

pravicových stranách, o kterém pojednává ve své knize Hans-Georg Betz. 

Jako typickými příklady krajní pravice z historie uvádí A. Heywood nacismus a 

fašismus. Jejich kořeny lze nalézt už v 19. století, ale tím co je navzájem propojilo, byly 

1. světová válka a revoluce, které po ní následovaly. Fašistické režimy nakonec svrhla 

porážka ve 2. světové válce (Heywood, 2008: 220-221). A i když byly tyto ideologie 

oficiálně poraženy, jejich myšlenky a ideový základ našel své pokračovatele. Vyšly 

z nich ideologie neonacismu a neofašismu.  

Po druhé světové válce lze pozorovat vzestup krajní pravice zhruba v 80. letech, 

což bylo spojeno s reakcí na přistěhovalectví z třetího světa, krizi sociálního státu a 

proměnu společnosti. Při popisu politických stran tohoto typu se hovoří o krajně 

pravicové stranické rodině. Její definice ale představuje velmi komplikovanou 

záležitost. Největší překážkou v nalezení všeobecně uznávané definice lze spatřovat 

v samotné povaze krajní pravice. Ta je velmi různorodá a zahrnuje jak radikálně 

pravicové strany účastnící se vlády, tak i extremistické organizace, zájmové skupiny, 

subkultury či teroristické organizace (Kupka – Laryš – Smolík, 2009: 24-25). Někteří 

autoři (např. Piero Ignazi) dělí krajně pravicovou stranickou rodinu na tzv. „starou 

pravici“ (old right), která je spojena s historickým fašismem a na „novou pravici“ (new 
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right), která se od něj distancuje (Maršák, 2007: 7). Nová ultrapravice se od té z první 

poloviny 20. století liší zejména zjemněním antidemokratické rétoriky a vůlí hrát podle 

etablovaných pravidel hry. Klasický biologický rasismus je v jejich rétorice navíc 

nahrazen etnocentrismem (Bartoš, 2011: 556). I toto dělení má ale své limity, neboť 

velmi malá část stran se otevřeně přizná k ideologickým vazbám na historický fašismus 

(Maršák, 2007: 7-8). 

V praxi se termín krajní pravice dle Jana Charváta používá pro souhrnné 

označení skupin sahajících od ultrakonzervativního nacionalismu přes pravicový 

populismus až k neofašismu a neonacismu. Platí ale, že jednotlivá krajně pravicová 

uskupení se od sebe často navzájem distancují, přinejmenším na veřejnosti. To se týká 

především neonacistů, kteří jsou obecně velmi obtížně přijatelní i v rámci celého krajně 

pravicového spektra (Charvát, 2007: 18). Dnešní krajní pravici dělí na tři skupiny: 

pravicový populisté, neofašisté a neonacisté (Charvát, 2007: 71).   

Trochu jiné dělení taktéž do tří skupin používá Miroslav Mareš. První skupinou 

jsou strany inspirované ideologickým étosem tradicionalistického autoritatismu nebo 

strany zdůrazňující svůj vztah s historickými entitami. Do této skupiny lze zařadit dle 

Mareše Národní sjednocení nebo Ligu polských rodin s tím, že tato skupina krajně 

pravicových stran je v středovýchodní Evropě nejvíce marginalizovaná (až na zmíněnou 

Ligu polských rodin). Další skupina zahrnuje strany odkazující k tradičnímu fašismu a 

nacismu, tedy strany neofašistické a neonacistické. Často jsou ale tyto strany nuceny 

k modifikaci jejich základních programů, neboť mnohokrát odporují právnímu řádu 

demokratických zemí. Strany často také operují v podzemí a neúčastní se voleb. 

Z tohoto důvodu je sporné, zda je lze beze zbytku označit za politické strany. Posledním 

typem krajně pravicových stran jsou dle Mareše strany protestně populistické 

charakteristické heslem „zákon a pořádek“ a antiimigračními přístupy. Tyto strany 

nemají žádnou spojitost s historickou krajní pravicí (kromě některých osobních vztahů 

či příležitostných kontroverzních prohlášení) (Mareš, 2006a: 2-3). 

Co se týče postavení a zastoupení žen v krajně pravicových stranách, lze 

jednoznačně říci, že tyto strany přitahují více voliče mužského pohlaví. Je zajímavé také 

zmínit, že genderová propast v zastoupení voličů v krajně pravicových populistických 

stranách je nezávislá na stranické ideologii a na etablování stran ve stranickém systému. 

Jedno z vysvětlení, proč jsou ženy podreprezentovány v krajně pravicových stranách 

nabízí Nonna Mayer, která tvrdí, že některá témata Front National (FN) ve Francii byla 

z podstaty nepřátelská k ženám (Mayer, 1991 cit dle Betz, 1994: 144). Někdo také 
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argumentoval tím, že témata krajní pravice neoslovují tolik ženy jako muže. Odpověď 

na podreprezentaci žen uvádí díky kombinaci předchozích úvah právě Betz. Vše je 

spojeno v genderovém rozdílu v zapojení pracovní síly, postavení žen na pracovním 

trhu a větším sklonu žen být nábožensky aktivní. Celkově je podíl žen aktivně 

zapojených do manuální pracovní síly nižší než mužů, proto nemůže být překvapením i 

jejich nižší podíl v podpoře krajně pravicových stran (Betz, 1994: 144-145). 

Po stručném uvedení do historického vývoje krajní pravice a jejím dělení bych 

se chtěla ještě zmínit o důležitém doprovodném jevu ultrapravicových stran – tím je 

populismus. Sám Cas Mudde jej ve své knize řadí po nativismu
5
 a autoritatismu jako 

nejdůležitější charakteristický znak krajně pravicových stran (Mudde, 2007: 22-23). 

 

 

1.4.2 Ultrapravicový populismus 

Sám pojem populismus označuje především metody a způsoby užívané 

k oslovení lidí a k získání veřejné podpory a politické moci. Jsou při tom využívány 

aktuální nálady a předsudky, přičemž nálady obyvatelstva jsou demagogicky 

prezentovány a užívány proti „vládnoucí třídě“ podle vzoru: „My tady dole – oni tam 

nahoře“ (Mareš, 2005: 35).  Populismus není politická ideologie, ale představuje styl 

politické propagandy. Často se spojuje s radikálními až extrémními politickými názory 

z obou křídel politického spektra, lze ho ale oprávněně vnímat i jako politickou 

techniku, kterou do určité míry používají všechny politické strany, včetně těch 

etablovaných. Obrací se na „obyčejného člověka“, slibuje ho ochraňovat před 

„zkorumpovanými politickými elitami“ a „státní byrokratickou mašinérií“ na jedné 

straně a na druhé straně mu nabízí rychlá a jednoduchá řešení stávajících společenských 

problémů. Fixace na „obyčejného člověka“ je pro populismus klíčová, zatímco 

schopnost dosahovat slibovaných řešení diskutabilní (Charvát, 2007: 71). Populismus 

funguje za použití obrazů nepřítele, viníků a používá tzv. obětní beránky. Za viníky jsou 

označováni cizinci, menšiny, vládnoucí skupina nebo například kapitalisté. Obecně 

nelze tedy populismus považovat za politický postoj, ale spíše za označení metody 

politické propagace, za jakousi agitační techniku (Černý, 2005: 43-44).  

                                                           
5
 Nativismus je definován jako vnitřní opozice k minoritám žijícím na území daného státu. Je to tedy 

forma nacionalismu (Higham 1955, cit dle Mudde, 2007: 18). 
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Podobně vidí středoevropské populisty i Paul Hockenos, který neshledává 

v současném populismu ohrožení demokratického zřízení jako takového, spíše snížení 

jeho úrovně. V populistických stranách vznikají programy jdoucí napříč ideologiemi. Ty 

mohou obsahovat typicky pravicové prvky, ale také levicové kritiky příjmů a 

mocenských rozdílů (Hockenos, 2010). 

Pravicový populismus se objevuje v Evropě od sedmdesátých let 20. století a byl 

spojen zejména s ekonomickým liberalismem a odporem vůči vysokému zdanění. Tato 

první generace populistických stran však byla záhy nahrazena novým typem 

pravicového populismu, který se více zaměřoval na nacionalismus a otázky spojené 

s odporem vůči imigraci. To zůstalo jádrem i dnešního pravicového populismu. Dále ho 

obvykle ještě tvoří antikomunismus a požadavek na kulturní i ekonomickou 

soběstačnost. Za své nepřátele populisté označují v první řadě imigranty, dále pak 

komunisty, anarchisty, socialisty, liberály. Odsuzují i nadnárodní společnosti ať už 

ekonomického (Světová banka, Mezinárodní měnový fond), nebo politického (OSN, 

NATO, EU) charakteru (Charvát, 2007: 72-73).  

K pravicovému populismu patří všude na světě přesvědčení, že s vyřešením 

otázky přistěhovalců a azylantů mohou být vyřešeny všechny podstatné problémy naší 

doby, od hospodářské po sociální politiku, od ochrany životního prostředí po dopravní 

politiku a vnitřní bezpečnost (Mareš, 2003: 35).   

Typickým znakem pro pravicově populistické strany je také silný charismatický 

vůdce nebo populární osobnost, Hans-Georg Betz uvádí příklad Jean-Marie Le Pena 

v Národní frontě ve Francii. Tyto strany vysoce centralizované a hierarchicky 

uspořádané a jsou schopné efektivně využít politického marketingu (Betz, 1994: 13-17). 

Populismus jako soubor politických projevů směřuje k dichotomickému vnímání reality 

(podporováno referendum jako hlavní prostředek pro rozhodování), oslavě 

charismatických vůdců (odpor vůči politice realizované politickými stranami), odmítání 

řady individuálních lidských práv a odmítání mezinárodní spolupráce (Eatwell 2004, cit 

dle Maršák, 2007: 11). 

Cas Mudde se ve svém článku Who’s Afraid of the European Radical Right více 

zabývá historií pravicově populistických stran v Evropě, jejich proměnám a znakům, 

které vedou k právě jejich označení populistické. Mezi první pravicově populistické 

strany řadí francouzskou Národní frontu, německé Republikány a belgický Vlámský 

blok. Z jeho článku vyplývá, že jsme v Evropě svědky vzrůstající podpory populistické 

krajní pravice, která je nejvyšší od skončení druhé světové války. Navzdory tomuto 
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faktu nedominují tyto strany evropské politice, zároveň ale vytvořily pro evropské vlády 

novou výzvu, se kterou se musí nějak vyrovnávat. Konstatuje také, že nelze označit 

populistickou krajní pravici za „vládnoucí sílu“ v Evropě. Poprvé, co vstoupila taková 

strana do vlády některé členské země Evropské unie, bylo v roce 1994 v Itálii. V tu 

dobu se k vládnoucí straně Silvia Berlusconiho připojila Liga Severu (LN). I v dalších 

zemích Evropské unie se pak krajně pravicové strany stávaly spíše menšími vládními 

partnery. 

Mudde dále nepovažuje populistickou krajní pravici za antidemokratickou ve 

formálním slova smyslu, zahrnuje totiž svrchovanost lidu a většinovou vládu. Považuje 

ji nicméně za antiliberální, neboť odmítá kulturní pluralismus a práva menšin. Tyto 

strany definují „lid“ jako homogenní blok a ostatní považují za zkorumpované. Z tohoto 

důvodu vidí  Mudde hrozby dnešní populistické krajní pravice odlišné od fašismu: její 

zastánci nechtějí svrhnout demokracii, chtějí ale oslabit liberální kontroly na čistě 

většinové pravidlo. Poté, co se ale krajní pravice dostane do parlamentu a stane se 

viditelná pro širší veřejnost, bude jejich vlastní chování klíčové pro udržení jejich 

volebního úspěchu. Mnohé strany se zhroutily poté, co nebyly schopné se vyrovnat 

s novými tlaky v parlamentu a zvýšeným drobnohledem médií. Cas Mudde proto 

považuje pro udržení volebního úspěchu tyto tři prvky: vedení, organizace a propaganda 

(Mudde, 2011). 

Mudde považuje za velmi důležité co nejpřesněji vymezit vztah pojmu 

populistická krajní pravice k dalším pojmům. Tvrdí, že populistická krajní pravice je 

specifickou formou nacionalismu, a proto lze říci, že všichni krajně pravicoví populisté 

jsou nacionalisté. Neplatí ale opak, tedy že všichni nacionalisté jsou krajně pravicovými 

populisty. Zároveň nelze v žádném případě ztotožňovat extrémní krajní pravici a krajně 

pravicový populismus, neboť se velmi liší v pohledu na základy liberální demokracie a 

na demokracii jako takovou (viz výše). Je nutné si také uvědomit, že zatímco může být 

populismus definičním znakem krajní pravice dnes, nutně to neznamená, že krajní 

pravice bude populistická vždy (Mudde, 2007: 30-31). 

Určitě je také důležité zmínit rozdíl mezi neofašisty (nebo neonacisty) a 

pravicovými populisty. V pravicově populistických stranách se koncentrují lidé, kteří 

mají zájem o reálnou politickou činnost, zatímco mezi neofašisty a ještě více neonacisty 

ustupuje zájem o vstup do reálné politiky do pozadí. Pravicově – populistické strany 

balancují na hraně legálnosti, což jim přináší zájem médií, a tedy i potenciálních voličů, 
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na druhé straně to však s sebou nese nebezpečí označení za politické extremisty, 

kterému se populisté vyhýbají (Charvát, 2007: 72). 

Ve výše uvedených kapitolách jsem vysvětlila základní pojmy a termíny pojící 

se s pravicovým extremismem a radikalismem a nyní bych se konkrétněji zaměřila na 

postavení krajní pravice ve střední a středovýchodní Evropě. Chci poukázat na rozdíly 

ale i podobnosti s krajně pravicovým spektrem v Evropě západní. Považuji za důležité 

nastínit ony rozdíly, ze kterých pak plyne i chování a strategie krajně pravicových stran 

jako je Dělnická strana sociální spravedlnosti u nás. Zmínit chci také spolupráci krajně 

pravicových stran v tomto regionu. 
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2 Krajní pravice ve střední a východní Evropě 

Celý region středovýchodní Evropy procházel po roce 1989 složitými procesy 

politické a ekonomické transformace společně s konsolidací demokracie. Transformační 

proces lze v tomto případě chápat i jako proces modernizační, kdy je industriální éra 

nahrazena érou postindustriální (Kupka – Laryš – Smolík, 2009: 13). Co se týče 

stranických systémů postkomunistických zemí, na nich se i přes výchozí podobnosti 

projevily významné odchylky. Vít Hloušek a Lubomír Kopeček je spatřují v různém 

stupni jejich konsolidovanosti. Za nejméně konsolidovaný považují slovenský a polský 

stranický systém a za výrazně zralejší považují ten český, maďarský a slovinský. Dále 

se zmiňují o důležité roli a významu konfliktních linií
6
 (Hloušek – Kopeček, 2005: 434-

435). 

  Ve všech zemích hrála na počátku transformace určující roli konfliktní linie 

komunismus-antikomunismus. V pozdější fázi demokratické transformace došlo 

k diferenciaci dalších. Velmi významnou roli zde hrála a hraje socioekonomická 

konfliktní linie. Ta je posilována spory o podobu a rychlost privatizace státního 

majetku, o rozsah liberalizace ekonomiky, o rozsah záchytné sítě sociálního státu atd. 

(Kopeček, 2005: 27-28). Úspěšné etablování socioekonomické konfliktní linie 

významně přibližuje daný stranický systém klasickému pravolevému fungování většiny 

západoevropských systémů (Hloušek – Kopeček, 2005: 435). 

Konfliktní linie, která je ale určující pro téma této práce, je nacionalistická 

konfliktní linie. Vychází především z identity, která se buduje kolem národů či 

etnických skupin, náboženských vyznání či jazykových odlišností. U mnoha etnik a 

národů postkomunistické Evropy nebyl v minulosti završen národotvorný a státotvorný 

proces, a proto je u nich zvýšená role národnostně či etnicky motivovaných požadavků, 

zejména touha po vytvoření moderního národního státu (Kopeček, 2005: 28-29). 

A právě nacionalismus se stal charakteristickým rysem krajní pravice ve 

středovýchodní Evropě. Na rozdíl od Evropy západní se zde po roce 1989 objevily četné 

národní záště a nepřátelství, které zde existovaly ještě před komunistickou érou. L. 

Kopeček přirovnává region východní Evropy k lednici, která se po desetiletích chlazení 

začala otvírat. Jako příklad uvádí romské etnikum, které bylo pro meziválečnou krajní 

pravici jako téma okrajové, zatímco nyní se stalo ve většině regionu mnohem 

                                                           
6
 Je nutné brát v potaz, že takto hodnotili konsolidovanost stranických systémů v roce 2005, tedy před 8 

lety., pozn. autorky. 
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„atraktivnějším“, a někdy dokonce klíčovým nepřítelem (Hloušek – Kopeček, 2010: 

230). Silný nacionalismus jako charakteristický znak krajně pravicových stran 

v postkomunistických zemích zdůrazňuje i Miroslav Mareš (Mareš, 2006b: 5-6). 

Lenka Bustíková charakterizuje středovýchodní krajní pravici jako 

antikomunistickou (kromě relativně umírněné litevské), nacionalistickou a kulturně 

konzervativní. Téměř všechny krajně pravicové strany odkazují na meziválečné 

fašistické nebo pronacistické hnutí. Fašistická hnutí stála za nezávislostí nově se 

rozvíjejících států po rozpadu osmanské a rakousko-uherské říše. Pobaltské státy 

bojovaly za svou nezávislost na Rusku (SSSR), slovinská, rumunská a maďarská 

ultrapravice zase doufala v zisk území ztraceného během 19. a 20. století. Dnešní krajní 

pravice se pak snaží vyvlastnit odkaz hrdinných bojů za slávu a nezávislost a proto si je 

vybírá jako svůj vzor (Bustíková, 2009: 230). 

Lenka Bustíková se věnuje ve svém článku i voličstvu krajně pravicových stran 

ve středovýchodní Evropě a tvrdí, že jejich podpora je úzce spjata s kvalitou demokracie 

v dané zemi. Lze najít korelaci mezi hlasováním pro „pravicové extremisty“ a vládou 

práva v jednotlivých zemích. Celkově se dá vypozorovat větší citlivost voličů na 

korupční chování politiků ve středovýchodní Evropě. Dále spojuje vzrůstající podporu 

krajní pravici s přistoupením k Evropské unii. Tento proces byl velmi byrokratický a 

homogenizoval proces tvorby politik a omezil diferenciaci stran ohledně politických 

otázek. Celkově je pak dokázáno, že když se sblíží dvě hlavní umírněné strany a řeší 

spolu domácí problémy, rázem se otvírá prostor pro vznik krajně pravicových stran.
7
 

Hlavní politické strany se seskupují kolem středu a neartikulují zájmy a problémy lidí 

na krajích politického spektra (Bustíková, 2009: 234). 

Michael Minkenberg vidí východoevropskou krajní pravici jako více „extrémní“ 

a zároveň více a otevřeněji antidemokratickou než krajní pravici západní. Zaobírá se 

také voličstvem krajně pravicových stran a ukazuje existenci více názorů na jeho 

složení. Jedni tvrdí, že základ voličstva tvoří ti, kterým uškodila post-komunistická 

ekonomická transformace a dále ti z nižších společenských tříd. Ostatní zastávají názor, 

že krajně pravicové strany volí hlavně členové střední třídy, kteří jsou ale spíše na cestě 

do třídy nižší (Mickenberg cit dle Bustíková, 2009: 224). 

                                                           
7
 Článek se věnuje krajně pravicovým stranám, proto je na ně dáván akcent i při uvádění příkladů. 

V tomto případě Lenka Bustíková dodává, že lze toto tvrzení zobecnit. Tedy, že pokud se sblíží dvě 

hlavní politické strany, otvírá se prostor pro nově vznikající či extremistické strany (Bustíková, 2009: 

234). 
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Stejně jako v západoevropské krajní pravici je důraz na právo a pořádek ve 

středoevropském prostředí stejný. Kořeny středoevropské pravice jsou ale různé 

povahy, a jsou propojeny s otřesy, které zažily politické systémy v regionu v průběhu 

přechodu k demokracii, a nejistotou ohledně toho, co je a co není přípustné v nových 

podmínkách svobody (Kopeček, 2007). Lenka Bustíková vidí hlavní odlišnost post-

komunistické a západní krajní pravice v historii budování státu. Post-komunistický 

region má tuto historii „novější“ a pojem „ti druzí“ se točí kolem etnik usazených 

v regionu po staletí. Konceptualizace a označení „ti druzí“ má tudíž hluboké historické 

kořeny. Naproti tomu západním označením „ti druzí“ jsou myšleni především imigranti 

(Bustíková – Kitschelt, 2009: 462). Absence imigrantů třetího světa v zemích 

středovýchodní Evropy zapříčiňuje to, že i protiimigrantský nacionalismus je v těchto 

zemích spíše okrajový. Lubomír Kopeček ve svém článku uvádí, že živnou půdou pro 

krajní pravici ve středovýchodní Evropě se po roce 1989 stala kombinace poměrně 

slabého státu doprovázeného nárůstem kriminality a počtu obyvatel, kteří se cítili 

ohroženi.  Dalším společným rysem všech těchto stran je pohyblivá volební podpora, 

která odráží zranitelnost jejich politického postavení. Krátké existence některých krajně 

pravicových stran byly často ještě zkráceny kvůli vnitřním konfliktům končícím 

odchodem nespokojených členů. Obvyklým důvodem odcházejících členů byly 

autoritativní metody stranického vůdce. V tomto smyslu se středoevropská krajní 

pravice neliší od západní Evropy (Kopeček, 2007). 

Jak již bylo zmíněno, středoevropská krajní pravice byla také po roce 1989 

typická silným antikomunismem, mnohem výraznějším než v Evropě západní. Využila 

tak negativních reakcí ve společnosti na éru komunismu a na jeho zničující vliv. 

Společným prvkem krajně pravicových stran ve středovýchodní Evropě je také odpor 

k členství ve vojenských aliancích, zejména v NATO. Vliv na to měla i desetiletí 

sovětské nadvlády, během nichž odešly středoevropské země do podřízené role. 

Typický je odpor k Evropské unii a z něho plynoucí euroskepticismus krajně 

pravicových stran v celé Evropě. Jak ale podotýká Lubomír Kopeček, euroskepticismus 

je věc, která se nenachází jen na krajní pravici, ale i mezi konzervativními stranami i 

stranami krajní levice (Kopeček, 2007).  Jako další mobilizační témata uvádí Josef 

Smolík nekritický nacionalismus, neúprosná kritika politického režimu (a vývoje po 

roce 1990), důraz na právo a pořádek, prvky sociálního populismu nebo etnizace 

sociálních kriminálních problémů (především ve vztahu k Romům). Celkově tato nová 

témata svým způsobem vzdalují současnou krajní pravici od fašistické a nacistické 
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ideologie. Dle Smolíka lze tedy konstatovat, že dnešní krajní pravice je tematicky 

mnohem složitější a diferencovanější než krajní pravice „historická“(Smolík, 2013: 

387).  

Co se týče spolupráce krajní pravice napříč zeměmi, ta se rozšířila spolu s 

integrací v Evropě. Hlavními důvody spolupráce těchto subjektů jsou dle Mareše jejich 

vzájemná ideologická a materiální podpora vedoucí k jejich posilování. Důležitý je také 

prvek propagace, kdy silný stranický partner v zahraničí může zvýšit úspěšnost a 

popularitu stejně ideologicky orientované strany v lokální politice. Kooperace stran je 

také podpořena existencí mezinárodních těles parlamentního typu. Zde se jedná 

především o Evropský parlament. Miroslav Mareš dále tvrdí, že i přes společná témata 

jako opozice vůči establishmentu, antiimigrace, antiglobalizace atd. panuje celkově 

menší ochota transnacionální spolupráce krajně pravicových stran. Je tomu tak kvůli 

častým neshodám z minulosti. Příkladem může být neochota spolupráce SPR-RSČ se 

Slovenskou národní stranou kvůli odlišnému pohledu na rozdělení Československa. 

K obratu u nich došlo několik let po rozpadu a začaly o sobě informovat ve svých 

periodikách.  

Spolupráce krajně pravicových stran se také odlišuje od jiných stran či 

stranických rodin hlavně díky silnému důrazu na nacionalismus a národní zájmy. Krajní 

pravice totiž sama sebe vidí jako nejlepšího ochránce národních tradic. Zároveň je často 

u těchto subjektů důležitější individuální spolupráce lídrů než spolupráce bilaterální či 

multilaterální. Pro tyto strany je také těžké ospravedlnit transnacionální spolupráci, 

neboť samy sebe prezentují jako izolacionalistické a nacionalistické. I přes tento rozpor 

spolupráce hlavně v Evropě jako celku narůstá, protože strany pochopily, jak jsou tyto 

kontakty důležité. Hodně k tomu přispěl Jean Marie Le Pen se svým projektem Euronat, 

kde koncentroval krajně pravicové strany střední a východní Evropy s cílem posílit 

jejich identitu (Mareš, 2006b: 6-20). 
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3 Krajní pravice v České republice 

Po uvedení do krajně pravicové oblasti ve střední a východní Evropě se nyní 

zaměřím na stručné nastínění vývoje a podoby krajní pravice v České republice. Je to 

důležité z toho důvodu, že členové Dělnické strany (Dělnické strany sociální 

spravedlnosti) byli mnohdy členy i jiných krajně pravicových uskupení a bez pochopení 

vazeb mezi jednotlivými krajně pravicovými subjekty nelze vůbec začít pojednávat o 

Dělnické straně.  

 

 

3.1 Vývoj pravicového extremismu a radikalismu v ČR po 

roce 1989 

Pád komunistického režimu po tzv. sametové revoluci v roce 1989 umožnil 

vznik pluralitního demokratického systému na českém území. V jeho rámci však od 

počátku působily i síly, které z pravicově extremistických pozic chtěly demokratický 

režim zničit nebo alespoň stávající režim kritizovaly (Mareš, 2003: 175). Pravicoví 

extremisté a radikálové, kteří začali působit na našem území po roce 1989, mohli 

navázat na určité tradice krajně pravicové části politického spektra z předchozích 

období české historie. Lze však spíše vysledovat diskontinuitu mezi vývojem krajní 

pravice v českých zemích do května 1945 a od konce 80. let. Přesto se již krátce po 

změně režimu objevily skupiny, které se alespoň programově či názvy pokoušely přímo 

přihlásit k odkazu české a moravské krajní pravice, především z meziválečného a 

válečného období (Mareš, 2003: 109).  

Miroslav Mareš opakovaně také zdůrazňuje, že přehledný popis krajně 

pravicového spektra v České republice podle ideově-politických kritérií je obtížně 

realizovatelný. Je tomu tak mimo jiné proto, že různé koncepce jsou zastávány uvnitř 

jednotlivých subjektů ultrapravicového spektra. Postupně navíc začínal být v 90. letech 

opouštěn výraznější historický i doktrinálně-ideologický koncept (alespoň veřejně 

působícími silami) a v podstatě byl přebírán model ultrapravicového populismu. Mareš 

řešil otázku nejlepšího členění české ultrapravice po roce 1989 a po zavržení 

upřednostnění časového faktoru a geografické dimenze se rozhodl pro postup dle 
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organizačního hlediska. Spolu se zohledněním strategického aspektu působení 

konkrétních subjektů v sociálně-politickém systému rozlišil v České republice: 1) 

ultrapravicové politické strany a politická hnutí, 2) ultrapravicové zájmové skupiny, 3) 

samostatná ultrapravicová média, 4) ultrapravicové subkultury, 5) militantní a 

teroristické ultrapravicové organizace (Mareš, 2003:179).  

Já jak jsem již výše zmínila, budu se věnovat převážně krajně pravicovým 

politickým stranám a hnutím napojeným na Dělnickou stranu. Nevyhnu se ale i 

například zájmovým skupinám a jiným subjektům taktéž spolupracujícím s DS (DSSS). 

Nejdříve chci ale popsat vývoj ultrapravice v České republice. Je to důležité pro 

zasazení jednotlivých krajně pravicových subjektů do historického kontextu. Miroslav 

Mareš dělí českou ultrapravici zhruba do třech základních etap (Mareš, 2003). 

Vzhledem k tomu, že kniha Miroslava Mareše byla napsána v roce 2003, další etapy 

vývoje krajní pravice v České republice jsem přidala sama. 

 

 

3.1.1 1989-1992: vytváření a etablování ultrapravice 

Po roce 1989 se začal v českém prostředí etablovat antikomunistický proud a 

současně začalo docházet k přehodnocování některých ideologicky podmíněných 

postulátů. Dříve komunisty propagovaný internacionalismus začal být opouštěn ve 

prospěch dovolávání se tradice vlastenectví.  Společenské ovzduší těsně po revoluci 

v roce 1989 obsahovalo celou řadu atributů typických právě pro krajně pravicové 

postoje. Právě v této době došlo k nárůstu popularity hudební skupiny Orlík a 

následnému rozvoji hnutí skinheads (Charvát, 2007: 143). 

V této době začala i část osob z ultrapravicového tábora zveřejňovat samostatné 

výstupy. Mezi nimi například i bývalý politický vězeň Miroslav Dolejší, který je 

autorem práce Analýza 17. listopadu. Zpochybňoval polistopadový převrat a tvrdil, že 

byl divadlem sehraným StB pod taktovkou mezinárodního židovstva. Ve stejné době 

vznikl i týdeník Politika, v němž byly zveřejňovány texty podobného zaměření. A dále 

24. února 1990 byla založena SPR-RSČ pod vedením Miroslava Sládka. A právě 

republikáni se nijak nebáli teorií spiknutí a několikrát ve svém textu otiskli Analýzu 17. 

listopadu Miroslava Dolejšího. Sám Miroslav Sládek se dokonce postavil na obranu 

týdeníku Politika v době, kdy jeho vydavatelé stáli před soudem ohledně šíření rasismu 

(Charvát, 2007: 143-144). 
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3.1.2 1993-1998: strukturování ultrapravice 

V této etapě je SPR-RSČ přítomna v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde 

prezentuje veřejné excesy svých představitelů. Současně se vůči ní začíná výrazněji 

profilovat i další část ultrapravice, která považuje Sládkův politický styl za nedůstojný. 

Vytvářejí se struktury odštěpenců od SPR-RSČ (Vlastenecká republikánská strana), 

pokusy o průnik na veřejnou politickou scénu začínají realizovat formou zakládání 

občanských sdružení osoby, které byly doposud spjaty se skinheadskou scénou 

(Vlastenecká fronta, Vlastenecká liga). V tomto období byl také zakázán týdeník 

Politika (Mareš, 2003: 181-182). 

 

 

3.1.3 1999-2002: přeskupení v rámci ultrapravice 

Do nového tisíciletí vstupovala krajní pravice bez svého dosavadního 

představitele SPR-RSČ. Po jejím volebním neúspěchu v roce 1998 ji opustila řada jejích 

členů. Hegemonní pozici v rámci ultrapravicového spektra se proto pokusily zaujmout 

organizace nově vzniklé, k nimž se připojovala i část starší generace (odpadlíci od 

Sládka i jiní navazují na tradice české ultrapravice) (Mareš, 2003: 182). Tato situace 

tedy stimulovala ostatní krajně pravicové subjekty k aktivitě. Z nových lze jmenovat 

např.: Národní aliance (NA), Národní odpor (NO), VLAST. CZ. První dvě jmenované 

vytvořily novou stranu nazvanou Národně sociální blok (NSB), kterou ale odmítlo 

ministerstvo vnitra registrovat, a tak byl vybrán nový název, Pravá alternativa (PA). Ta 

se pak v roce 2001 rozpadla (Charvát, 2007: 152-153). 

 

 

3.1.4 Krajní pravice v novém tisíciletí 

Pro dělení dalších etap vývoje krajní pravice existuje více možností. Josef 

Smolík například popisuje tyto etapy: 1) 2000-2003, 2) 2004-2008, 3) 2009-současnost. 

Zároveň dodává, že se nabízí i dělení dle volebních cyklů pro volby do PSP ČR, tedy 

(1998, 2002, 2006, 2010) (Smolík, 2011: 217). Já jsem si pro účely této práce vytyčila 
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dvě základní etapy, které se liší především počtem krajně pravicových subjektů, jejich 

spoluprácí a aktivitami. První bych datovala od roku 2000 do roku 2006 a to druhé od 

roku 2006 do roku 2009
8
 (2010). Celé druhé desetiletí nového tisíciletí je pak plně 

v režii Dělnické strany sociální spravedlnosti a budu se mu věnovat velmi podrobně 

v dalších kapitolách. 

Období mezi lety 2002-2006 bych nazvala „pokračování přeskupování v rámci 

ultrapravice“. Na krajně pravicové scéně se uvolnilo místo po upadající SPR-RSČ a 

toho chtěly využít nově vznikající subjekty. Zatímco neonacisté se začali z politiky 

stahovat, na jejich místo nastoupily oficiálně registrované skupiny. Nejstarší z nich byla 

Národní strana (NS), jejíž vznik probíhal kvůli procedurálním problémům od roku 

2000-2002.
9
 Strana se zaměřila na agresivní nacionalisticko-populistickou propagandu, 

ale distancovala se zároveň od neonacismu. Dále v této době vznikla strana Národní 

sjednocení (NSJ). V roce 2005 pak došlo na krajně pravicové scéně k významnému 

posunu, a to ke spolupráci jejích subjektů (Charvát, 2007: 153-154). Výsledek 

spolupráce se promítl do tzv. Národní pětky, o které bude pojednáno níže. Zároveň 

došlo k založení neregistrované organizace Národní korporativismus (NK)
10

, která 

aktivizovala neonacistickou scénu. 

Celkově se dá konstatovat, že období po roce 2002 je charakteristické vznikem 

dvou dalších větších ultrapravicových stran: Národní strany a Dělnické strany. Zároveň 

je jasně viditelné i oslabování krajní pravice (což lze dokázat volebními výsledky) a 

postupné redukování krajně pravicových politických stran na jednu, tedy DSSS. Od dob 

SPR-RSČ žádná krajně pravicová strana nezopakovala volebních výsledků
11

 natož, aby 

překročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny parlamentu 

ČR. Z těchto důvodů se snažilo krajně pravicové spektrum nějak více přiblížit svým 

voličům a změnit strategii. Josef Smolík uvádí jako příklad této změny posun od 

biologického ke kulturnímu rasismu, který se vyznačuje zdůrazňováním neslučitelnosti 

                                                           
8
 Rok 2009 proto, že přestala být aktivně činná Národní strana a zároveň i SPR-RSČ (Smolík, 2011: 217). 

9
 Strana byla oficiálně registrovaná Ministerstvem vnitra 31. října 2002, ale usilovala o registraci již od 

roku 1996. První registraci zamítlo Ministerstvo vnitra v roce 2000 kvůli problematickým stanovám. 

Stranu pak na přelomu let 2000 a 2001 postihly i vnitřní problémy a rozštěpila se na dva přípravné výbory 

Národní strany. Jeden vedl Pavel Sedláček a druhý Pavel Sibřina. Oba výbory pak usilovaly o registraci 

strany, která proběhla onoho 31. října 2002. Registrován byl Sedláčkův přípravný výbor poté, co 

předchozí registraci Sibřinova výboru zrušil v říjnu 2002 Nejvyšší soud (Bustíková, 2009: 229). 
10

 Národní korporativismus vznikl v roce 2004 a svou činnost ukončil v roce 2008. Část jeho aktivistů 

přešla pod široce chápaný koncept Autonomních nacionalistů (viz níže) a část podporovala aktivity DS 

(Smolík, 2011: 237). 
11

 SPR-RSČ získala v parlamentních volbách v roce 1992 5, 98 % hlasů, v roce 1996 dokonce 8, 01 % 

(Volby.cz, http://www.volby.cz/, 1. 11. 2013). 
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kultur a odmítáním multikulturalismu. V posledních letech lze také pozorovat snahu 

krajně pravicových subjektů napojovat se na různé projekty a iniciativy, které nemají 

protidemokratické cíle, ale vystupují proti vládě a politickým poměrům v České 

republice. Dochází také ke změně image krajní pravice a snaze budit dojem uhlazené a 

odpovědné politické strany. Toto lze pozorovat i v posledních letech i u Dělnické strany 

(Smolík – Vejvodová, 2013: 105-107). 

V roce 2002 se ve vývoji pravicového extremismu na území ČR prosazovala 

stejně jako v roce 2001 snaha jednotlivých subjektů o etablování se na politické scéně.
12

 

Zároveň se představitelé krajní pravice začali přiklánět k využití platformy občanských 

sdružení nebo politických stran a hnutí. Došlo také k odklonu od snah prosadit se a 

uspět v politice na celostátní úrovni a svou pozornost začali tedy zaměřovat na politiku 

komunální.
13

 Podle dalších zpráv o vývoji pravicového extremismu v ČR docházelo 

v letech 2003-2004 k další decentralizaci na krajně-pravicové scéně. V neonacistickém 

spektru ustupovaly politické akce a mítinky do pozadí, zatímco v nacionalistické krajně 

pravicové oblasti politické snahy rostly.
14

 U zastánců nacionalismu měly dle zprávy 

Bezpečnostní informační služby České republiky (dále BIS) v roce 2003 rozhodující 

vliv dvě organizace: Vlastenecká fronta (VF) a NSJ. Ani jedna z nich ale nezískala 

dominantní postavení. Dalšími významnými reprezentanty byly Akce národní obnovy 

(ANO) a NS. Zmíněné subjekty se od poloviny března 2003 orientovaly výhradně na 

prezentaci svých legitimních politických postojů namířených proti vstupu ČR do EU. 

Odmítavý přístup k integraci ČR do evropských struktur vedl pravicové nacionalisty i k 

navázání obezřetné spolupráce s levicovými extremisty, zastávajícími podobná 

stanoviska.
15

 

V důsledku snahy o získání nových voličů z řad široké veřejnosti se představitelé 

těchto subjektů ve veřejných projevech vyjadřovali velmi obecně a populisticky, čímž 
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 Zásadní úlohu v tomto směru sehrály Vlastenecká republikánská strana (VRS), registrovaná u 

Ministerstva vnitra od roku 1990, respektive její noví členové přestoupivší z registrovaného občanského 

sdružení Národní aliance a z neregistrované organizace Národní odpor, a dále registrované občanské 

sdružení Vlastenecká fronta (Zpráva o problematice extremismu na území České republiky, Ministerstvo 

vnitra ČR, 2002: 5-6. (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-

boje-proti-extremismu.aspx), 2. 11. 2013). 
13

 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky, Ministerstvo vnitra ČR, 2002: 5-6. 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 2. 11. 2013. 
14

 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2003, Informace o 

problematice extremismu na území České republiky v roce 2004. Ministerstvo vnitra ČR 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 2. 11. 2013. 
15

 BIS, 2004: Výroční zpráva 2003 (http://www.bis.cz/n/2004-06-01-vyrocni-zprava-2003.html#2), 8. 11. 

2013. 
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zakrývali své skutečné cíle. I přes neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu 

v roce 2004 jednaly nacionalisticky orientované politické strany o vzájemné spolupráci 

a o vytvoření jednotného nacionalistického subjektu, který by kandidoval v 

parlamentních volbách v roce 2006.
16

 Tento subjekt nakonec vznikl v podobě tzv. 

Národní pětky. Ta představovala politickou formaci nacionalisticky orientovaných 

stran, které chtěly společnou kandidaturou posílit svoji pozici a zvýšit šanci na úspěch v 

parlamentních volbách v roce 2006. V projektu se sešly Národní strana, Národní 

sjednocení, Dělnická strana, Republikáni Miroslava Sládka (RMS) a České hnutí za 

národní sjednocení. V květnu 2005 ale Dělnická strana oznámila, že z koalice vystupuje 

a jako hlavní důvod uvedla účast Miroslava Sládka (Mareš – Vejvodová, 2010). 

V roce 2005 a 2006 docházelo dle zpráv Ministerstva vnitra k postupné politické 

aktivizaci na straně neonacistických hnutí s tím, že si uvědomily nedostatečný vliv 

koncertních akcí. Pro „boj se systémem“ tak začali především mladí sympatizanti 

pořádat řadu demonstrací. V krajně pravicové nacionalistické části politického spektra 

nedošlo k výraznějším změnám. Do parlamentních voleb v roce 2006 vstupovaly po 

rozpadu Národní pětky jednotlivé subjekty samostatně a celkově neuspěly. Jako jeden z 

důvodů svého neúspěchu označily krajně nacionalistické strany, mimo jiné, 

nedostatečný prostor, který jim poskytovaly sdělovací prostředky v rámci předvolební 

kampaně v médiích. Podařilo se jim ale získat několik křesel ve volbách do obecních 

zastupitelstev
17

.
18

  

Přestože krajně nacionalistické subjekty zpravidla deklarovaly odstup od 

neonacistických či fašistických idejí, je nutno zdůraznit, že i v roce 2005 získala BIS 

informace, které potvrdily, že celá extrémně pravicová scéna je díky některým 

společným tématům a osobním kontaktům představitelů obou scén provázaná.
19
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 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2003. Ministerstvo vnitra ČR 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 2. 11. 2013, Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 

2004. Ministerstvo vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-

strategie-boje-proti-extremismu.aspx), 2. 11. 2013. 
17

 Týká se Dělnické strany, která po kandidatuře v devíti obcích (v Praze na kandidátce Práva a 

Spravedlnosti) získala celkem tři zastupitele. Jeden byl v obcí Výsluní v Ústeckém kraji a dva v obci 

Rokytnice v Královehradeckém kraji (Dělnické listy, 2007).  
18

 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005, Informace o 

problematice extremismu na území České republiky v roce 2006. Ministerstvo vnitra ČR 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 2. 11. 2013. 
19

 BIS, 2006: Výroční zpráva 2005 (http://www.bis.cz/n/2006-09-01-vyrocni-zprava-2005.html#2), 8. 11. 

2013. 



31 

 

V dalším období, tedy od roku 2006 (resp. 2007) dochází k setření rozdílů nejen 

mezi registrovanými a neregistrovanými organizacemi, ale i mezi jednotlivými proudy 

krajní pravice (Charvát, 2007: 154). Toto období je charakteristické vzrůstajícím 

počtem demonstrací, pochodů, přednášek pietních setkání atp. Na ultrapravicové scéně 

tak často docházelo k průnikům mezi nacionalistickými a neonacistickými 

organizacemi. Na úrovni politických stran tomu bylo právě naopak, Národní strana se 

distancovala od Dělnické strany (Smolík, 2011: 237).  

V roce 2006 byly nejaktivnějšími ultranacionalistickými subjekty ještě Národní 

strana, politické hnutí Právo a spravedlnost – ano tradiční rodině, ne korupci a 

kriminalitě a občanské sdružení Vlastenecká fronta. Nejvýrazněji se během roku 2006 

projevovala Národní strana, která připravila několik kontroverzních akcí. V lednu 2006 

na sebe upozornila umístěním pomníku v prostoru bývalého shromažďovacího tábora 

pro Romy v Letech u Písku, čímž vyvolala značnou mediální odezvu a diskuse odborné 

veřejnosti i české politické scény. Na 28. října 2006 naplánovala Národní strana 

demonstraci s mottem „Spalme nenávist“.
20

  

Rok 2007 byl charakteristický stále se zvyšujícím počtem politických akcí a 

demonstrací pořádaných neonacistickou scénou. Nejvýznamnější z nich (v Brně 1. 

května 2007 a v Praze) byly sice dopředu ohlášeny, přesto vždy nedodržely avizovaný 

program a muselo proti nim být násilně zakročeno. Díky tomu si našli neonacisté nové 

téma a více než v minulosti začali poukazovat na porušování svobody shromažďování a 

svobody slova v ČR. V pořádání pravicově extremistických veřejných akcí byl vedle 

Národního odporu aktivní i Národní korporativismus. Ten spolupracoval s některými 

českými ultranacionalistickými subjekty a méně otevřeně rovněž s příznivci 

neonacistické ideologie. Tím se stal spojovacím článkem mezi oběma spektry krajně 

pravicové scény, na jejichž rozhraní šlo dle Ministerstva vnitra tento subjekt zařadit. 

Aktivity krajně pravicových nacionalistických subjektů byly naopak v tomto roce 

utlumeny, což je pro ně v mezivolebním období obvyklé.
21
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 Na Václavském náměstí měl být vztyčena šibenice, na které měla být oběšena a následně spálena 

figurína představující proroka Muhammada. Vzhledem k tomu, že vyznavači islámu jsou na jakékoliv 

znevažování proroka Muhammada velmi citliví, z otevřeného útoku proti němu mohlo vyplynout značné 

bezpečnostní riziko. Policie nakonec zatkla předsedkyni Národní strany Petru Edelmannovou pro 

podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení dalších čtyř 

členů strany. Připravenou figurínu policie zabavila (BIS, 2007: Výroční zpráva 2006 

(http://www.bis.cz/n/2007-11-21-vyrocni-zprava-2006.html#1), 8. 11. 2013. 
21

 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005, Ministerstvo vnitra ČR 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 3. 11. 2013. 
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Dle Ministerstva vnitra ČR zůstávali v letech 2008 a 2009 hlavní představitelé 

krajně pravicové scény stejní. Jednalo se o Národní odpor a Autonomní nacionalisty 

(AN) z neonacistické scény a Národní stranu a Dělnickou stranu. Dělnická strana se ale 

v této době otevřela neonacistickému spektru a nezakrytě začala spolupracovat 

s Národním odporem a Autonomními nacionalisty. Dokladem této spolupráce jsou 

nejen společně pořádané veřejné akce, ale především podzimní krajské volby v roce 

2008, v nichž Dělnická strana umožnila kandidovat osobám spjatým s neonacistickými 

organizacemi.
22

 Nejvýznamnějším českým neregistrovaným neonacistickým uskupením 

byl v roce 2009 nadále Národní odpor, ale někteří přední aktivisté NO se však politicky 

angažovali v DS, což negativně ovlivňovalo vlastní aktivity a celkovou akceschopnost 

NO. Aktivity Dělnické strany a neonacistů se záměrně věnovaly každodenním 

problémům obyčejných lidí, čímž se snažili vzbudit falešný dojem, že jsou to právě oni 

jediní, u nichž se domohou zastání. Pro aktivity ultrapravicových aktivistů byla typická 

kritika tzv. „Systému“ a polistopadového vývoje vůbec. Obecně se začali zviditelňovat 

antiromskými a protiimigrantskými postoji. Stavěli se do role“ochránců majority“ a 

bojovníků za jejich práva.
23

 

Opět také pokračoval trend z minulých let a to pořádání čím dál tím více tzv. 

spontánních akcí (demonstrací). Největší vlnu těchto akcí bylo možné zaznamenat 

v souvislosti s domovními prohlídkami a zatýkáním lidí podezřelých z napojení na 

neonacistickou scénu ze dne 9. června 2009.
24

  

Další rys, který nachází ke konci tisíciletí na krajní pravici Petra Vejvodová, je 

radikalizace a to nejen fyzická, ale také verbální. Fyzické násilí je více příznačné pro 

subkulturní prostředí, přesto lze shromáždění DS a DSSS charakterizovat jako akce 

s vysokým potenciálem k fyzickému střetu mezi účastníky a jejich protivníky 

(Vejvodová, 2011: 170-172). 

                                                           
22

 Strategie boje proti extremismu 2008, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 5. 11. 2013. 
23

 Strategie boje proti extremismu 2009, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2010 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 5. 11. 2013. 
24

 Policejní akce vyvolala mnoho protestů v mnoha městech po celé České republice a týden probíhala 

řada neohlášených shromáždění. Scénář jednotlivých shromáždění byl stejný. V určenou hodinu se sešlo 

na určeném místě zhruba kolem padesáti lidí, pobyli zde okolo patnácti minut a poté se opět rozešli. Na 

těchto akcích a na veřejném vystupování obecně se objevila také disciplinovanost a profesionalizace 

celého hnutí. Stávalo se, že si organizátoři shromáždění zvali na jednotlivé akce právní zástupce pro svou 

ochranu (Vejvodová, 2011: 170-172). 
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Postupně začalo na české neonacistické scéně docházet k útlumu některých 

buněk Národního odporu, což bylo způsobeno některými pravomocnými rozsudky vůči 

představitelům těchto buněk. Na konci dekády opustil Národní odpor od prezentace 

sama sebe a začal používat různé modifikované názvy (Svobodný odpor, Svobodná 

mládež, Nacionalisté) nebo zcela otevřeně vystupovali pod hlavičkou Dělnické strany.
25

 

Útlum Národního odporu nahradila stále posilující pozice Autonomních nacionalistů. 

Koncept autonomního nacionalismu je nový fenomén na krajní pravici, který zasáhl 

celou Evropu.  

 

3.1.5 Autonomní nacionalismus 

Petra Vejvodová mapuje celou změnu neonacistických a krajně pravicových 

subjektů a ona zmíněná změna image v novém tisíciletí vychází z konceptu 

autonomního nacionalismu. Jedná se o strategickou a koncepční proměnu současného 

neonacismu, kterou přejali čeští neonacisté z Německa. Organizace Autonomního 

nacionalismu vychází z principu rozvolněné struktury a jednotlivé skupiny nejsou 

provázány oficiálními vazbami. Pracují na principu odpor bez vůdce (leaderless 

resistance)
26

 a organizační strukturu a hierarchii považují za škodlivou. Brání se tedy 

vytváření celostátních organizací a za mnohem efektivnější považují existenci malých 

buněk po celé republice. Tyto buňky spolu komunikují a kooperují skrze vůdčí 

osobnosti, které jsou však přirozenou autoritou. Neexistuje jeden jediný formální vůdce 

a celé uskupení se řídí heslem: „Do it yourself!“  

Autonomní nacionalisté se také nechávají ovlivnit moderními styly a svoji image 

postavili na přesvědčení, že nezáleží na tom, jak se kdo obléká a jakou hudbu 

poslouchá. Opravdu záleží jen na politické orientaci a tato vize se projevila v opuštění 

skinheadského stylu vzezření
27

 (Vejvodová, 2011: 150-153).  

Koncept autonomního nacionalismu také obsahuje snahu co nejvíce se 

distancovat od politických stran, od jejich struktury a činnosti. Čeští Autonomní 

                                                           
25

 Strategie boje proti extremismu 2009, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2010 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 5. 11. 2013. 
26

 Jedná se o organizační formu a uspořádání založené na existenci malých autonomních buněk s lokálním 

charakterem. Celá organizační struktura je tak decentralizovaná a rozvolněná a jednotlivé skupiny nejsou 

provázány oficiálními vazbami (Vejvodová, 2011: 149-152). 
27

 Již není důležité holit si hlavu a nosit bombery a vysoké šněrovací boty. Takové oblečení vyměnili 

Autonomní nacionalisté za oděv tzv. Black block stylu – kompletní černé oblečení, bez nášivek či jiných 

výrazných značek (Vejvodová, 2011: 150-153). 
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nacionalisté názor, že je nutné vzdálit se politickým stranám, nijak významně nevnímali 

a nezastávali. Nechtěli se zapojovat do jejich struktur, ale spolupráci rozhodně 

neodmítali. Za výraznou lze označit spolupráci Autonomních nacionalistů s Dělnickou 

stranou, o které ale bude pojednáno podrobněji níže (Vejvodová, 2008: 27). Za začátek 

oné spolupráce označuje Miroslav Mareš svatováclavskou demonstraci, která se konala 

v září 2007 v Kladně. Jako host na ni vystoupil předseda Dělnické strany Tomáš Vandas 

(Mareš, 2009). Díky výše zmíněné toleranci českých Autonomních nacionalistů ke 

spolupráci s politickými stranami je Petra Vejvodová řadí spíše mezi tzv. svobodné 

nacionalisty. Koncept svobodného nacionalismu je také převzat z německého prostředí, 

ale na rozdíl od autonomního nacionalismu je umírněnější, nesnaží se působit příliš 

provokativně a varuje aktivisty z vlastních řad, aby se nechovali násilně. Svobodní 

nacionalisté také, jak jsem již zmínila, spolupracují s politickými stranami. Jinak jsou si 

oba koncepty celkem podobné, přes tzv. vedení bez vůdce, přejímání levicových témat, 

strategie Black block atd. (Vejvodová, 2008:28). 

Dle BIS se koncept autonomního nacionalismu plně projevil v České republice 

v roce 2006. Model autonomní činnosti byl dobře patrný u nejvýznamnější české 

neonacistické organizace Národní odpor, která byla tvořena nezávislými regionálními 

pobočkami. Skupiny se většinou zabývaly činností lokálního charakteru a pouze 

několikrát za rok podpořily svou účastí společnou akci celostátního významu. 

Nejpočetnějším veřejným vystoupením neonacistů z Národního odporu byla 

demonstrace dne 1. května 2006 v Praze. Této dobře zorganizované demonstrace se 

zúčastnilo kolem 400 osob, což byla do té doby nejvyšší účast neonacistů na veřejné 

akci.
28

 

Výše jsem popsala vývoj na krajně pravicové scéně v průběhu devadesátých let a 

prvního desetiletí nového tisíciletí. Pozornost jsem zaměřila nejen na krajně pravicová 

nacionalistická uskupení, ale také neonacistické subjekty, neboť obě tyto skupiny často 

spolupracovaly a byly i personálně propojeny. Žádnému subjektu (kromě Autonomních 

nacionalistů) jsem se nevěnovala více podrobně, neboť nejsou primárním předmětem 

této práce. Postupně se ale k některým z nich dostanu níže v hlavní části práce 

pojednávající o Dělnické straně. Ze stejného důvodu jsem se rozhodla vývoj na krajně 

pravicové scéně ukončit přibližně v roce 2009, neboť v letech následujících je to právě 

Dělnická strana, která do vývoje zasahuje nejvíce.  
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 BIS, 2007: Výroční zpráva 2006 (http://www.bis.cz/n/2007-11-21-vyrocni-zprava-2006.html#1), 8. 11. 

2013. 
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4 Dělnická strana (sociální spravedlnosti) - její vznik a vývoj 

Nyní se tedy dostávám ke stěžejní části práce, k samotné Dělnické straně a její 

nástupnici Dělnické straně sociální spravedlnosti. Cílem bude zmapovat její historii, 

ideové kořeny a programatiku, symboliku a v neposlední řadě také kontakty s jinými 

krajně pravicovými subjekty u nás a v zahraničí. Část chci zaměřit i na oba pokusy o 

rozpuštění DS a jejich vliv na prezentaci strany a na její strategii. Dále se budu zabývat 

Dělnickou mládeží a Ochrannými sbory Dělnické strany, jakožto organizacemi 

zřizovanými DS za účelem jednak propagovat stranu a jednak chránit její členy. Chybět 

nebude ani kapitola o demonstracích a veřejných akcí strany. Zároveň bych se zde 

chtěla věnovat i elektorátu DS (DSSS). Vzhledem k tomu, že na toto téma nebylo 

zpracováno mnoho studií, budu vycházet ze studií zkoumajících obecně elektorát krajní 

pravice v České republice. Na závěr nastíním i současnou činnost strany a její plány do 

budoucna. 

Dělnická strana byla založena bývalými členy krajně pravicové politické strany 

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa, považuji proto za nutné 

se v mapování historie vzniku Dělnické strany věnovat i SPR-RSČ. Chci poukázat na 

důvody, které vedly některé její členy k jejímu opuštění a zakládání nových stran a 

uskupení. Také bych chtěla porovnat programy obou stran a najít shody a odlišnosti. 

 

 

4.1 Sdružení pro Republiku - Republikánská strana 

Československa 

Ustavující sjezd strany se konal 24. února 1990 a v projevu na sjezdu její předseda 

Miroslav Sládek uvedl, že vůdčí myšlenkou při založení strany bylo: „Vědomí si toho, 

že je nutné v současné politické situaci, která je přetížena stranami liberálně-

demokraticko-socialistického zaměření, vybudovat skutečně radikální pravicovou 

stranu, jež by byla strážkyní demokracie a která by ve svém programu odmítla 

jakoukoliv formu spolupráce nejen s komunisty, ale i se stranami jim blízkými.“ Dále 

uvedl: „Jestliže jsme pro demokracii, nemůžeme z principiálních důvodů uznávat 

jakýkoliv orgán nadřízený politickým stranám. Ať se již nazýval v minulosti Národní 
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fronta, nyní Shromáždění, Občanské fórum (OF) nebo Veřejnost proti násilí (VPN). OF 

a VPN vykonaly mnoho pro porážku diktatury, ale samy by se mohly do pozice 

diktátorů lehce dostat“ (Sládek cit. dle Mareš, 2003: 190). 

Činnost strany byla od počátku její existence založena na osobě jejího předsedy 

Miroslava Sládka. Ten neustále objížděl zemi a pronášel pro některé lidi přitažlivé 

populistické projevy a dokázal tak díky svým rétorickým schopnostem oslovit velké 

množství nespokojených voličů. V srpnu 1990 začal také vycházet týdeník Republika 

s radikálně pravicovým, antisemitským a xenofobním obsahem (Šanc, 2005: 204-205). 

Sládek postupně precizoval svoji politickou strategii a vedle antikomunistické 

rétoriky se na začátku devadesátých let začal věnovat tzv. „romské otázce“. 

V parlamentních volbách 1992 se pak ukázalo, že tato strategie byla úspěšná a strana se 

ziskem 5, 98 % hlasů stala nejsilnější krajně pravicovou stranou v České republice.
29

 Ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 dosáhla SPR-RSČ svého doposud 

největšího úspěchu a získala 8,01 % hlasů. Dokonale využila obavy lidí ze zapojování 

ČR do mezinárodních integračních procesů (NATO, EU). Nakonec se však rozhodla 

nezúčastnit se na podzim roku 1996 voleb do Senátu, což odůvodnila odporem vůči této 

instituci (Mareš, 2003: 196). 

 V roce 1998 se dostaly na povrch vnitrostranické spory a jihočeští republikáni 

prohlásili, že jednání M. Sládka a některých členů vedení poškozuje stranu. Před 

předčasnými parlamentními volbami v červnu 1998
30

 zveřejňovali bývalí členové SPR-

RSČ informace o autoritativních praktikách vedení strany a zneužívání finančních 

prostředků. „Rebelové“ byli ze strany vylučováni nebo odcházeli sami (Šanc, 2005: 

206-207). K těmto problémům se přidaly i finanční problémy strany a ministerstvo 

financí zablokovalo na příkaz Finančního úřadu pro Prahu 5 vyplácení příspěvku SPR-

RSČ na volby. Údajným důvodem bylo nezaplacení daně za zaměstnance. V listopadu 

2000 pak podali zaměstnanci SPR-RSČ návrh na konkurs vůči straně s odůvodněním, 

že již dva roky pracovali bez mzdy. Strana se proto po neúspěšných krajských volbách 

v roce 2000
31

  soustředila na „transformaci“ SPR-RSČ na Republikány Miroslava 

Sládka. Po vzniku RMS byla zahájena přeregistrace členů ze SPR-RSČ do RMS a na 

sjezdu 24. února 2002 byl zvolen předsedou opět Miroslav Sládek. Tajemníkem se stal 
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 Český statistický úřad, Volby.cz (http://www.volby.cz/), 11. 11. 2013. 
30

 SPR-RSČ ve volbách 1998 zaznamenala velký propad a se ziskem 3,9 % hlasů nepřekročila 5% 

volební klauzuli (Český statistický úřad, Volby.cz (http://www.volby.cz/), 26. 11. 2013.) 
31

 V nich kandidovala pod názvem Republikáni Miroslava Sládka v koalici s Nezávislou republikánskou 

mládeží (NRM) a Sdružením důchodců ČR (Mareš, 2003: 200). 
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opět Tomáš Vandas a vedoucím sekretariátu Martin Zbela. Strana se „staronovým“ 

vedením získala ve volbách 2002 pouze 0, 97 % hlasů a krátce po volbách ji opustil Jak 

Tomáš Vandas, tak Marin Zbela i Jiří Štěpánek (Mareš, 2003: 199-201). 

 

 

4.1.1 Personální propojení Dělnické strany a SPR-RSČ 

 Dělnická strana byla zaregistrována 20. prosince 2002 pod názvem Nová síla a 

posléze přejmenována 22. ledna 2003 na Dělnickou stranu. Jedním ze zakladatelů byl 

Tomáš Vandas. Vandas je absolventem magisterského oboru sociální a mediální 

komunikace na Karlově univerzitě v Praze. Mezi lety 1986 – 1992 pracoval u 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, poté u menších soukromých stavebních firem. 

Politicky aktivní začal být v roce 1995, kdy se stal členem SPR-RSČ. Ve straně od roku 

1998 zastával funkci tajemníka a zároveň zástupce šéfredaktora týdeníku Republika.  

Věrný republikánům zůstal i jako člen nástupnické strany Republikáni Miroslava 

Sládka. Předsedou Dělnické strany se stal na jejím prvním sjezdu konaném 31. května 

2003. Tuto funkci zastával až do roku 2010, kdy se stal předsedou Dělnické strany 

sociální spravedlnosti.
32

  

 Druhým zakladatelem byl Jiří Štěpánek. Absolvoval Střední průmyslovou školu 

dopravní a magisterský obor sociální a mediální komunikace. V letech 1996-1998 byl 

členem zastupitelstva hl. města Prahy za SPR-RSČ
33

. Byl členem kulturního výboru a 

podílel se na udílení grantů pražským kulturním zařízením.
34

 Byl také zástupcem 

šéfredaktora stranických novin Republika a pokladníkem Republikánské mládeže. Až 

do prvního sjezdu Dělnické strany byl jejím předsedou (Vejvodová, 2011: 156). Poté 

byl zvolen prvním místopředsedou DS a po jejím rozpuštění ihned kandidoval za 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Na IV. sjezdu DSSS 20. listopadu 2010 byl 

zvolen výkonným místopředsedou strany, kterým je dodnes.
35

 

 Jako třetí stál u zrodu strany Martin Zbela. Dříve působil jako šéfredaktor novin 

Republika a v roce 1998 byl zvolen do předsednictva SPR-RSČ a do funkce vedoucího 

sekretariátu. Pak byl místopředsedou DSSS, šéfredaktorem stranického tisku Dělnické 

listy a také předsedou Dělnické mládeže (DM) (Vejvodová, 2011: 156). Ani jednu 

                                                           
32

 Životopis Tomáše Vandase (http://www.tomasvandas.cz/zivotopis), 11. 11. 2013. 
33

 Stranu SPR-RSČ Štěpánek ve svém profilu neuvádí. 
34

 Životopis Jiřího Štěpánka (http://www.dsss.cz/jiri-stepanek), 11. 11. 2013. 
35

 tamtéž 
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z funkcí už ale dnes nezastává
36

. Předsedou Dělnické mládeže byl do jejího sjezdu 

v Brně 27. března 2010, kde ho nahradil Erik Lamprecht.
37

 Ze zprávy Antifašistické 

akce (AFA) také vyplývá, že Martin Zbela rezignoval ke konci dubna 2013 i na svou 

funkci místopředsedy DSSS. Podle AFA tak učinil z osobních a pracovních důvodů, 

přesto ale zůstal členem strany a chce se podílet na stranickém webu a tiskovinách.
38

  

 Nebyli to ale jen tito tři muži, kteří přešli od SPR-RSČ (nebo RMS) k Dělnické 

straně, ale i dalších pár bývalých členů. Mezi nimi byli Petr Kotáb, Jindřich Nestler a 

Bohumil Šuléř. Všichni měli až do roku 2006 funkce v předsednictvu DS. Petr Kotáb se 

poté stal místopředsedou strany. Na V. celostátním sjezdu 19. ledna 2013 byl zvolen do 

Výkonného výboru strany a byl nadále lídrem DSSS v Ústeckém kraji.
39

 Na jaře 2013 

ale oznámil svůj odchod s DSSS s tím, že nesouhlasí s některými praktikami Tomáše 

Vandase a že chce nově politiku dělat podle svých představ.
40

 Bohumil Šuléř nyní už 

nefiguruje ve vedoucích pozicích strany ani není uveden jako lídr jakékoliv krajské 

nebo oblastní organizace. Ze stránek DSSS vyplývá, že už není v DSSS v dnešních 

dnech vůbec činný.
41

 Jediným možným vysvětlením jeho neaktivity by mohl být jeho 

vysoký věk.
42

 Jindřich Nestler je nadále veden na stránkách DSSS jako člen 

Republikové revizní komise strany.
43

 

 Tím ale výčet bývalých členů SPR-RSČ v Dělnické straně nekončí. Současným 

členem Republikové smírčí a dozorčí komise DSSS je Rudolf Šmucr.
44

 V letech 1996-

1998 byl poslancem Parlamentu České republiky za SPR-RSČ a v něm členem 

rozpočtového výboru.
45

 Do Dělnické strany vstoupil v roce 2009 se slovy: „Poznal 

jsem, že po dlouhých letech je tady opět konečně strana, která chce hájit zájmy 

obyčejných občanů. Chci svými zkušenostmi pomoci k úspěchu Dělnické strany a 
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 O jeho funkci v Dělnických listech pojednám níže v samostatné kapitole., pozn. autorky. 
37

 Erik Lamprecht, stránky Dělnické mládeže (http://www.delnickamladez.cz/erik-lamprecht), 11. 11. 
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věřím, že v následujících letech bude naše strana tyto zájmy hájit na parlamentní 

půdě.“
46

 

 Současným místopředsedou DSSS je Václav Komárek, taktéž bývalý člen SPR-

RSČ v letech 1991-2000, poté členem RMS mezi lety 2000-2005. Po svém odchodu od 

republikánů ale ihned nevstoupil do DS, ale v období 2006-2009 působil v Národní 

straně. Od roku 2009 do současnosti je členem DS (DSSS) a aktivně se podílí na jejím 

chodu.
47

 Do předčasných parlamentních voleb v říjnu 2013 vstupoval jako lídr 

kandidátky v Moravskoslezském kraji.
48

 

 Troufám si říci, že to, co spojuje všechny tyto muže, byla z veliké míry oddanost 

osobnosti Miroslava Sládka a touha dosáhnout avizovaných změn. Tomáš Vandas, 

Martin Zbela či Jiří Štěpánek působili v SPR-RSČ poměrně dlouho a nenechali se 

strhnout ani lavinou hromadných odchodů po prohraných volbách v roce 1998. V té 

době se zvedla velká vlna protestů proti Miroslavu Sládkovi a způsobu jeho 

charismatického až autoritářského vedení strany. Požadavek po jeho odchodu 

formulovalo mj. čtyřicet zástupců republikánských organizací ze severních, západních a 

středních Čech. Jak jsem již zmínila výše, tito „reformisté“ byli ze strany vyloučeni 

nebo odešli sami (Mareš, 2003: 199). Ve straně tak zůstali a přečkali rok 1998 jen 

opravdoví příznivci politiky Miroslava Sládka. Zřejmě věřili, že se strana ještě vzchopí 

a třeba se i navrátí do Poslanecké sněmovny. Poté, co ani krajské volby 2000 nepřinesly 

uspokojivé výsledky a po dalších finančních problémech strany (viz výše) začali podle 

mého názoru pochybovat i dřívější skalní republikáni. Strana se pokusila obnovit ve 

formaci Republikáni Miroslava Sládka, ale byla de facto v rozkladu. Toto všechno si 

uvědomovali ambicióznější republikánští členové a myslím, že už nechtěli nadále čekat 

na avizovaný nový úspěch strany, který pořád nepřicházel. Ačkoli neopustili ideje a 

program republikánů, nedokázali si asi představit své další působení v této rozpadající 

se straně. Část z nich se proto odštěpila a založila Dělnickou stranu. Na kolik byly jejich 

myšlenky převtělené do programu  DS podobné těm republikánským, analyzuji v další 

kapitole. 
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4.1.2 Program a vize SPR-RSČ 

Programatika SPR-RSČ zůstávala po dlouhou dobu z formálního hlediska 

odlišná od programů ostatních politických stran. Její programy byly pouze krátké a 

heslovité a podrobnější návrh byl vypracován až v roce 1999 (Mareš, 2000). 

Národní program republikánů v úvodu uváděl, že radikálních změn může docílit 

pouze skutečná – radikální – opozice. V rámci státního aparátu by měl být zrušen senát, 

zavedena přímá volba prezidenta, vybudována profesionální armáda. V ekonomické 

oblasti i v zemědělství kladli republikáni důraz na domácí produkty, národní majetek (i 

média) podle nich měla být v rukou „našich občanů, a ne cizinců“. Trvali dále na 

znovuzavedení trestu smrti a odluky státu od církve (Mareš, 2005: 1595-1596). Do 

země chtěli pustit jen ty osoby, na kterých má naše země a její ekonomické potřeby 

skutečný zájem.
49

 

Výrazně se SPR-RSČ profilovala na odporu vstupu ČR do NATO. V celém 

polistopadovém období trvala na požadavku neutrality. Na podzim 1997 SPR-RSČ 

tiskovým prohlášením ohlásila dokonce začátek systematicky vedené kampaně. 

Republikánské agitační plakáty proti vstupu do NATO znázorňovaly lidskou lebku v 

helmě wehrmachtu (Mareš, 2000). Odmítání NATO společně s odmítáním vstupu České 

republiky do EU a antiněmecké postoje tvořily jeden z hlavních pilířů zahraničně 

politických priorit SPR-RSČ. V časopise Republika i v programových dokumentech a 

projevech Miroslava Sládka opakovaně zaznívalo, že členství v Evropské unii zničí 

suverenitu naší země a zničí celkově i existenci národních států (Havlík, 2006: 77-78). 

Dále byl pro republikány charakteristický odpor vůči „amerikanizaci“ 

společnosti a některým postmoderním hodnotám (např. právům homosexuálů či 

multikulturalismu). Zahraničně politická koncepce strany byla tedy charakteristická 

izolacionalismem, vyvoláváním protiněmeckých a protiamerických nálad a výpady vůči 

mezinárodním organizacím. Silnou roli zde hrály apely na český nacionalismus, který se 

vymezuje proti „vnějším nepřátelům“ (Mareš, 2000). Strana (ať již SPR-RSČ nebo 

RMS) se vždy představovala jako jediná skutečná opozice, která za své důsledné 

postoje musí trpět nepřízní médií a perzekucí jejích představitelů (Mareš, 2005: 1596).  
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 Volební program pro parlamentní volby 2006, stránky SPR-RSČ 
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Ve svém programu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se 

odvolávali na neustálou informační blokádu, která se jich týká už mnoho let: 

„Republikáni zde byli, jsou a budou i přes letitou informační blokádu, pravidelně před 

každými volbami přerušenou stereotypními pomluvami a útoky, které mají všem 

voličům připomenout koho nevolit. Nelze však říci, že by nás informační blokáda a 

pomluvy jakkoli odradily nebo oslabily“. Dále uváděli tyto cíle: zvýšení hrubé mzdy 

řadových policistů, hasičů, učitelů, vojáků, zdravotních sester a bratrů o 75%, plné 

proplacení přesčasových hodin, doživotní rentu ve služebním poměru déle než 20 let 

atd. Jako finanční zdroje pro obnovení státního aparátu uvádějí např.: zrušení Senátu 

PSP ČR (ušetření 589 mil. Kč), zrušení a převedení kompetencí Úřadu pro studium 

totalitních režimů pod Akademii věd (ušetření 176 mil. Kč), zrušení poslaneckých 

nezdanitelných měsíčních náhrad (ušetření 90,2 mil. Kč), zrušení a převedení 

kompetencí Veřejného ochránce práv, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu 

průmyslového vlastnictví a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod Ministerstvo 

spravedlnosti (ušetření 523,4 mil. Kč) atd.
50

 

 

 

4.1.3 Srovnání programu SPR-RSČ a DS
51

 

 Zde se pokusím porovnat hlavní programové priority a cíle SPR-RSČ dle jejich 

programů z let 2006 a 2010 (viz výše) a programu a tezí Dělnické strany v jejích 

počátcích, tedy v letech 2003 a 2004. Dělnická strana uvádí ve svých 24 programových 

tezích, které vyšly na podzim roku 2004 v Dělnických listech na prvním místě 

požadavek na vystoupení České republiky z Evropské unie (Dělnické listy, 2004b). 

Tento požadavek s velmi podobnými argumenty umístila na první pozici programu pro 

parlamentní volby 2006 i SPR-RSČ. Obě strany tvrdí, že začleněním do nadnárodních 

struktur dojde ke ztrátě národní suverenity České republiky a celkově zanikne koncept 

národních států jako takový. Stejný postoj mají obě strany ke členství v NATO, díky 

kterému přišla Česká republika o svou neutralitu. SPR-RSČ v 90. letech postavila na 
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odporu proti členství v NATO rozsáhlou kampaň a názory Dělnické strany jsou téměř 

shodné. 

 Dalším shodným bodem je u obou stran omezení přílivu cizího kapitálu. 

Jakékoliv zvýhodňování přistěhovalců a jim poskytované úlevy musí být zastaveny, 

jinak se podle slov Dělnické strany staneme „žumpou Evropy“. Politický azyl či 

povolení k pobytu by měla dostat jen ta osoba splňující morální kvality a odborné 

znalosti a u níž je předpoklad, že se přizpůsobí národním tradicím a zvykům České 

republiky. Zároveň se musí plně asimilovat do většinové společnosti. SPR-RSČ je ve 

svém programu pro volby 2006 ještě striktnější a navrhuje, aby každý cizinec při vstupu 

do České republiky složil kauci. Ta by mu byla vrácena, až by jako turista zemi 

opouštěl, v opačném případě by propadla státu a byla by použita na jeho deportaci. Jsou 

také pro přísnější střežení hranic tak, aby nebyly průchozí pro osoby postrádající 

vstupní vízum. Stejně jako DS jsou republikáni pro zkoušky z kultury, jazyka a 

duchovních hodnot pro všechny žadatele o občanství. 

 Obě strany dávají také společný akcent na podporu drobných podnikatelů, 

živnostníků a zemědělců, neboť je považují za to nejlepší pro ekonomický růst země. 

Navrhují proto pro ně různé daňové a sociální zvýhodnění a cokoliv co by podpořilo 

jejich rozvoj a činnost. U obou stran nechybí v programu ani část zacílená na seniory. 

Obecně jsou pro valorizaci penzí, protože každý důchodce má právo na důstojné dožití. 

DS navrhovala v roce 2004 zastavení zvyšování hranice odchodu do pro muže na 61 

letech a pro ženy na 59 letech (minus 1 rok za každé dítě). SPR-RSČ byla v tomto 

ohledu více benevolentní a chtěla poskytnout všem občanům možnost svobodného 

odchodu do důchodu dle jejich vlastní volby a bez finančních sankcí. 

 Nemalý prostor dostává v programech obou stran také otázka zdraví a 

zdravotnictví obecně. Republikáni považují zdraví za součást národního majetku, a 

proto je ho třeba chránit neustálým zvyšováním kvality zdravotní péče. Je proto nutné 

zabezpečit veškeré náklady spojené s péčí o zdraví ze zdravotního pojištění. To samé 

navrhuje i Dělnická strana, tedy bezplatné zdravotnictví, s výjimkou luxusních 

zdravotních služeb. Obě strany také volají po redukci počtu zdravotních pojišťoven a 

podíl financí, které mohou použít na svou činnost. 

 Reforma oblasti školství a vzdělání je pro obě strany také velikou prioritou. 

Vzdělání má být od začátku bezplatné a české školy musí vychovávat žáky 

k vlastenectví a k úctě k národním tradicím a hodnotám. Republikáni vidí přímo jako 

poslání školy, předávat dalším generacím morální a duchovní dědictví civilizace. 
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V kapitole o školství zachází republikáni ještě dále a tvrdí, že díky velmi se 

zhoršujícímu chování žáků musí být bezpečnost a kázeň na školách zabezpečena všemi 

prostředky. To znamená i vyloučení problematických žáků, potrestání jejich rodičů a 

případný vstup policie ČR do budovy školy. Dělnická strana toto přímo neuvádí. V této 

oblasti odmítá zavedení kvót při přijímání na studium. To se dle ní týká menšinových 

etnik.  

 V sociální oblasti lze nalézt shodu v podpoře státní bytové výstavby, která 

poskytne dostatek bytů za přijatelné nájemné. Cílem této politiky je podpora mladých 

lidí při jejich startu do života. Dělnická strana říká, že v této oblasti tradiční 

mechanismy volného trhu selhávají a je třeba intervence státu. Co se týče sociální 

pomoci, má být primárně (a jenom) poskytována českým občanům. Stát by se měl 

velkou měrou podílet na garanci slušného sociálního zázemí pro dělníky, zaměstnance a 

jejich rodiny. Dle DS musí každý dělník vědět, že se o něj stát v nouzi postará a díky 

tomuto vědomí se utužuje pocit vlastenectví a národní pospolitosti. Za základ státu 

považují obě strany rodinu, tedy muže, ženu a jejich děti. Jakékoliv homosexuální 

vztahy jsou pro ně absolutně nemyslitelné. Dle Dělnické strany vedou tyto deviantní 

svazky k morální degradaci národa a k úpadku lidské společnosti. 

 Současné nastavení politického systému a ústavních institucí bylo také terčem 

kritiky z obou stran. Obě by hlasovaly pro zrušení Senátu, neboť ho považují za 

zbytečnou a neefektivní instituci. Tento odpor vůči Senátu dokazovaly obě strany i 

bojkotem všech voleb do této instituce. Výjimku tvoří akorát kandidatura Tomáše 

Vandase v senátních volbách v roce 2010 na Mostecku (Vejvodová, 2011: 164).
52

 

Díky výše uvedeným shodným programovým průnikům je jasné, že Dělnická 

strana byla ideologickou odnoží SPR-RSČ. Vybrala jsem z jejich programu ty body, na 

kterých je jasně viditelná shoda obou stran. Je samozřejmě nutné brát v potaz, jaké 

programy jsem porovnávala. Chtěla jsem zachytit názory DS hned v jejích počátcích, a 

proto jsem použila program z roku 2004. Tento výběr měl ale i své limity. Strana 

neměla programové body rozpracované moc do podrobností a celkově se jednalo spíše o 

teze a obecné návrhy. Zároveň mám z jejich programu pocit, že se snažili držet zkrátka 

a vyvarovali se radikálnějším postojům a vulgárnějšímu slovníku. Ten bylo možné 
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naopak nalézt u republikánů. Jejich program pro rok 2006 mi v tomto ohledu přijde 

odvážnější a detailnější. Celkově jsem nenalezla vážnější rozpory mezi návrhy obou 

stran. Je ale nutné zdůraznit, že pro pochopení názorů a postojů Dělnické strany v době 

jejího vzniku a prvních let působení je nutné sledovat jejich webové stránky a stranické 

Dělnické listy. Jen takto je možné doplnit prázdná místa, která chyběla v jejich 

programu. Ostatně to bude taktéž předmětem této práce. 

 

 

4.2 Vznik Dělnické strany  

 Dělnická strana je zajisté nejvýznamnějším představitelem krajně pravicové 

stranické rodiny v České republice v současnosti. DS byla ve 21. století nejúspěšnější i 

co se týká počtu získaných hlasů. Nebylo jich ale nikdy dostatečné množství na to, aby 

strana získala zastoupení v parlamentních orgánech na krajské, celostátní či evropské 

úrovni. I přes to ovlivnila nezanedbatelným způsobem dění v České republice (Mareš - 

Vejvodová, 2010).  V této kapitole nejdříve uvedu základní informace o vzniku strany a 

jejích počátcích, tak jak je uvádějí odborné publikace věnující se extremismu. Poté bych 

se na ten samý proces podívala optikou strany samotné. Tyto informace budu čerpat 

převážně z Dělnických listů a článků zakládajících členů Dělnické strany. 

 Strana (viz výše) byla Ministerstvem vnitra zaregistrována 20. prosince 2002 

pod názvem Nová síla. Ke změně názvu následně došlo 22. ledna 2003. Zakládajícími 

členy byli (rovněž výše zmínění) bývalí členové SPR-RSČ Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek 

a Martin Zbela. Předsedou Dělnické strany byl až do jejího prvního sjezdu 31. května 

2003 Jiří Štěpánek. Na tomto sjezdu byl zvolen Tomáš Vandas, který stranu vede po 

celou dobu její existence (Vejvodová, 2011: 156).  Toto tvrzení je samozřejmě 

zjednodušené, neboť v období na jaře 2010, kdy byla strana rozpuštěna Nejvyšším 

správním soudem, se členové přeregistrovali pod hlavičku Dělnické strany sociální 

spravedlnosti
53

. Tu v té době vedla Hana Pavlíčková, matka Tomáše Vandase.
54
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přejmenovala na Demokratickou stranu sociální spravedlnosti, v roce 2008 poté na Dělnickou stranu 

sociální spravedlnosti (Vejvodová, 2011: 161). 
54

 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 20. 11. 2013. 
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 Ráda bych nyní zasadila dobu vzniku DS do historického politického kontextu, 

neboť politická situace v České republice měla myslím nemalý vliv na vznik strany. 

Zároveň dávaly vládní a parlamentní politické strany záminky a témata k profilaci DS. 

Po parlamentních volbách v roce 2002, kdy Dělnická strana vznikla, utvořily koalici 

vítězná ČSSD spolu s KDU-ČSL a US-DEU. Po období opoziční smlouvy, volby 

překvapivě vyhrála ČSSD, ale rovněž výrazně uspěla KSČM, která obsadila více než 

pětinu sněmovních křesel. Premiérem se stal Vladimír Špidla, jehož vláda získala 

důvěru všemi hlasy 101 koaličních poslanců. Už z takto těsné většiny plyne, že kabinet 

nemohl být stabilní a silný a to se projevilo v letech následujících (Havlík, 2011: 60-64). 

 Lze uvažovat o tom, že obrovský zisk KSČM, tedy 18,51 %
55

 mohl být také 

jedním z důvodů pro založení nové krajně pravicové strany (ačkoli sama DS odmítá toto 

tvrzení). Celkově i předchozí levicová vláda Miloše Zemana vzešlá z opoziční smlouvy 

mohla mít vliv na mobilizaci nespokojených členů SPR-RSČ. Možná s vidinou vzniku 

nové silné strany, hájící zájmy českého lidu se proto odtrhli a vznikla tak Dělnická 

strana. 

Po ustavujícím sjezdu Dělnické strany dne 18. ledna 2003 vydala strana tzv. 

Ustavující manifest. DS v něm deklarovala záměr oponovat celému politickému spektru 

v rámci demokratického parlamentního systému a přihlásila se k původním kořenům 

dělnického hnutí 19. století. První odstavec manifestu zněl takto: „My, občané České 

republiky, znepokojení stavem současné hospodářské a sociální politiky země, ztrácejíc 

důvěru v současnou politickou reprezentaci, prolezlou korupcí a honbou za posty, 

rozhodli jsme se z protestu proti politickému šlendriánu a hlavně z povinnosti 

k budoucím generacím naší milované vlasti, založit zcela nové sociální hnutí – 

Dělnickou stranu.“
56

 

V prvním článku prvního vydání Dělnický listů (DL) ze dne 1. května 2003 DS 

uvádí další důvody vzniku a své historické vzory. DS je stranou lidovou, proto také 

dává přednost prosazování a důslednému plnění svých požadavků před ideologickými 

frázemi prázdného obsahu. Strana se také nevyhraňuje na žádnou stranu politického 

spektra, protože jeho současný stav ji nutí být – v rámci demokratického parlamentního 

systému – jeho přímými oponenty. Dělnické hnutí bylo založeno, jak je uvedeno 

v článku, výhradně z vůle skupiny občanů naší země a program a činnost Dělnické 
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 Český statistický úřad, Volby.cz (http://volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ), 20. 11. 2013. 
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Historie Dělnické strany, stránky Dělnické strany, 12. srpen 2008 (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=151), 20. 11. 2013. 
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strany jsou odrazem tradic a soudobého poznání našeho národa a rodné vlasti (Dělnické 

listy, 2003a). 

Strana se hlásí k tradici dělnických stran druhé poloviny 19. století. Toto hnutí pak 

bylo dle DS vinou různých ideologických proudů rozloženo a stalo se pouze nástrojem 

fanatických revolučních ideologů. DS se snaží obnovit toto hnutí a z tohoto důvodu si 

zvolila i svůj název. Ten dle ní vyjadřuje její zaměření a to nejen na dělníky, ale také na 

zemědělce a nezaměstnané. Cílem strany bylo při jejím vzniku stát se protestním hnutím 

všech občanů, pro které je politika symbolem korupce a mocenského boje o výnosné 

posty. DS vznikla pro ochranu poctivých občanů a hlásá, že je jedna z nich. Uvádí, že 

není odtržená od reality a nebude lidem slibovat „modré z nebe“ ani ráj. DS nemává 

praporem rudého socialismu ani modrého konzervatismu. Strana vstupovala do politiky 

s cílem změnit politickou situaci, kdy byli komunisté považováni za jedinou možnou 

alternativu vůči „demokratickým“ stranám a lacino sbírají hlasy i těch voličů, kteří 

komunisty nejsou a nikdy nebyli (Dělnické listy, 2003a). 

V článku Martina Zbely v prvních Dělnických listech lze vysledovat i možnou 

kritiku SPR-RSČ a jejího vedení. Píše: „I my jsme se dlouhou dobu spoléhali na ty, co 

pouze mluvili, v některých případech dokonce velmi dobře, ale fakticky dělali to samé 

jako ti, které kritizovali (Zbela, 2003a).“ Z této věty lze podle mě vysledovat narážku 

právě na SPR-RSČ, byť ne úplně přímou. Zbela zde ještě popisuje důvody vzniku strany 

a opakuje teze o ochraně dělníků, se kterými se představitelé jiných stran vždy báli 

hovořit. Nejvíce se svou kritikou opírá do KSČM a ČSSD a doslova říká: „Jejich 

představitele vídáme všude možně, třeba v Bruselu či v poslanecké restauraci, ale vedle 

lopaty je neviděl nikdo. Do diskuse s dělníkem se raději nepouštějí, nemají na to (Zbela, 

2003).“ 

 

 

4.2.1 Historické kořeny Dělnické strany 

V této podkapitole chci zachytit historické kořeny, ke kterým se strana sama hlásí 

(tedy hlásila při svém vzniku). Nutně potřebovala nějaký historický vzor, na který by 

mohla odkazovat, neboť to ji činí věrohodnější a „ukotvenější“. Strana se proto vrátila 

poměrně daleko do historie, až k národnímu obrození v 19. století. 
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Vladimír Svoboda ve svém článku v prvním vydání Dělnických listů píše, že 

vznik, vývoj a dějiny sociálního hnutí v českých zemích jsou především dějinami 

otázky dělnické. V 19. století vrcholilo v českých zemích národní obrození (vedené 

Havlíčkem a Palackým) a vytvářelo se tak národní vědomí. V této době se dělnické 

hnutí formuje a vydává svůj první časopis Hlásník, poté vzniká i časopis Dělník a také 

Dělnické noviny. V této době působil také Josef Barák, který sehrál důležitou roli při 

vzniku dělnického časopisu Dělnické listy v roce 1871. První číslo vyšlo 5. ledna 1872 a 

Josef Barák v článku Naše úloha píše: „Mezi nerozřešené otázky svobody náleží 

především otázka dělnická. Dělnictvo musí vlastní snahou a prací z pout se vysvoboditi. 

Přitom však musí býti dělník především Čechem a české dělnictvo přijímá celý program 

národní a státoprávní také ve svůj program, jsouc přesvědčeno, že jen šťastným 

rozřešením otázek národních a státoprávních lze i jemu dosíci šťastného rozřešení 

otázky dělnické“ (Svoboda, 2003). 

A právě Josef Barák je ten, na kterého strana při svém zakládání odkazovala a 

považovala ho za bojovníka za rovnoprávnost dělníků v politickém životě. Na jeho 

příkladu ukazovala Dělnická strana i onu „mučednickou oběť“, neboť Josef Barák se 

prý díky svému národnímu cítění dostával do rozporu se smýšlením některých socialistů 

ve vydavatelském sboru časopisu. Byl také několikrát stíhán soudně a zajímala se o něj 

policie. Dnes je jeho jméno známo jen užšímu okruhu zájemců o české dějiny 

(Svoboda, 2003). Dělnická strana se zahrnuje do té úzké skupiny zájemců o české 

dějiny tím, že „odhalila“ historický odkaz Josefa Baráka.  

 

 

4.3 Vývoj Dělnické strany 

 Následující kapitola bude zaměřena na vývoj DS (DSSS). Chronologicky 

zachytím její působení v českém veřejném a politickém dění. Na jednotlivé mezníky 

vývoje DS se pak zaměřím s samostatných podkapitolách. Rovněž se budu 

v samostatných podkapitolách věnovat i jednotlivým spolupracujícím subjektům s DS 

(DSSS) a subjektům, které strana vytvářela. Tím mám na mysli především Dělnickou 

mládež a Ochranné sbory DS (OS DS). 

Vývoj strany lze dle Miroslava Mareše a Petry Vejvodové rozdělit do tří etap, 

dle spolupráce strany s jinými (politickými) subjekty. První etapu autoři vymezují lety 

2003-2005. Toto období je charakteristické spoluprací DS s Národní stranou, nejdříve 
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v krajských volbách v roce 2004 a poté v koalici Národní pětka (Mareš – Vejvodová, 

2010). 

Druhá fáze se dá vymezit lety 2005-2006 a je ji možné charakterizovat jako tzv. 

přechodné období či období finální profilace (Mareš – Vejvodová, 2010). Ve druhé 

polovině roku 2005 se strana dohodla na volební spolupráci s politickou stranou 

Národní sjednocení, která trvala do konce roku 2006. Dále je toto období provázeno 

nejistotou a snahou nalézt vhodnější partnery. Nakonec se DS po předchozích 

zkušenostech rozhoduje, že již nebude ve volbách kandidovat v koalici, ale bude 

sestavovat vlastní kandidátky (Vejvodová, 2011: 157). 

Třetí etapa začíná v roce 2007, kdy se strana otvírá neonacistické scéně a 

navazuje spolupráci s neregistrovanými organizacemi a hnutími jako Autonomní 

nacionalisté a Národní odpor (Vejvodová, 2011: 157). Významným mezníkem se stal 

17. listopad 2008, kdy proběhla tzv. bitva o Janov. Zde se fyzicky střetli příznivci DS, 

Národního odporu a Autonomních nacionalistů (podporovaní i mnoha osobami z 

místního českého etnického obyvatelstva) s policií, která je oddělovala od romských 

bytů a Romů, kteří zorganizovali protiakci. Celodenní střety následně sehrály velkou 

roli v neonacistické mytologii i v propagandě DS (Mareš – Vejvodová, 2010). Dělnická 

strana také v této fázi založila k 1. únoru 2008 tzv. Ochranné sbory DS a k 3. březnu 

2009 Dělnickou mládež. Tato etapa oficiálně končí 17. únorem 2010, kdy Nejvyšší 

správní soud (NSS) rozhodl o rozpuštění Dělnické strany (Mareš – Vejvodová, 2010). 

Členská základna a vedení strany pak ihned po zákazu přešly pod hlavičku Dělnické 

strany sociální spravedlnosti, se kterou spolupracovaly již před volbami do Poslanecké 

sněmovny ČR v roce 2006 či v krajských volbách v roce 2008 (Vejvodová, 2011: 162). 

Petra Vejvodová nabízí ještě jedno členění, které má jen dvě fáze. První etapa 

tak slučuje první a druhou fázi z předchozího členění. Jejím charakteristickým rysem je 

spolupráce DS s nacionalistickými a patriotickými politickými stranami. Druhá fáze 

potom začíná rokem 2007, kdy se DS otevírá neonacistickému hnutí (Vejvodová, 2011: 

157). 

Já pro účel této práce zvolím dělení do dvou etap dle Petry Vejvodové, ale 

přidám etapu třetí od roku 2010, tedy od vzniku DSSS. Na přelom druhé a třetí etapy 

zařadím pohled na rozpuštění DS a argumenty, které vedly Nejvyšší správní soud ČR 

k tomuto kroku. 
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4.3.1 Období 2003-2006 

 DS se od svého vzniku prezentovala jako mluvčí a zastánce všech českých 

zaměstnanců. To ostatně dokazují i její výroky a články v Dělnických listech, které jsem 

uvedla výše v kapitole o vzniku strany. Toto sociální a „dělnické“ zaměření bylo 

v popředí politické agendy v prvních letech existence strany. V dalších letech a zejména 

ke konci druhé fáze strany začaly hrát hlavní roli etnické otázky (romská problematika a 

přistěhovalectví) a kriminalita (Mareš – Vejvodová, 2010: 45). 

 DS rovněž reagovala od počátku své existence na vstup České republiky do 

Evropské unie. Strana velmi kritizovala výsledek referenda konaného 13. - 14. června 

2003, v němž se 77,33 % zúčastněných voličů vyjádřilo pro vstup do EU.
57

 Ve svých 

stanoviscích strana uvedla, že výsledky respektuje, ale že kvůli propagandistické 

kampani českých médií lidé ani neměli možnost volit jinak. Autory článků v novinách 

dokonce přirovnala k žákům Goebbelse, neboť lživě naháněli strach občanům izolací, 

která by Českou republiku potkala mimo struktury EU (Dělnické listy, 2003e). A toto 

téma přivedlo ke spolupráci Dělnickou stranu s Národní stranou
58

. Národní strana už 

sama na začátku roku 2003 bojovala proti vstupu do EU projektem „NE-EU“ 

s podtitulem „EU-thanásie národních států“ (Smolík, 2011: 225). Spolu s Dělnickou 

stranou pak zorganizovali 17. dubna 2003 mítink s názvem „S občany o EU“. Pro DS to 

byla první veřejná akce a vystoupil zde s projevem i Tomáš Vandas. Pronesl: „Česká 

republika má pro Brusel jediný význam. Využít našeho území pro export unijních 

výrobků a sloužit jako levná námezdní síla. Budeme vysáváni nenasytnými byrokraty 

do té doby, než budeme definitivně zlomeni jak po stránce politické, ekonomické a 

morální. Bude nám diktováno, co smíme a co nesmíme vyrábět, v jakém množství. 

České podniky, těch málo, které navzdory polistopadovým zlodějnám ještě fungují, 

nebudou mít šanci konkurovat západním firmám a zkrachují.“ Po něm vystoupil na 

mítinku i Jiří Štěpánek a jeho projev se nesl v podobném duchu. Hlavním poselstvím 

mítinku bylo přesvědčit lidi, že EU za ně nevyřeší jejich problémy se špatně platícími 

zaměstnavateli. Jediné, co jim může pomoci, jsou stávky a protesty a hlavně sjednocení 

(Dělnické listy, 2003b). 
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 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, Volby.cz 

(http://www.volby.cz/pls/ref2003/re13?xjazyk=CZ), 30. 11. 2013. 
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 Národní stranu nepovažuje ani Jan Charvát, ani Josef Smolík za neonacistickou. V souvislosti s ní 

uvádějí označení jako nacionalisticko-populistická (Charvát, 2007: 154) nebo národovecká krajní pravice 

(Smolík, 2011: 224-225). 
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 V souvislosti s kampaní o vstupu do EU podala Dělnická strana i trestní 

oznámení.
59

 Týkalo se tehdejšího premiéra Vladimíra Špidly a místopředsedy Senátu 

Jana Rumla. V tomto oznámení strana uvedla, že Vladimír Špidla umožnil z titulu své 

funkce neprůhledné financování vládní kampaně ke vstupu České republiky do EU. 

Částka na kampaň prý byla rozdělena jen těm subjektům podporujícím bezvýhradně 

vstup do EU. Vladimír Ruml zase dle DS prý vyvolával atmosféru strachu prohlášeními, 

že pokud nevstoupí Česká republika do EU, ocitne se v izolaci (Dělnické listy, 2003d). 

 V roce 2004 se strana rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu (EP) i 

přes odpor k této instituci a EU jako takové. Tomáš Vandas k tomu řekl: „Pokud máme 

mít své zástupce v Evropském parlamentu, musí to být lidé, kteří budou důsledně hájit a 

prosazovat naše zájmy se vztyčenou hlavou a jako rovný s rovným“(Dělnické listy, 

2004e). Dále strana postavila kandidáty i v podzimních krajských volbách pro celý rok 

2004 si stanovila heslo: „Víme, proto bojujme! Bastilou budiž Sněmovní 4, pro ty 

odvážnější Štrasburk!“ (Zbela, 2004). Kandidátka DS do voleb do Evropského 

parlamentu konaných ve dnech 11. - 12. června 2004 čítala 20 osob. Z nich 11 bylo 

přímo členy Dělnické strany a 9 bez politické příslušnosti. Celkově DS získala 0,18 % 

hlasů a tudíž neměla nárok na žádný mandát.
60

 Sám Tomáš Vandas tento výsledek 

označil s ročním odstupem jako ne zase tak špatný vzhledem k tomu, že strana 

vynaložila minimální finanční prostředky na kampaň (Dělnické listy, 2005). 

 Do této doby spadá i vystoupení Tomáše Vandase na shromáždění Klubu 

českého pohraničí dne 28. září 2004 v Chebu. Shromáždění mělo upozornit na 

nebezpečí ze strany sudetských Němců hrozících žalobami na navrácení majetku a 

vyjádřit obavy z otevření kanceláře sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze.
61

 

Společné setkání je vnímáno jako problematické vzhledem k budoucí proněmecké 

orientaci a rovněž z důvodu blízké spolupráce Klubu českého pohraničí a Komunistické 

strany Čech a Moravy a s ní spřátelených krajně levicových subjektů (Mareš – 

Vejvodová, 2010: 45). 

 Jak již bylo uvedeno, hlavním středobodem programu v první fázi existence DS 

byla ochrana práv zaměstnanců, především dělníků a podpora jejich práva na stávku. 
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 Trestní oznámení bylo podáno dne 10. června 2003 na Městské státní zastupitelství v Praze (Dělnické 

listy, 2003). 
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 Volby do Evropského parlamentu, Volby.cz (http://volby.cz/pls/ep2004/ep?xjazyk=CZ), 1. 12. 2013. 
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 Ministerstvo vnitra v roce 2009 zakázalo vznik kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko/krajane/-mzv-publish-cz-o_ministerstvu-

archivy-z_medii-ministerstvo_vnitra_zakazalo_vznik.html), 8. 12. 2013. I přesto je od roku 2003 

v provozu Sudetoněmecká kancelář Praha SKS-informační středisko Praha, s.r.o. (http://www.sks-

praha.com/?Pozv%E1nky), 8. 12. 2013. 
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Svá slova chtěla strana doprovodit i činy, proto podporovala Českomoravskou 

konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Čelní představitelé DS (Tomáš Vandas, 

Jindřich Nestler, Petr Kotáb) se zúčastnili i velké odborářské demonstrace 13. září na 

pražské Letné.
62

 Ale ani odboráři nezůstali nepodrobení kritice. Začalo jim být vyčítáno, 

že slevili ze svých požadavků a tzv. složili ruce do klína. Dle DS byli tedy málo 

radikální, což bylo kvůli sepětí předsedy ČMKOS Milana Štěcha s ČSSD. Vše, co 

odboráři dosud činili a za co demonstrovali tak bylo dle DS jen „divadélko pro občany“ 

(Dělnické listy, 2004a). 

 Už od počátku se strana velmi tvrdě stavěla proti vládnímu establishmentu a v 

Dělnických listech vycházely mnohdy až vulgární články na představitele politických 

stran napříč politickým spektrem. Nazýváni byli různě, jako „vyžraní papaláši“ a 

„vyžraná prasata, která mají místo mozku kalkulačku a místo srdce jitrnici, a kteří se 

živí jen sliby jejich neplněním“ (Zbela, 2003b). Kritice bylo podrobeno i klasické dělení 

politických stran dle pravo-levé osy. V prvních dělnických listech stálo: „Dle našeho 

názoru je to již přežité účelové dělení národa na dva tábory, jejichž vzájemné hašteření 

uměle vyvolává atmosféru účelné a názorově bohaté parlamentní debaty. Na způsobu 

vlády minulých stran je však nejlépe vidět, že rozdíly mezi těmito subjekty jsou mizivé 

v porovnání s tím, co slibují ve svých volebních programech. Dokonce i zde však 

dochází v zásadních otázkách k souladu“ (Dělnické listy, 2003c). 

 Další otevřená kritika se snesla na Senát jako zbytečnou instituci. V článku 

v dělnických listech nazvaném Klacky na Senát DS argumentuje tím, že i nízká volební 

účast při volbách do Senátu jasně dokazuje, že je zbytečný. DS ho považují za 

odkladiště nepotřebných politiků a žádá změnu Ústavy, která by umožnila rozpuštění 

Senátu (Dělnické listy, 2004f). 

 V roce 2004 se pak konaly vedle voleb do Evropského parlamentu ještě volby 

krajské, kterých se Dělnická strana také účastnila. Kandidátní listiny pro listopadové 

volby do zastupitelstev krajů podala celkem v osmi krajích. V šesti krajích kandidovala 

DS samostatně – Liberecký, Ústecký, Pardubický, Karlovarský, Zlínský a Vysočina. V 

kraji Plzeňském kandidovala v koalici s Pravou alternativou pod názvem Dělnická 

strana – akce za snížení poslaneckých platů. Ve Středočeském kraji došlo k uzavření 

koalice se spřátelenou Národní stranou a oba subjekty kandidovaly pod názvem Koalice 
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 Ačkoli samotná ČMKOS protestovala proti více bodům navrhované reformy (proti snižování daní 

z příjmu, proti snižování sazby nemocenské v prvních třech dnech nemoci atd.) (Zaoral, 2003). DS se ve 

svém článku o těchto bodech nezmiňuje. DS protestovala hlavně proti Špidlově vládě a proti zvyšování 

platů poslanců a senátorů (Kotáb, 2003). 
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Dělnické a Národní strany. Na kandidátkách Dělnické strany se objevili členové strany i 

bezpartijní, vysokoškoláci, pracovníci nejrůznějších profesí, rovněž však starostové a 

místostarostové obcí (Dělnické listy, 2004d). Strana nejvíce uspěla v Plzeňském kraji (v 

koalici s Pravou alternativou) a získala 0,83 % hlasů. Tam kde kandidovala strana sama 

o sobě, byl nejlepším výsledkem zisk 0,37 % hlasů v kraji Pardubickém.
63

 Tomáš 

Vandas komentoval výsledek voleb jako další stupínek vpřed a konstatoval, že za 

úspěch považuje přehoupnutí se v některých městech přes 1 % hlasů (Dělnické listy, 

2005). 

 Rok 2005 je také přelomový v pokusu krajní pravice o sjednocení. Výsledkem 

byla již výše zmiňovaná koalice Národní pětka, kterou tvořily Národní strana, Národní 

sjednocení, Dělnická strana, Republikáni Miroslava Sládka a České hnutí za národní 

sjednocení (Vejvodová, 2011: 158). Ze slov Tomáše Vandase ale vyplývá, že do tohoto 

projektu vstupoval s jistou skepsí a výhradami. Na jednu stranu považoval za důležité 

sjednocení národovecky orientovaných stran, na druhou stranu odmítal od začátku 

akceptovat lidi, kteří byli podle jeho slov zkompromitováni minulostí.
64

 V Dělnických 

listech č. 5 i přes své výhrady dával projektu Národní pětky šanci na úspěch. Doufal, že 

dokáže přilákat dosud protestní nevoliče (Dělnické listy, 2005).  

 Jak jsem již také výše zmiňovala, Dělnická strana oznámila 28. května 2005 své 

vystoupení z Národní pětky a začala spolupracovat se stranou Národní sjednocení
65

, 

která rovněž opustila Národní pětku (Vejvodová, 2011: 158). Svou spolupráci oznámily 

obě strany 28. října 2005 na vzpomínkovém shromáždění k výročí vzniku samostatného 

státu na Palackého náměstí v Praze. Pro zhruba 150 příznivců Dělnické strany a 

Národního sjednocení pronesl svůj projev Tomáš Vandas a František Červenka 

(předseda NSJ). Tomáš Vandas vyjádřil potěšení nad uzavřenou dohodou mezi oběma 

stranami a dodal, že uspět v parlamentních volbách v roce 2006 bude velmi složité. 

Věřil ale, že společnými silami obou stran se to může povést.
66
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 Volby do zastupitelstev krajů konané dne 5. - 6. 11. 2004, Volby. cz 

(http://volby.cz/pls/kz2004/kz62?xjazyk=CZ&xdatum=20041105), 8. 12. 2013. 
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 Mohl tím myslet například Miroslava Sládka, který byl po svých extravagantních vystoupeních a 

projevech v 90. letech pro mnoho lidí nevěrohodný. Zároveň konkrétně účast Miroslava Sládka na 

Národní pětce byla také jedním z argumentů, proč DS později tento projekt opustila (Vejvodová, 2011: 

158). 
65

 Strana Národní sjednocení byla založena 23. června 2003 a jejím hlavním heslem se stalo: Spořádaná 

rodina, spořádaná obec, spořádaný stát (http://www.narodnisjednoceni.cz/manifest.htm, 28. 12. 2013). 
66

 Příznivci NSJ a DS se sešli na Palackého náměstí v Praze, stránky Národního sjednocení 

(http://www.narodnisjednoceni.cz/archiv/arch2005_26.htm), 28. 12. 2013. 



53 

 

 Spolupracující dvojici stran doplnil v prosinci 2005 další subjekt, hnutí Právo a 

Spravedlnost (PaS). Hnutí poprvé vystoupilo 16. prosince 2005 na tiskové konferenci, 

kde byli přítomni i Tomáš Vandas a František Červenka. Celý název hnutí zněl: Právo a 

Spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě
67

.  Zástupce PaS Pavel 

Krešne informoval přítomné novináře o uzavřené dohodě PaS, DS a NSJ o společné 

kandidatuře v parlamentních volbách 2006. Představitelé DS a NSJ byli zastoupeni na 

kandidátkách PaS, rovněž byli osloveny i další mimoparlamentní politické subjekty či 

nestranické osobnosti z národně konzervativních kruhů. Předseda NSJ František 

Červenka zmínil základní body, které chtějí uvedené politické strany prosazovat. 

Jednalo se zejména o vymahatelnost práva, obhajobu tradičních morálních hodnot, 

podporu rodiny a důsledné potírání korupce a kriminality. Prioritou bylo prosazování 

modelu sociálně solidární společnosti, s odkazem na stejnojmenného vítěze polských 

parlamentních voleb Právo a spravedlnost. Předseda DS Tomáš Vandas řekl, že cílem 

společného projektu PaS, DS a NSJ je uspět ve volbách a zasednout v parlamentních 

lavicích. Tím by podle něj došlo k rozčeření zatuchlého politického prostředí, kdy 

stávající parlamentní strany ignorují názory občanů a jde jim pouze o výnosná koryta.
68

 

 Do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vstupovala tedy Dělnická 

strana pod hlavičkou PaS spolu s Národním sjednocením a Demokratickou stranou 

sociální spravedlnosti. Toto hnutí se prezentovalo jako to pravé a jediné chránící 

národní zájmy a hájící obyčejné občany znechucené dosavadním stylem vládnutí 

(Dělnické listy, 2006a). Politické hnutí Právo a Spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE 

korupci a kriminalitě podalo kandidátní listiny ve všech 14 krajích. Z volebních lídrů 

PaS bylo šest členů DS
69

, čtyři bez politické příslušnosti, po jednom členové Národního 

sjednocení, Demokratické strany sociální spravedlnosti, Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu a Křesťanské a demokratické unie – 

Československé strany lidové. Celkově se na kandidátkách PaS objevilo na 230 

kandidátů (Dělnické listy, 2006b). 
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 Koordinační výbor hnutí se sešel následně 14. ledna 2006.  Jednání byli přítomni mimo jiné i předseda 

PaS Petr Valeš, předseda Národního sjednocení František Červenka a předseda Dělnické strany (DS) 

Tomáš Vandas. Hostem byl rovněž předseda Demokratické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Jan 

Broj, který deklaroval ochotu připojit se ke společnému volebnímu projektu a kandidovat v parlamentních 

volbách za PaS (http://www.pas-strana.cz/2006.php#), 28. 12. 2013. 
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 Právo a Spravedlnost vstoupilo na politické bojiště, stránky Právo a Spravedlnost (http://www.pas-

strana.cz/2006.php#), 28. 12. 2013. 
69

 Tento počet nekoresponduje s počtem lídrů představených v článku Lídři na kandidátce PaS 

v parlamentních volbách 2006 (Dělnické listy, 2006c). Zde je uvedeno sedm lídrů, místo jinde 

zmiňovaných šesti. 
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 Dělnická strana nominovala své lídry v Pardubickém kraji (Tomáš Vandas), 

Karlovarském kraji (Jan Blaško), Jihočeském kraji (Jiří Štěpánek), Plzeňském kraji 

(Václav Prokůpek), Zlínském kraji (Bohumil Šuléř), Ústeckém kraji (Ladislav Tůma) a 

Libereckém kraji (Jindřich Nestler) (Dělnické listy, 2006c). I přes společný postup a 

sjednocení části krajně pravicových subjektů nepřinesl volební výsledek příliš 

uspokojivá čísla. Celkově získala PaS 0,23 % hlasů
70

. 

 V  Dělnických listech č. 9 se pak objevil článek komentující výsledek voleb a 

reflektující neúspěch koalice Práva a Spravedlnosti a Dělnické strany jako takové. Jako 

důvod neúspěchu PaS a jiných malých stran volajících po změně viděl autor článku 

Ladislav Malý
71

 obavy voličů ze změny systému. Na jednu stranu prý dle něj kritizují 

dosavadní způsob vlády a vládní strany, na druhou stranu u nich ale vždy převáží strach 

a jejich volba se nezmění. Lidé dle něj chtějí víc konzumu, mít se tzv. dobře, a nevadí 

jim globalizační tendence Evropy, nevadí jim jejich trvalé vymírání, ani jim nevadí, že 

se ponenáhlu mění v konzumní stádo (Dělnické listy, 2006e). 

 Neúspěch PaS potažmo DS ve volbách vedl k další diskuzi o směřování 

spolupráce DS a PaS. 17. června proběhl II. sjezd Dělnické strany. Přijal usnesení, že 

hodlá nadále pokračovat ve spolupráci s politickými subjekty zapojenými do PaS. Měli 

se soustředit na komunální volby v roce 2006. Zároveň byli na II. sjezdu přítomni i 

zástupci Národního korporativismu (Dělnické listy, 2006d).  

 Do komunálních voleb v říjnu 2006 vstupovala Dělnická strana samostatně, 

kromě Prahy, kde kandidovala společně s PaS. Celkově nabídla strana 150 kandidátů 

v 9 městech a obcích, tedy tam, kde podle jejích slov nebyla kandidatura DS pouhou 

symbolikou. Po celkovém sečtení výsledků DS získala 3 mandáty a měla tak své 

zastupitele v Ústeckém kraji – obec Výsluní (jeden zastupitel), a v Královéhradeckém 

kraji – Rokytnice v Orlických horách (dva zastupitele) (Dělnické listy, 2007a). 

 Senátních voleb se Dělnická strana opět nezúčastnila. Důvodem byl především 

odmítavý postoj k samotné existenci horní komory Parlamentu ČR. V programu 

Dělnické strany je požadavek na zrušení Senátu, neboť je dle ní drahou, neefektivní a 

zcela zbytečnou institucí, pouze vysávající peníze z kapes daňových poplatníků 

(Dělnické listy, 2006f). Následné odlišné představy o dalším směřování (PaS mimo jiné 

v senátních volbách podporovala některé kandidáty ODS a KDU-ČSL, s čímž DS 
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 Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2.- 3. 6. 2006 

(http://volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ), 29. 12. 2013. 
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 Ladislav Malý patřil ke křesťansky orientovaným členům Dělnické strany, dnes DSSS (Míčka – Štěch, 

2009). 
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nesouhlasila) vedly k rozvázání spolupráce (Mareš – Vejvodová, 2010). Tím se DS 

dostává do druhé fáze své existence. 

 

 

4.3.2 Období 2007-2010 

4.3.2.1 Období 2007-2008 

 Na začátku roku 2007 pak Dělnická strana oznámila, že hodlá jít svou vlastní 

cestou bez účasti dalších politických stran a navázání bližší spolupráce 

s neregistrovanými, extrémně nacionalistickými hnutími. Tento trend ale započal již 

během roku 2006, kdy se DS dostávala stále do užšího kontaktu s Národním 

korporativismem. To lze dokázat jednak již zmiňovanou účastí NK na II. sjezdu 

Dělnické strany v červnu 2006. Ladislav Malý jako zástupce DS na oplátku navštívil 

veřejné shromáždění pořádané NK 28. října 2006 v Ostravě (Dělnické listy, 2007b). 

Spolupráce s NK tak započala poslední fázi života DS, kdy se strana odvrátila od 

národně orientovaných politických stran a otevřela se neregistrovaným subjektům 

z neonacistického prostředí, ať už se jedná o Autonomní nacionalisty, Národní odpor či 

Resistance Women Unity (RWU)
72

 (Vejvodová, 2011: 159). Od roku 2006 a nadále 

v roce 2007 strana propojovala své aktivity s aktivitami s německou stranou NPD 

(Národně demokratická strana Německa). 

Co se týče postoje DS k politické situaci v zemi po parlamentních volbách v roce 

2006, ihned v prvním vydání Dělnických listů v roce 2007 se objevila rozsáhlá kritika 

všech představitelů vznikající trojkoaliční vlády Miroslava Topolánka. Všichni byli 

prezentováni jen jako sběrači postů a velcí kariéristé. DS je označila za neschopné a 

jejich výběr ukazuje na kádrovou vyprahlost polistopadového režimu (Dělnické listy, 

2007c). Kritika kroků vlády pokračovala i v dalších článcích, například v článku 

Ladislava Malého, kde přirovnává současnou vládu k zednářům a sionistům, a která se 

svými kroky příliš neliší od těch bolševických (Dělnické listy, 2007d). Tato kritika byla 

doprovázena i činy, tedy demonstracemi proti vládě. Následovaly další akce a 
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 RWU vznikla v roce 2007 odštěpením od Supporter National Resistance – Women Side a založena byla 

převážně partnerkami českých neonacistů. Cílem RWU bylo podpořit neonacistické hnutí a zároveň 

naplnit tradiční roli ženy, tzn. Vychovávat děti k národnímu socialismu. Akivita RWU byla omezena 

v roce 2010 policejní akcí nazvanou Lotta, při které byla zatčena i hlavní vůdčí osobnost této organizace 

Michalea Dupová (Vejvodová, 2011: 149). 
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demonstrace jako Svatováclavská manifestace (viz výše) či pochod pražským 

židovským městem.
73

  

Státní svátek 28. září 2007 využili členové Dělnické strany k uspořádání celostátní 

konference v Praze. Za účasti předsedy Tomáše Vandase, 1. místopředsedy Jiřího 

Štěpánka, místopředsedy Petra Kotába a dalších čelných představitelů strany, zhodnotili 

účastníci nejen uplynulé období, ale diskuse již byla zaměřena i na krajské volby 

v příštím roce.   Předseda Tomáš Vandas ve svém vystoupení vyzdvihl důležitost 

krajských voleb z pohledu další propagace strany na veřejnosti.
74

 

 Vandas den poté na Svatováclavské demonstraci v projevu odmítl připravovanou 

daňovou reformu, která podle jeho slov žádnou reformou není, nýbrž pouhým trikem, 

jak vysát z kapes občanů chybějící peníze, které dle jeho slov „prošustrovala vládnoucí 

garnitura“. Rovněž odmítl zavedení placeného zdravotnictví a zvyšování hranice 

odchodu do důchodu. 
75

    

 Spolu s rostoucími aktivitami a demonstracemi DS organizovanými 

s neonacistickými organizacemi stoupal zájem médií a veřejnosti o stranu a její zařazení 

na politické škále. Často objevovalo označení DS jako extremistické, což strana striktně 

odmítala. Kritizovala hlavně MF Dnes, která jako první přišla s touto negativní 

propagací. Článek pod titulkem „Dělnická strana je podezřelá z propagace nacismu“ 

informoval o propagaci nacismu s odkazem na plakát dělníka s kladivem používaný 

DS.
76

 Tedy symbol, který DS používala od dob svého vzniku. Další obvinění 

z propagace neonacismu se pak objevilo v brožuře Ministerstva vnitra Extremismus, kde 

bylo mezi extremistickými znaky uvedeno stranické logo DS (ozubené kolo). Dělnická 

strana se proti těmto nařčením ohradila a oznámila, že se bude bránit právní cestou 

(Dělnické listy, 2007e). Tento krok učinila v květnu 2007, kdy podala trestní oznámení 

na Ministerstvo vnitra kvůli poškození dobré pověsti.
77
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 Více se jimi budu zabývat v samostatné kapitole., pozn. autorky. 
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  Dělnická strana, 

(http://www.delnickastrana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&mont

h=02&module=1), 4. 1. 2014. 
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 Dělnická strana, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&month=02&module=1), 4. 

1. 2014. 
76

Dělnická strana je podezřelá z propagace nacismu, Idnes.cz (http://zpravy.idnes.cz/delnicka-strana-je-

podezrela-z-propagace-nacismu-fux-/domaci.aspx?c=A070315_174535_domaci_pei), 4. 1. 2014. 
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 Dělnická strana žaluje vnitro, poškodilo prý její dobrou pověst, Idnes.cz, 

(http://zpravy.idnes.cz/delnicka-strana-zaluje-vnitro-poskodilo-pry-jeji-dobrou-povest-pwe-

/domaci.aspx?c=A070529_133830_domaci_miz), 4. 1. 2014. 
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 Strana se během roku 2007 vyjadřovala ke všem politickým a společenským 

otázkám od poplatků ve zdravotnictví (jejichž zavedení od 1. ledna 2008 bojkotovala), 

přes vládní kroky směrem k romské populaci a různá filosofická zamyšlení nad stavem 

naší země.
78

 Zejména v prosinci 2007 se pak stal největším terčem kritiky vstup České 

republiky do Schengenského prostoru. Od 21. prosince 2007 se tak zrušil kontroly osob 

na hranicích.
79

 Tomáš Vandas se k tomuto kroku vyjádřil takto: „Vyměňujeme 

pohodlnost a chvilku prodlení za ztrátu střežení vlastního prostoru, vzdáváme se 

možnosti kontroly nad tím, kdo chce vstoupit na naše území. Jestli albánský dealer drog 

či africký „intelektuál“. Je to jen další voda na mlýn strůjcům Nového světového řádu, 

jejichž cílem rozhodně není existence suverénních států.“ Ve vyjádřeních sympatizantů 

a členů DS se objevovaly i úvahy o tom, že stát, který si nedokáže ochránit své hranice, 

nemá šanci na přežití.
80

 

 V Dělnických listech č. 13 vyšla i rozsáhlá kritika Listiny základních lidských 

práv a svobod. Jiří Štěpánek uvádí jako hlavní důvod odmítnutí Listiny kvůli jejímu 

kategorickému zákazu trestu smrti. Podle Štěpánka: „Neexistence trestu smrti je 

znevážení a pohrdání oběťmi trestných činů. Takže tzv. Listina práv a svobod si bere 

v ochranu raději vraha, násilníka, než jeho oběť. Je známou věcí, že pro liberály, 

kavárenské darmošlapy a popletené „demokraty“ má každá úchylka (kupř. homosexuál 

či pedofil), parazit (přistěhovalec) či škůdci (zločinci) větší cenu než spořádaný občan, 

který pracuje, vychovává děti a v dnešní době se bojí o svou práci a rodinu“(Dělnické 

listy, 2007f). 

 Ke konci roku 2007 ještě strana představila dle jejích slov staronový stranický 

program. Hlavními diskutovanými body programu bylo členství ČR v Evropské unii a 

v NATO. Evropská unie byla v očích DS řízena byrokratickým komuno-socialistickým 

způsobem: zbytečné přerozdělování prostředků, zbytnělý byrokratický aparát a 

vrchnostenské ubíjení svobodného rozvoje národů. Stejná kritika se snesla i na NATO, 

jakožto společenství sionisticko-zednářských kruhů. Datum vstupu ČR do NATO prý 

bude v budoucnu vnímán stejně jako 15. březen či 21. srpen (Dělnické listy, 2007g). 
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  Dělnická strana, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&month=02&module=1), 6. 

1. 2014. 
79

 Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru, Ministerstvo vnitra ČR 

(http://www.mzv.cz/saopaulo/cz/rozdeleni_pusobnosti/viza_a_pobyt_v_cr/ceska_republika_vstoupila_do.

html), 6. 1. 2014. 
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 Dělnická strana, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&month=02&module=1), 6. 

1. 2014. 
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 Do roku 2008 vstoupila strana oslavami pátého výročí svého založení. Toto 

výročí oslavila 26. ledna na konferenci Dělnické strany, kde se svým projevem 

vystoupil mimo jiné místopředseda Jiří Štěpánek. Shrnul dosavadní dle jeho slov 

mravenčí a poctivou práci strany, která se zvedla až z úplného dna a i přes omezené 

finanční zdroje se postavila na nohy.
81

 K výročí se vyjádřil i v článku v Dělnických 

listech, kde také vylíčil strastiplnou cestu DS do vyšší politiky. V závěru dodal, že 

strana bude i nadále pokračovat na budování lidového, sociálního a národního hnutí, 

které bude stát na třech pevných bodech: půda, národ a vlast (Dělnické listy, 2008a). 

 DS se v první polovině roku 2008 připojila k protestům k vyhlášení nezávislosti 

Kosova a následovaly i další akce. Z nich ta nedůležitější byla určitě tzv. bitva o 

Janov.
82

 Dělnická strana přitom vytvořila 1. února 2008 paramilitární Ochranné sbory 

DS strany
83

. Charakterizovala je jako bezpečnostní složku strany, která má nejen chránit 

stranické funkcionáře a plnit pořadatelskou roli při veřejných akcích, ale i monitorovat 

místní problémy v regionech a pomáhat občanům.
84

  

Důležité je ještě zmínit akci německé NPD dne 13. září 2008, které se 

v německém Altenburgu zúčastnila delegace DS v čele s předsedou Vandasem. Ten zde 

opět přednesl projev plný kritiky současné evropské a české liberální demokracie, která 

je dle něj jen iluzí. Ve skutečnosti neexistuje žádná svoboda slova a projevu. Evropě 

hrozí, že jednotlivé národní státy se rozplynou v davu imigrantů a Evropa jako taková 

zanikne. Vyzval také německou stranu k překonání historických rozporů mezi oběma 

státy a k následné spolupráci (Dělnické listy, 2008f). 

Jak jsem již výše uvedla, rok 2008 byl charakteristický spoluprácí DS 

s neonacistickou scénou. Zpráva ministerstva vnitra tvrdí, že k profesionalizaci, 

aktivizaci a relativnímu sjednocení neonacistické scény paradoxně napomohl i 

dlouhodobý tlak ze strany státních orgánů. Ten vedl k tomu, že se DS utvrdila ve svém 

přesvědčení a posílila ve své nenávisti vůči státu a jeho institucím, reprezentovaným v 

prvé řadě Policií ČR. Jako největší bezpečnostní riziko lze vnímat zejména skutečnost, 

že se v roce 2008 zvýšila podpora pravicových extremistů ze strany části české 
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 26. ledna 2008, celostátní konference DS, Praha, Dělnická strana (http://delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=152), 6. 1. 2014. 
82

 Více se jimi budu zabývat níže v samostatné kapitole., pozn. autorky. 
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 Více se OS DS budu věnovat níže v samostatné kapitole., pozn. autorky. 
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 Strategie boje proti extremismu 2008, Ministerstvo vnitra (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-

vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx), 9. 1. 2014. 
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veřejnosti.
85

 Důkaz, že ke spolupráci docházelo, podal v říjnu 2009 bývalý člen DS 

Ladislav Malý. Sám patřil dříve k velmi aktivním členům co do počtu článků a 

komentářů v Dělnických listech. Poté byl ze strany vyloučen a zveřejnil na internetu 

podrobnosti o domluvě vzájemné podpory mezi DS a Národním odporem. Do té doby 

neexistoval přímý důkaz o jejich spolupráci. Malý k tomu napsal: „Někdy (loni) na jaře 

došlo k gentlemanské dohodě mezi Dělnickou stranou a Národním odporem k vzájemné 

podpoře. Současně byli do strany přijati i lidé z hnutí Autonomních nacionalistů.“
86

 

Důkaz spolupráce neonacistů a krajní pravice se pak plně projevil v krajských 

volbách 2008. Již v letním čísle Dělnických listů z roku 2008 oznámil Tomáš Vandas 

kandidaturu Dělnické strany v podzimních krajských volbách. Strana se dle jeho slov 

bude snažit uspět zejména v krajích, kde měla silnou členskou základnu, tedy v kraji 

Ústeckém, Moravskoslezském a Plzeňském (Dělnické listy, 2008g). Nakonec strana 

kandidovala ve všech krajích spolu s Demokratickou stranou sociální spravedlnosti pod 

názvem Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví. Výjimku tvořil kraj 

Plzeňský, kde se koalice jmenovala Dělnická strana - NE americkému radaru (Dělnické 

listy, 2008h). Dělnická strana nominovala do voleb celkem 178 kandidátů. Zbývajících 

24 kandidátů nominovala Demokratická strana sociální spravedlnosti. Z celkového 

počtu 202 kandidátů pak bylo 68 členů Dělnické strany. Celkové získala DS v koalici 

necelých 29 tisíc hlasů, tedy 1 %. Jak uvádí Jakub Kyloušek a Josef Smolík, jedná se 

v porovnání s krajskými volbami 2004 o nárůst podpory krajní pravice. Tehdy obdržela 

dohromady 10 tisíc hlasů, v roce 2008 již 36 tisíc, z toho ale oněch 29 tisíc náleželo DS. 

Je tedy jasné, že v roce 2008 dominovala krajní pravici u nás Dělnická strana. Ostatní 

strany proti ní byly marginální (Kyloušek – Smolík, 2008). Tomáš Vandas prohlásil, že 

se po krajských volbách 2008 stala Dělnická strana druhou nejsilnější mimoparlamentní 

stranou a vyrazila tak svým nepřátelům dech.
87

 Tento úspěch považoval Vandas za 

hlavní důvod podání návrhu Ministerstva vnitra na rozpuštění DS (Dělnické listy, 

2008i). 
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4.3.2.2 První pokus o rozpuštění Dělnické strany 

V této kapitole bych chtěla nastínit průběh prvního pokusu o rozpuštění 

Dělnické strany. Nebudu se věnovat jednotlivým detailům a průběhu řízení, neboť to by 

vydalo na samostatnou práci. Chci zdůraznit jen argumenty vlády a protiargumenty 

zástupců Dělnické strany, kterým dal nakonec Nejvyšší správní soud za pravdu. Na 

úvod ještě uvedu podmínky, které musí dle Nejvyššího správního soudu strana splnit, 

aby byla rozpuštěna. Důvod k rozpuštění politické strany tedy vyplývá z kumulativního 

splnění několika podmínek: 1) zjištěné chování politické strany je protiprávní, 2) je této 

straně přičitatelné,  3) představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický 

právní stát a 4) zamýšlený  zásah je přiměřený sledovanému cíli, tzn. není narušena 

proporcionalita mezi omezením práva  sdružovat se v politických stranách a zájmem 

společnosti na ochraně jiných hodnot.
88

  

Tehdejší vláda České republiky pod vedením Miroslava Topolánka rozhodla o 

podání návrhu na rozpuštění strany již 24. listopadu 2008. Tento krok pak učinila 5. 

prosince 2008.
89

 Návrh na rozpuštění zpracovávalo Ministerstvo vnitra pod vedením 

Ivana Langera. Jako zástupce vlády u soudu pak jednal na základě pověření JUDr. 

Václav Henych, vrchní ředitel sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva 

vnitra.
90

  

V návrhu na rozpuštění se vláda opírala o několik důkazů, které ale jak se 

ukázalo, nestačily. Hlavním důvod pro rozpuštění viděla vláda v neplnění povinností v 

právu shromažďovacím a ve spolupráci s neregistrovanou organizací Národní odpor. 

Vláda spatřovala od roku 2007 postupnou radikalizaci strany a své argumenty v této 

věci opírala o zprávy Policie ČR, které ale mnohdy u soudu nedoložila. Pro radikalizaci 

hovořilo dle vlády i prohlášení DS ze dne 17. října 2008, v němž strana vyhlašuje 

nulovou toleranci k polistopadovému vývoji. Jako důkaz spolupráce s Národním 

odporem vláda doložila pozvánku na shromáždění na sídlišti Janov a na náměstí Míru 

v Litvínově, která byla k dispozici na internetových stránkách Národního odporu 

www.odpor.org. 
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Dělnická strana odmítla jak nařčení z pokusů o svržení stávajícího politického 

systému tak i údajné spojení s neonacistickými subjekty. Uvedla, že neuzavřela 

s žádným subjektem dohodu o spolupráci a tvrzení o propojení je dle ní provokace ze 

strany státu a policie. DS popřela i porušování shromažďovacího práva a svou obhajobu 

uzavřela tím, že stojí na principu demokracie, ale že odmítá současnou vládní garnituru. 

Definitivní rozsudek padl 4. března 2009 a NSS jím zamítl návrh vlády na 

rozpuštění Dělnické strany. V odůvodnění rozsudku uvedl, že některé důkazy vády byly 

nedostatečné. To se týká například tvrzení o propojení DS s NO, které vláda 

odůvodňovala tím, že se jedná o všeobecně známou skutečnost. Vláda sice spolupráci 

považovala za nepochybnou, ačkoli nebyla schopna předložit text písemné dohody o 

spolupráci a nevěděla ani, zda taková dohoda existuje. Vláda nedokázala ani doložit, 

zda internetové stránky www.odpor.org skutečně spravují členové NO. Také argument, 

že DS chce uchopit moc násilnou cestou, postavila vláda jen na výše zmíněném tvrzení 

DS o nulové toleranci k polistopadovému systému. Vláda nezasadila toto tvrzení do 

hlubšího kontextu vyjádření jednotlivých představitelů DS a ani nezkoumala prohlášení 

ve stranickém tisku. NSS konstatoval, že důkaz postavený na jednom tiskovém 

prohlášení je nedostatečný a na jeho základě nemůže být dán souhlas s rozpuštěním 

strany. Málo důkazů vláda předložila taktéž k údajnému porušování shromažďovacího 

práva v Hradci Králové a v Litvínově, tudíž i tato obvinění se nepotvrdila.
91

 

Ihned po vynesení rozsudku se vznesla vlna kritiky ze strany široké veřejnosti, 

nevládních organizací a sdružení na stranu vlády potažmo Ministerstva vnitra. 

Neziskové nevládní organizace vydaly společně prohlášení, v němž opakovaně 

poukazovaly na žalostně slabé důkazy vlády, a celý proces byl dle nich od začátku 

předem jasný. Ministerstvo vnitra dle nich absolutně selhalo. Možnost podání návrhu na 

rozpuštění strany je krajním postupem a musí být striktně odůvodněn. To ale 

Ministerstvo vnitra podcenilo, či přehlíželo a tudíž byl jeho návrh zamítnut.
92

  

Sama strana podle mého názoru díky pro ni kladnému verdiktu soudu velmi 

posílila, a to především vnitřně. Už při probíhajícím soudu Tomáš Vandas opakoval, že 

i případně rozpuštění stranu nezastaví a bude šířit své myšlenky dál. Připraveno měla 

prý několik variant (Dělnické listy, 2009a). Dle Vandase zvítězilo právo a nezávislost 

justice poté, co soud rozhodl o nerozpuštění strany pro nedostatek předložených důkazů 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008. 
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(Dělnické listy, 2009b). Martin Zbela ve svém komentáři k průběhu soudu také 

poukázal na neschopnost vlády předložit důkazy a marnou snahu propojit DS s NO 

(Dělnické listy, 2009c). 

 

 

4.3.2.3 Rok 2009 

 To, jak vstoupila do druhého čtvrtletí roku 2009 strana posílena, dokazuje i 

zaregistrování Dělnické mládeže u Ministerstva vnitra den před vydáním rozsudku NSS. 

Dělnická mládež byla zaregistrovaná jako občanské sdružení a mládežnická organizace 

DS.
93

 

 Radikalizaci strany lze pozorovat i na ostřejších názorech prezentovaných 

v Dělnických listech. Článek Martina Zbely o odstranění liberalismu a nahrazení ho 

nacionálním socialismem není výjimkou (Dělnické listy, 2009d). Kritika liberalismu 

jako toho, který nutí občany splynout se systémem a tupě přejímat sdělení z médií se 

opakovala i v jiných článcích (Dělnické listy, 2009e). Dokonce se objevil článek o 

hrozbě míšení ras, která následně vede lidské degeneraci (Dělnické listy, 2009f). Straně 

jakoby narostlo sebevědomí a dle vyjádření v Dělnických listech a na internetových 

stránkách strany se opakovaně objevovaly výzvy k revoluci (Dělnické listy, 2009b) a 

ostrá kritika stávajícího režimu.  

 V mimořádném květnovém vydání Dělnických listů poukázala strana na 

paradox, který vznikl registrací Národního odporu jako periodika Dělnické mládeže. 

Strana viděla onen paradox v tom, že Národní odpor byl několikrát označen za 

neonacistickou organizaci a na druhou stranu povolí Ministerstvo kultury vydávat 

noviny pod stejným označením. Tímto krokem dalo Ministerstvo svolení i k propagaci 

novin prostřednictvím plakátů či jiného materiálu (Dělnické listy, 2009h). O tomto 

kroku Ministerstva kultury informovaly i české deníky, ale i přesto se mi nepodařilo 

nikde najít jediné číslo Národního odporu.  

 Vrcholem roku 2009 byly ale pro DS volby do Evropského parlamentu konané 

ve dnech 5. - 6. června. Svou předvolební kampaň strana zahájila ihned po vynesení 

rozsudku NSS a vyvrcholila asi dva měsíce před volbami. Oficiálně byla zahájena 11. 
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dubna, kdy se konaly mítinky v Chebu a Karlových Varech.
94

 Co se týče mediální 

prezentace, byla dle slov Tomáše Vandase strana záměrně ignorována. V předvolebních 

průzkumech preferencí se neobjevovala, a tudíž nedostala dostatečný prostor ve 

veřejnoprávních médiích (Dělnické listy, 2009b). Dokonce bylo zrušené pozvání 

předsedy Vandase do diskusního pořadu České televize Máte slovo, prý kvůli změně 

programu.
95

 Strana dokonce uspořádala 24. května protest proti vyřazení předvolebních 

spotů z Českého rozhlasu.
96

  

 DS nakonec získala ve volbách 25 368 hlasů, což představovalo 1,07 %
97

. Byl to 

zajisté úspěch, i přesto, že deklarovala lepší výsledek. Překročení 1 % jí ale zaručilo 

státní příspěvek ve výši 761 040 Kč.
98

 Komentář k výsledku voleb v Dělnických listech 

připojil i Jiří Petřivalský, který zdůraznil úspěch národovecké krajní pravice, jaký 

v České republice nebyl od dob Republikánů. Dle jeho slov škodí myšlenkám DS a 

dalších stran roztříštěnost a vyzval proto členy Národní strany a Republikány ke vstupu 

do DS (Dělnické listy, 2009i). 

 V červnu ještě vznikla Dohoda o společném postupu proti extremismu a 

rasismu. Podepsali ji předsedové všech parlamentních stran a obou komor parlamentu, 

všichni členové vlády, ombudsman Otakar Motejl a bývalý prezident Václav Havel.
99

Je 

trochu paradoxní, že se v dohodě hovoří o omezení nárůstu a vlivu pravicového a 

levicového extremismu, ale podepsaná je i předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. A 

právě tento fakt kritizoval Tomáš Vandas na svém blogu. Vzniklou dohodu pak 

přirovnal k normalizačním praktikám a omezování svobody slova a projevu.
100

 Ve své 

kritice pokračovala na stránkách Dělnických listů strana celý podzim 2009. Opět 

nechyběla přirovnání současné vlády k vládě totalitní, která jen hází špínu na Dělnickou 

stranu. 
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 17. listopadu se konalo v Praze shromáždění k prvnímu výročí „bitvy o 

Janov“
101

. Shromáždění příznivců Dělnické strany přišlo v době, kdy Nejvyšší správní 

soud obdržel už druhý návrh na její rozpuštění.
102

  

 

 

4.3.2.4 Druhý pokus o rozpuštění Dělnické strany 

Vláda České republiky schválila návrh k Nejvyšším správnímu soudu 16. září 

2010 a 23. září ho Nejvyšší správní soud obdržel.
103

 Nový návrh na rozpuštění 

vytvořený Ministerstvem vnitra tentokrát pod vedením Martina Peciny byl mnohokrát 

obsáhlejší než ten předchozí. Vláda deklarovala, že je o dost více připravena než při 

prvním pokusu a že se při vytváření návrhu obklopila odborníky.
104

 Druhý návrh na 

rozpuštění Dělnické strany řeší stejný senát Nejvyššího správního soudu s předsedou 

Vojtěchem Šimíčkem, který zamítl první vládní návrh kvůli nedostatku důkazů. Vládu 

zastupoval JUDr. Tomáš Sokol a Dělnická strana se stejně jako v prvním pokusu hájila 

sama.
105

 

Vláda ve svém návrhu uvedla, že Dělnická strana systematicky uráží a pomlouvá 

určité skupiny obyvatel a má za cíl vytváření negativních pocitů, strach a nenávist vůči 

těmto skupinám. Tím směřuje k ohrožení demokracie, přičemž s ohledem na četnost a 

způsob tohoto počínání a s ohledem na reakce, které toto počínání vyvolává, se ohrožení 

jeví jako bezprostřední. Myšlenky národního (nacionálního) socialismu, ke kterým se 

strana hlásí, nevykládá vláda jako totožnost s neonacismem. Poukázala ale, že k těmto 

myšlenkám se dnes hlásí většina neonacistické scény. Vláda ve svém návrhu cituje 

mnoho vět z programu a prohlášení strany a ukazuje na nich neslučitelnost 

s demokratickým právním řádem a Listinou základních lidských práv a svobod. Dále se 

vláda vyjadřuje k Ochranným sborům Dělnické strany, které prý svými monitorovacími 
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pochody vyvolávají strach u romské komunity a suplují roli městské policie a Policie 

ČR. Co se týče spolupráce s dalšími krajně pravicovými a neonacistickými subjekty, 

dodala vláda důkazy o spolupráci s Národním odporem, Autonomními nacionalisty, 

Národním korporativismem, Resistance Women Unity a Dělnickou mládeží. Vláda ke 

svému návrhu připojila také osobní charakteristiky významných představitelů DS, na 

nichž chtěla ukázat propojení s neonacistickou scénou. Připojila též seznam veřejných 

akcí a shromáždění, na kterých se strana podílela ještě s jinými subjekty.  

Podle vlády je nutné včas sankcionovat antidemokratické směřování DS (její 

program a cílené a trvalé pokusy o jeho naplňování), jehož nebezpečnost lze díky 

empirické zkušenosti s podobně orientovanými subjekty v minulosti odhalit již nyní, 

ačkoliv aktuální potenciál této strany prosadit své cíle v Parlamentu ČR je zdánlivě 

nízký. Pokud by nebylo možné politickou stranu rozpustit v období, kdy nemá 

dostatečně silnou podporu, a muselo by se čekat na okamžik, kdy bude politická strana 

moci uskutečnit své cíle, ztratila by možnost rozpustit politickou stranu jako prevence 

před prosazováním nedemokratických myšlenek smysl.
106

 

Dělnická strana celý návrh zamítla s odůvodněním, že její registrace u 

Ministerstva vnitra dokládá, že její stanovy jsou demokratické a v souladu s Ústavou a 

zákony. DS odmítla všechna tvrzení a obvinění a předložila k tomu své důvody. Např. 

hlášení se k národnímu (nacionálnímu) socialismu strana nepovažuje za nedemokratické 

vzhledem k tomu, že zde existuje strana, která má národní socialismus v názvu
107

. 

Strana se vyjádřila i k vytýkanému symbolu ozubeného kola
108

, který používá. Podle ní 

tento symbol užívaly v minulosti levicové a pravicové subjekty běžně. K projevům 

předsedy Vandase strana uvedla, že jsou výsledkem monitorování tajných služeb a že 

jsou často vytrženy z kontextu a vykládány účelově. DS rovněž popřela jakékoliv styky 

se subjekty vyjmenovanými v návrhu. Ohradila se také kvůli sledování jejích členů 

tajnými službami a monitoringu jejích akcí Policií ČR. Co se týče organizovaných akcí, 

tak zde se strana bránila tím, že skoro žádnou akci nesvolala, ale jen na ni vždy 

vystoupil nějaký její zástupce se svým projevem. Tím se tedy distancovala od valné 

většiny demonstrací a pochodů.  Celý druhý pokus o rozpuštění vnímala strana jako 
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cílené potlačování jednotlivců a celé skupiny. Hlavním důvodem také byla vzrůstající 

popularita strany, kterou ukazovaly i předvolební průzkumy.
109

 

Soud prozkoumal všechny návrhy a konstatoval, že svým programem a projevy 

podněcuje strana nesnášenlivost a omezuje základní práva a svobody. Soud došel 

k závěru, že DS napadá samu podstatu demokratického právního státu, protože hovoří-li 

o boji proti „Systému“, a nutnosti jeho nahrazení modelem národního, resp. 

nacionálního socialismu, v pojetí DS, směřuje tím k likvidaci základů demokratického 

právního státu. Dalším dílčím závěrem soudu bylo, že Dělnická strana ve svém 

programu a projevech navazuje na ideologii německého nacionálního socialismu a 

zároveň je tento její postoj v ideovém souznění s obdobným postojem Národního 

odporu. I symbol ozubeného kola po důkladném zkoumání označil soud za nejvíce 

podobný symbolu, který užívalo Hitlerovské Německo. 

Soud se zabýval i existencí Národního odporu a shledal, že se opravdu jedná o 

neregistrovanou neonacistickou organizaci, která je činná. Propojení s Dělnickou 

stranou pak probíhalo prostřednictvím společných akcí, přebírání jednotlivých textů. 

Docházelo i k personálnímu propojení mezi oběma subjekty. To samé přezkoumání 

učinil soud i v případě dalších subjektů. Po vyhodnocení provedených důkazů dospěl k 

přesvědčení, že personální i ideové propojení Dělnické strany s Národním odporem, 

Autonomními nacionalisty a Resistance Women Unity je jednoznačné. 

Soud nakonec dospěl k závěru, že tato strana je založena na své dlouhodobé a 

nepřerušené ideologii nenávisti a násilí a je natolik pevně personálně i hodnotově 

spojena s krajně pravicovými hnutími v České republice, že její změna prakticky není 

možná. Vedla by totiž k popření samotných důvodů její existence. Za této situace pak 

nebylo namístě učinit závěr o pouhém pozastavení činnosti DS. Soud proto neměl dle 

svých slov pochyb, že rozpuštění Dělnické strany není v rozporu ani s kriteriem 

proporcionality tohoto zásahu.
110

 

Dělnická strana se ještě bránila a 15. března 2010 podala k Ústavnímu soudu 

návrh na zrušení rozhodnutí NSS, avšak Ústavní soud jej 27. května 2010 odmítl pro 

zjevnou neopodstatněnost. Jak píše Petra Vejvodová, rozpuštění DS představuje 

v polistopadovém vývoji České republiky první případ, kdy tato sankce postihla 

politickou stranu z jiných důvodů než kvůli nedodržení formálních pravidel, například 

nepředkládání výročních finančních zpráv (Vejvodová, 2011: 161). 
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Dělnická strana reagovala na rozpuštění velmi rychle a ihned 20. února, tedy tři 

dny po verdiktu NSS oznámila svoji volební kandidaturu pro předčasné parlamentní 

volby pod hlavičkou Dělnické strany sociální spravedlnosti. Jejím volebním lídrem se 

stal Tomáš Vandas. Zpráva ministerstva vnitra uvádí, že Dělnická strana sociální 

spravedlnosti byla od roku 2008
111

 jakýmsi záložním subjektem Dělnické strany. 

V době přeregistrace členů DS do DSSS byla její předsedkyní Hana Pavlíčková, matka 

Tomáše Vandase (Vejvodová, 2011: 162). Inspiraci pro přeregistraci členů našla strana 

dle slov Marina Zbely v belgickém případě. V roce 2004 zde nahradila soudem 

rozpuštěný Vlámský blok strana Vlámský zájem. Dle Zbely se jedná nyní o jednu 

z nejúspěšnějších stran v Belgii.
112

 

Za definitivní konec Dělnické strany se dá považovat datum 1. listopad 2010, 

kdy byla Ministerstvem vnitra vymazána ze seznamu politických stran a hnutí.
113

 

Aktivity ale pokračovaly v rámci DSSS a o nich pojednám v následující kapitole. 

 

 

4.4 Činnost Dělnické strany sociální spravedlnosti 

DSSS ve snaze vyhnout se dalšímu případnému postihu upravila politický 

program v souladu s rozsudkem NSS a snažila se vystupovat velmi umírněně. Vedení 

začalo dbát zejména na to, aby strana nebyla na veřejnosti spojována s neonacisty. Toto 

rozhodnutí se projevilo především v návštěvnosti jejích veřejných mítinků a 

demonstrací, například účast na prvomájových oslavách DSSS v Praze byla nejslabší za 

poslední léta.
114

 Z archivních článků také plyne, že se strana začala více soustředit na 

komunální a krajskou úroveň politiky. Postupně zakládala krajské a místní organizace 
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již pod hlavičkou DSSS
115

. 21. února se tak uskutečnila první krajská konference DSSS 

při příležitosti podepisování programové listiny. Projednána zde byla i účast 

v nadcházejících parlamentních volbách a strana zahájila kampaň v Ústeckém kraji.
116

 

Parlamentní volby se staly středem zájmu strany v první polovině roku 2010. Již 

v Dělnických listech č. 25 představila strana některé své programové body v článku 

s názvem Za sociální spravedlnost. Mezi nimi bylo například omezování přílivu cizího 

kapitálu, bezplatná zdravotní péče, důstojný život důchodců nebo podpora bydlení pro 

mladé rodiny (Dělnické listy, 2010a). Strana představila 24. března své kandidáty a 

jména volebních lídrů pro jednotlivé strany. Celkem za ni kandidovalo 343 kandidátů, 

z toho 54 žen. Tomáš Vandas jako hlavní volební lídr vedl kandidátku v Praze.
117

 

Strana pořádala předvolební mítinky po celé zemi a v Dělnických listech 

prezentovala své cíle a programové body. Hlavní novinku v programu strany bych 

viděla v přebírání „zelených“ témat a nový ekologický apel.
118

 Strana představila na 

stránkách Dělnických listů i rozsáhlý ekonomický program proti zadlužování státu. 

Program měl celkem 14 bodů a mezi nimi byly např. osvobození občanů od 

lichvářského systému, zachování národní měny, odmítnutí představy mezinárodního 

velkokapitálu či investice do vlastních občanů a technologií jako budoucnost státu 

(Dělnické listy, 2010c). 

Volby se konaly ve dnech 28. - 29. května a DSSS získala celkem 59 888 hlasů, 

což činilo 1,14 %.
119

 Tomáš Vandas prohlásil, že čekal výsledy trochu lepší, ale že 

dvojnásobný počet hlasů oproti volbám do Evropského parlamentu (25 368 hlasů) je i 

tak veliký úspěch. Opět jej označil, stejně jako se předtím hovořilo o vynikajícím 

výsledku DS po volbách do evropského parlamentu, jako největší úspěch národovecké 

krajní pravice od roku 1998.
120

 Dělnická strana dosáhla nejlepšího výsledku v Ústeckém 

kraji ziskem 2,61 % hlasů.
121

Martin Zbela na stránkách Dělnických listů podrobil volby 

analýze a označil je za marketingové, hlavně kvůli stranám Věci veřejné a TOP 09, 
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které podle něj jsou jen marketingovými projekty. V článku kritizoval i obrovské sumy, 

které hlavně ČSSD a ODS investovaly do předvolební kampaně. Dále zdůraznil, že pro 

DSSS to byly první parlamentní volby, v nichž kandidovala jako samostatný subjekt. 

Dodal, že pro DSSS byly tyto volby dobrým začátkem pro budování vlastní struktury a 

především příležitostí k regionální a komunální politice po vzoru NPD a FN (Národní 

Fronta Jean Marie Le Pena) (Dělnické listy, 2010d). 

Důraz na komunální politiku a budování místních struktur se projevil i 

v předvolební kampani pro říjnové komunální volby. Strana poslala do voleb celkem 

850 kandidátů, kteří kandidovali v 57 obcích (Dělnické listy, 2010e). Intenzivní 

propagaci strana vedla především v obcích se zvýšeným sociálním napětím a častými 

problémy obyvatel s lidmi dlouhodobě žijícími v podmínkách tzv. sociálního vyloučení. 

Právě zde očekávala úspěch a zisky mandátů v místních zastupitelstvech. Nepodařilo se 

jí ale získat jediný mandát s výjimkou obce Nový Kramolín, kde však její člen 

kandidoval na nezávislé kandidátce.
122

 Tomáš Vandas po volbách vyjádřil velké 

zklamání, neboť strana nezískala de facto žádný mandát (před čtyřmi lety to byly 3).
123

 

Prohlásil: „DS čeká ještě dlouhá cesta k úspěchu a začít musí v obcích poctivou 

stranickou prací a získáním známých lokálních tváří.“
124

 

V senátních volbách, které se konaly ve stejném termínu jako volby komunální, 

kandidoval, jak bylo výše zmíněno jen Tomáš Vandas. Kandidoval na Mostecku, kvůli 

tomu, že zde DSSS měla relativní úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ve 

volbách neuspěl a do druhého kola se ziskem 1 744 hlasů (5,13 %) nepostoupil.
125

 Sám 

Tomáš Vandas zhodnotil výsledek jako pozitivní signál a opět zopakoval, že je to slušný 
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  Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 28. 1. 2014. 
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 Strana získala 1 mandát (7, 24 % hlasů) až po opakovaných volbách v Krupce 7. května 2011. Říjnové 

volby zde nebyly platné z důvodu s kupčení s hlasy.(Vandas k volebnímu úspěchu DSSS v Krupce: 

Půjdeme cestou nulové tolerance, DSSS. cz, http://www.dsss.cz/vandas-k-volebnimu-uspechu-dsss-v-

krupce_-pujdeme-cestou-nulove-tolerance_), 31. 1. 2014, Komunální volby se ale konaly v Krupce ještě 

jednou a to v září 2011. To už DSSS získala 9, 56 % hlasů a tedy 2 mandáty v zastupitelstvu (Dělnické 

listy, 2011i). 
124

 Prohlášení Tomáše Vandase ke komunálním volbám, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/prohlaseni-tomase-

vandase-ke-komunalnim-volbam), 29. 1. 2014. 
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 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 28. 1. 2014. 
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výsledek vzhledem k neustálé nenávistné kampani současného režimu vůči jeho 

osobě.
126

 

20. listopadu se pak konal v Praze Republikový sjezd strany, na kterém proběhla 

volba vedení. V čele strany opět stanul Tomáš Vandas. Dalšími členy Výkonného 

výboru DSSS byli zvoleni do funkce výkonného místopředsedy Jiří Štěpánek, a do 

funkce místopředsedů Martin Zbela, Petr Kotáb a Simona Skoumalová. Sjezd DSSS 

rovněž zvolil i širší vedení strany – Republikový sněm (RS). Do funkce člena RS byl 

zvolen i olympijský vítěz z Moskvy Ota Zaremba. Dalšími zvolenými orgány byla 

revizní komise v čele s Václavem Komárkem a smírčí a rozhodčí komise, kterou povede 

Jiří Petřivalský. Jejím členem se stal i bývalý poslanec SPR-RSČ Rudolf Šmucr.
127

  S 

příspěvkem na sjezdu vystoupila i zástupkyně německé NPD Katrin Kohler. Ze sjezdu 

vzešel dokument o pěti bodech, jehož pátý bod odsuzuje všechny totalitní režimy 20. 

století, tedy i nacismus a komunismus (Dělnické listy, 2011a). 

V listopadu vynesl také verdikt Městský soud v Brně nad některými členy DSSS 

za jejich prvomájové projevy z roku 2009. Tomáš Vandas si vysloužil trest za 

prohlášení o „ničivé imigrantské vlně tsunami“ a o situaci na sídlišti Janov. Dalšími 

potrestanými byly Martin Zbela, Petr Kotáb a Jiří Štěpánek. Postižení vydali prohlášení, 

že s verdiktem nesouhlasí a odvolali se k vyšší instanci, tedy ke Krajskému soudu 

v Brně.
128

 Ten následně rozsudek Městského soudu zrušil, neboť obžalovaným nebylo 

umožněno jejich právo na obhajobu a spravedlivý proces. Byl jim znemožněn výslech 

soudního znalce Michala Mazela, jež formuloval obžalobu (Dělnické listy, 2011b).
129

  

Další soudní proces se členy DS a DSSS byl ukončen 30. prosince 2010 

propuštěním na svobodu Patrika Vondráka a Michaely Dupové. Ti byli drženi ve vazbě 

přes jeden rok a propuštěni byli na kauci. Obviněni byli  s dalšími šesti lidmi z podpory 

a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
130
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 Prohlášení Tomáše Vandase k senátním volbám, DSSS. cz (http://www.dsss.cz/prohlaseni-tomase-

vandase-k-senatnim-volbam), 29. 1. 2014. 
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 Vandas zvolen předsedou DSSS. V Praze se konal sjezd strany. Do vedení míří i Zaremba a 

exposlanec Šmucr, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/vandas-zvolen-predsedou-dsss), 29. 1. 2014. 
128

 Předáci DSSS v čele s Vandasem odsouzeni za projevy k podmíněným trestům, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/predaci-dsss-v-cele-s-vandasem-odsouzeni-za-projevy-k-podminenym-trestum), 29. 

1. 2014. 
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5. ledna 2012 padl definitivní rozsudek Krajského soudu v Brně, který potvrdil všem obžalovaným 

podmíněné tresty (Dělnické listy, 2012a). 
130

 Vondrákovi, Dupové a spol. obžaloba kladla a vinu pořádání některých akcí, které byly konané za 

jiným účelem než bylo nahlášeno. Např. shromáždění a pochodu 6. června 2009 v Jihlavě. Magistrátní 

úředník akci tehdy ukončil hned po jejím začátku. Byla nahlášena jako vzpomínkový pochod k uctění 

památky obětí druhé světové války, skutečným účelem bylo podle spisu uctění památky padlých vojáků 

wehrmachtu a vzdání cti příslušníkům SS. Dupová pak byla obviněna ještě ze spravování internetových 
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V prvních Dělnických listech roku 2011 představila strana své následné 

směřování. Zdůraznila, že jejím cílem musí být zvyšování relevance a důvěry v očích 

voličů a sympatizantů strany. Musí dokázat, že ona je tou pravou konstruktivní opozicí 

a alternativou ke změně. Rok 2011 byl také prohlášen za rok boje za práva zaměstnanců 

(Dělnické listy, 2011c). Jako přelomový bod viděla strana prohloubení už tak hluboké 

spolupráce s NPD. Stalo se tak 2. dubna 2011 podepsáním tzv. Manifestu z Riesy o 

porušování lidských práv. Zástupci DSSS Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek, Jiří Petřivalský 

a Jiří Froněk ho podepsali ve městě Riesa nedaleko Drážďan. Hlavním poselstvím 

dokumentu mělo být znechucení nad porušováním svobody projevu a sdružování 

v obou zemích. Neustálé pokusy o zakazování stran, persekuce politických aktivistů a 

jejich zatýkání se dle nich objevují v čím dál větším množství.
131

 Obě strany se dohodly 

na spolupráci v následujících pěti okruzích: 1)  Propagace opatření proti imigraci, 2) 

 Odpor proti všem pokusům o kontrolu svobody projevu, 3) Kritika nedemokratického 

systému institucí EU, 4)  Podpora kampaně proti nelegálním a ozbrojeným konfliktům 

USA a NATO ve světě, 5)  Přeshraniční spolupráce zaměřená na komunální úroveň.
132

 

Tomáš Vandas k prohloubené spolupráci dodal, že naplňuje představu strany o 

přátelských vztazích všech nacionalistických stran, které odmítají současný vývoj 

v Evropě a mají obavu z přílivu imigrantů a islamizace Evropy (Dělnické listy, 2011d). 

16. dubna 2011 se v Praze uskutečnila porada zástupců místních a krajských 

organizací DSSS. Po ní pak Republikový sněm DSSS, který schválil širší program 

strany pro rok 2011
133

. Na republikovém sněmu se plánovala rovněž návštěva předsedy 

NPD Udo Voigta.
134

 Nakonec přijel do České republiky 28. května.
135

K programu 

strany pak ještě v červenci na dalším Republikovém sjezdu přibyla tzv. Branná 

koncepce DSSS
136

, kterou budu více analyzovat v samostatné kapitole. 

                                                                                                                                                                          
stránek Resistance Women Unity, podle polici ženskou odnož NO. Další skutek se týkal vylepování 

samolepek NO v centru Prahy.(Neonacistické špičky jsou na svobodě. Vondrák a Dupová zaplatily každý 

kauci 400 tisíc korun, Romea.cz (http://www.romea.cz/cz/zpravy/neonacisticke-spicky-jsou-na-svobode-

vondrak-a-dupova-zaplatili-kazdy-kauci-400-tisic-korun)), 30. 1. 2014. 
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 DSSS a NPD uzavřely v německé Riese historické memorandum o spolupráci, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/dsss-a-npd-uzavrely-v-nemecke-riese-historicke-memorandum-o-spolupraci), 30. 1. 

2014. 
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 Manifest z Riesy o porušování lidských práv, DSSS.cz (http://www.dokumenty.dsss.cz/manifest-

riesa.pdf), 30. 1. 2014. 
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 Více se samotnému programu budu věnovat v samostatné kapitole, pozn. autorky 
134

 V Praze zasedal Republikový sněm DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/v-praze-zasedal-republikovy-

snem-dsss), 31. 1. 2014. 
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 Udo Voigt je v České republice, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/udo-voigt-je-v__ceske-republice), 31. 1. 

2014. 
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 Nový programový dokument: Branná koncepce DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/branna-

koncepce-dsss), 31. 1. 2014. 
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Strana opět postupně radikalizovala svoji rétoriku proti Nečasově vládě a proti 

systému obecně. Jednak se připojila k několika odborovým demonstracím a vrátila se 

tak ke spojenci, se kterým táhla za jeden provaz při svém vstupu do politiky v roce 

2003. Další projevy radikalizace lze vysledovat v článcích v Dělnických listech. Opět se 

zde objevují výzvy ke svržení vlády a to pomocí revoluce, neboť metodou voleb se 

nikdy nedosáhne revoluční změny systému (Dělnické listy 2011f). Strana své 

argumenty pro svržení vlády opírala i o průzkumy veřejného mínění. Cituje výzkum 

agentury STEM z června roku 2011
137

, která se dotazovala lidí na to, zda si myslí, že 

politické strany v České republice zaručují demokratickou politiku. Pozitivně 

odpovědělo jen 30 % lidí, z toho dle strany vyplývá, že zbytek je silně znepokojen 

stavem demokracie.
138

  

V červnu DSSS založila další svou podpůrnou složku, Akademii DSSS
139

. Dle 

stanov vznikla jako platforma za účelem osvětové činnosti a vzdělávání členů a 

sympatizantů DSSS.
140

  

V listopadu pak získala strana dalšího zastupitele v obci Dolní Nivy na 

Karlovarsku. Vlastimil Kříž, který byl zvolen do zastupitelstva jako nezávislý, vstoupil 

do DSSS a zároveň v obci založil místní buňku strany. Celkem tak DSSS měla ke konci 

roku čtyři zastupitele, neboť kromě dvou čerstvých mandátů v Krupce na Teplicku (zisk 

9,56 %) získala strana ještě mandát v obci Nový Kramolín (viz výše).
141

 V listopadu se 

také konal mítink DSSS ve Vimperku, po kterém byla napadena v místní restauraci 

zpěvačka Tonya Graves. Média pak obviňovala z útoku DSSS, která to vnímala jako 

opakovaný pokus o diskreditaci strany.
142

 Ve skutečnosti byli obviněni dva muži, kteří 

byli označeni za sympatizanty
143

 DSSS. Na konec byl odsouzen jen jeden z nich. Podle 
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 Ačkoli strana pracuje s daty z výzkumu agentury STEM z června 2011, nikde už neuvádí podrobnosti 

o výzkumu. Chybí údaje o metodě výběru vzorku i o počtu respondentů. Bez těchto ukazatelů může často 

docházet k chybné interpretaci výzkumů., pozn. autorky. 
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 Je čas na změnu, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/je-cas-na-zmenu), 31. 1. 2014. 
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 Více se jí budu věnovat níže v samostatné kapitole., pozn. autorky. 
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 Zapojte se do Akademie DSSS, akademie.dsss.cz (http://akademie.dsss.cz/zapojte-se-do-akademie-

dsss), 31. 1. 2014. 
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 V obci Dolní Nivy má DSSS dalšího zastupitele, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/v__obci-dolni-nivy-

ma-dsss-dalsiho-zastupitele), 2. 2. 2014. 
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 Údajné napadení zpěvačky Gravesové je provokací vůči DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/udajne-

napadeni-zpevacky-gravesove-je-provokaci-vuci-dsss), 2. 2. 2014. 
143

 To, že je někdo sympatizant, ještě nutně neznamená, že je členem strany. I přes to lze myslím říci, že 

DSSS byla přítomna konfliktu ve Vimperku a přímo se do něj zapojila. To ostatně potvrdil i vrchní 

strážník místní policie Daniel Ziemba. Podle jeho slov konflikt vyvolali příznivci DSSS, kteří pořádali ten 

den ve Vimperku demonstraci (Z rasistického napadení zpěvačky Graves se klube spiknutí a štvavá 

kampaň proti DSSS, za pomoci ministerstva vnitra a médií, Romea.cz, http://www.romea.cz/cz/zpravy/z-

rasistickeho-napadeni-zpevacky-graves-se-klube-spiknuti-a-stvava-kampan-proti-dsss-za-pomoci-

ministerstva-vnitra-a-medii), 24. 2. 2014. 
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zpráv České televize byl příznivcem DSSS a celkem mu bylo uloženo 200 hodin obecně 

prospěšných prací.
144

 

DSSS se také pochlubila na svých stránkách a v Dělnických listech schválením 

své první obecně závazné vyhlášky. V Krupce, kde měla strana 2 zastupitele, byla 

valnou většinou 25. června schválena vyhláška č. 3/2012 o zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
145

 (Dělnické listy, 2012e). 

Stejně jako jiné strany, i DSSS měla před sebou v roce 2012 novou výzvu, a to 

přímou volbu prezidenta ČR. Tomáš Vandas oznámil svou kandidaturu koncem března 

2012 a zároveň zahájil předvolební kampaň v Kadani a Chomutově.
146

 Dle svých slov 

šel do voleb ze dvou hlavních důvodů, jednak byl vyzýván svými sympatizanty a jednak 

nechce, aby se prezidentem stal nějaký korupčník či komunista (Dělnické listy, 2012c). 

Předvolební kampaň byla spojena i s kampaní k volbám do krajských zastupitelstev a 

měla dvě fáze. První byla zakončena 13. července v Táboře a druhá začala 7. září 

v Chebu. Tomáš Vandas na mítincích představoval mimo programu také svou knihu Od 

republikánů k Dělnické straně.
147

 K 31. říjnu ale Vandas z prezidentské volby odstoupil 

s odkazem na nerovnost šancí kandidátů. Viděl nerovnost mezi parlamentními a 

neparlamentními kandidáty, kteří museli nasbírat 50 tisíc podpisů občanů. To je podle 

Vandase téměř nadlidský úkol, pokud strana nevyužije štědrost pochybných sponzorů. 

Podle údajů DSSS se podařilo nasbírat 39 126 podpisů pro Tomáše Vandase.
148

 

Do krajských voleb, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 2012 podala DSSS 

kandidátky do všech krajů. V devíti volebních krajích kandidovala DSSS pod názvem 

Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!, ve zbývajících 

(Olomoucký, Vysočina, Středočeský, Jihomoravský) pod klasickým názvem strany. 
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 Útok na Tonyu Graves nezůstane bez trestu, Česká televize 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/187952-utok-na-tonyu-graves-nezustane-bez-trestu/), 22. 2. 

2014. 
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 Vyhláška omezovala činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Zakazovala například umisťování předmětů bez souhlasu 

vlastníka na veškeré veřejné zeleni, nebo sezení na stavebních částech a zařízeních, které nejsou 

k takovému účelu určeny (Dělnické listy, 2012e). 
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 Vandas zahájil prezidentskou kampaň v Kadani a v Chomutově, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/vandas-

zahaji-prezidentskou-kampan-v-kadani-a-v-chomutove), 3. 2. 2014. 
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 Petice na podporu Vandase na Hrad je v plném proudu, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/petice-na-

podporu-vandase-na-hrad-je-v-plnem-proudu), 3. 2. 2014. 
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Vandas: Z prezidentské kampaně odstupuji a obrátím se na Ústavní soud, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/vandas_-z-prezidentske-kampane-odstupuji_-obratim-se-na-ustavni-soud-cr), 3. 2. 

2014. 
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Zároveň za ní v některých krajích kandidovali nezávislí či členové jiných stran
149

 

(Dělnické listy, 2012d). Celkově získaly oba volební bloky DSSS 1,57 % hlasů.
150

 

 Po vstupu do roku 2013 čekalo stranu překvapení v podobě amnestie prezidenta 

Václava Klause. Svým rozsahem se dotkla i odsouzených představitelů DSSS Tomáše 

Vandase, Martina Zbely, Jiřího Štěpánka a Petra Kotába za jejich dřívější výroky 

(Dělnické listy, 2013a). Tomáš Vandas i přes to pronesl kritická slova k rozsahu 

amnestie. Byla dle něj příliš široká a velkorysá, když zahrnovala i tuneláře, kteří si 

nekalými praktikami přišli na miliardy korun (Dělnické listy, 2013b). DSSS z důvodu 

propuštění velkého množství vězňů začala mobilizovat místní organizace k ustavení 

monitorovacích hlídek. Za úkol měly monitorovat pohyby podezřelých osob a případně 

na tyto osoby upozornit Policii ČR (Dělnické listy, 2013a). 

V lednu se také konaly historicky první přímé prezidentské volby a po jejich 

prvním kole vydala strana prohlášení, jak je důležité, že se do druhého kola nedostal Jan 

Fischer. Úspěch Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga nepovažovala za nejšťastnější 

řešení pro tuto zemi, ale respektovala rozhodnutí voličů.
151

 Následné zvolení Miloše 

Zemana prezidentem ČR komentovala podobnými slovy.
152

 

Zároveň 18. ledna uplynulo 10 let od založení strany a dle slov Tomáše Vandase 

nastal čas spíše na tvorbu strategie do budoucna než na nostalgické vzpomínání 

(Dělnické listy, 2013c). Jiří Štěpánek přesto v Dělnických listech prezentoval krátké 

ohlédnutí za historií strany, která jako jedna z mála zastává stejná stanoviska od začátku 

svého působení. Nenechala se ani zastrašit bojkotem ze strany médií a pokusy o její 

zrušení. Strana je dle něj na cestě k vítězství (Dělnické listy, 2013d). 

DSSS ke konci března začala mobilizovat voliče prostřednictvím tzv. Jihlavské 

výzvy. Jednalo se o petici za obnovení trestu smrti v České republice. Posledním 

impulzem k jejímu startu byla dle DSSS brutální vražda patnáctileté školačky 

z Jihlavy.
153

 Strana volala po okamžitém zavedení trestu smrti s platností už pro vrahy 
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V Ústeckém kraji kandidoval zastupitel Klášterce nad Ohří zvolený za Pravý Blok, v Jihočeském kraji 
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2. 2014. 
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 Stanovisko DSSS ke zvolení Miloše Zemana prezidentem, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/stanovisko-

dsss-ke-zvoleni-milose-zemana-prezidentem-cr), 4. 2. 2014. 
153

 DSSS: startuje petice za obnovení trestu smrti, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss_-startuje-petice-za-

obnoveni-trestu-smrti), 5. 2. 2014. 
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školačky (Dělnické listy, 2013e). Podpisy pod petici se sbíraly celý rok 2013 a celkově 

Jihlavskou výzvu podpořilo 3856 občanů.
154

 

Během jara a léta 2013 strana pokračovala ve své protestní rétorice a opakovaně 

zveřejňovala v Dělnických listech a na svých stránkách již mnohokrát opakované 

názory. Vracely se k problémům nepřizpůsobivých občanů, ke kritice vlády 

polistopadového režimu. Po podání demise vlády Petra Nečase v červnu 2013 strana 

volala po předčasných volbách a absolutně nesouhlasila s následnými kroky prezidenta 

Miloše Zemana. Rusnokovu vládu vnímala jako loutkovou, jejíž ministři jsou pouze 

recyklací starých jmen a stejných činů.
155

 

V létě představila strana podrobněji další bod svého sociálního programu, 

zavedení domovského práva. Na svých stránkách vysvětlila historický význam tohoto 

institutu a svou představu pro jeho aplikaci v České republice (Dělnické listy, 2013g). 

V září následovala prezentace dalšího projektu Bezpečné ulice.
156

 

Vrcholem roku 2013 byly pro stranu zajisté říjnové předčasné parlamentní 

volby. Předvolební kampaň zahájila DSSS v polovině září ve Varnsdorfu
157

, a 

pokračovala v hlavně v Ústeckém kraji. Jejím cílem zde bylo překročení 5% hranice a 

celkově pokus atakovat tuto hranici na celostátní úrovni.
158

 Tyto cíle byly velmi 

nadhodnocené a stranu jako takovou by více motivovalo stanovení si byť nižších, ale 

zato reálnějších cílů. Strana odevzdala plně obsazené kandidátky ve všech krajích, 

celkem za ni kandidovalo 343 kandidátů, z toho 245 členů strany. Celostátním volebním 

lídrem se opět stal Tomáš Vandas kandidující v Ústeckém kraji (Dělnické listy, 2013h). 

Celkový výsledek 0,86 % hlasů (42 906 hlasů) nesplnil nadsazené cíle strany. Zisk 1, 91 

% v Ústeckém kraji se také neblížil oné vytoužené 5% hranici. V některých obcích ale 

získala DSSS i přes 9 % hlasů, což považuje za dobrý odrazový můstek pro podzimní 

komunální volby v roce 2014 (Dělnické listy, 2014a). 

Po neúspěchu u parlamentních voleb provedla strana jakousi sebereflexi, která 

vyvrcholila povolebním jednáním 17. listopadu v Praze. Tomáš Vandas na začátku 
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 PETICE: Jihlavskou výzvu podpořilo 3856 občanů, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/petice_-jihlavskou-

vyzvu-podporilo-3-856-obcanu), 5. 2. 2014. 
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 DSSS: Rusnokovu vládu nikdo nevolil, chceme předčasné volby, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss_-

rusnokovu-vladu-nikdo-nevolil_-chceme-predcasne-volby), 5. 2. 214. 
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 Více se oběma návrhy budu zabývat v kapitole pojednávající o programu strany.,pozn. autorky. 
157

 Oficiálně byla kampaň zahájena již 8. července projevem Tomáše Vandase (Vandas: Zahajuji 

předvolební kampaň DSSS, DSSS.cz, http://www.dsss.cz/vandas_-zahajuji-predvolebni-kampan-dsss), 

12. 3. 2014. 
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 DSSS ve Varnsdorfu, Vandas chce uspět na Ústecku, DSSS Ústecký kraj (http://sever.dsss.cz/dsss-ve-

varnsdorfu_-vandas-chce-uspet-na-ustecku), 6. 2. 2014. 
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svého projevu vyzval delegáty, aby hlasovali o jeho dalším setrvání v čele strany. Všech 

50 delegátů mu vyjádřilo jednomyslnou důvěru. Vandas pak v projevu zdůraznil nutnost 

soustředit se na nadcházející volby do Evropského parlamentu a na komunální volby. 

Řekl také, že ačkoliv výsledky strany u voleb nebyly valné, zaznamenal větší množství 

přihlášek do strany.
159

 

K výsledkům voleb a vzniku nové vlády se vyjádřil v Dělnických listech Milan 

Muller, který nešetřil kritikou. Podle něj volby nezměnily vůbec nic a lidé budou opět 

odstaveni od možnosti rozhodovat o záležitostech kolem nich. Své zástupce si ale 

zvolili samy a tudíž je nyní pozdě zpytovat svědomí (Dělnické listy, 2014b). 

V únoru 2014, kdy vrcholily protesty na Ukrajině
160

 a velké demonstrace 

v Kyjevě, pozvala DSSS zástupce ukrajinské, krajně pravicové, nacionalistické strany 

Pravý sektor do České republiky. Jím vedené blokády ulic a rozsáhlé násilné protesty 

vedly ke svržení ukrajinského prezidenta Janukovyče. DSSS doslova prohlásila, že: „ 

Pokud bude výsledek ukrajinského dění v čele s Pravým sektorem znamenat odstranění 

všech zkorumpovaných politiků, strůjců tzv. oranžové revoluce, garnitury oligarchů a 

korupčníků, bylo by potřebné a přímo žádoucí vyvézt „národní revoluci“ i do jiných 

zemí, Českou republiku nevyjímaje. A pokud to šlo svrhnout  na Ukrajině, proč ne v 

České republice?“
161

 Pro DSSS jsou úspěšné protesty na Ukrajině poučné z toho 

hlediska, že lze jimi a aktivním odporem dosáhnout změny.
162

 Výsledek referenda na 

Krymu a jeho připojení k Rusku se má podle DSSS respektovat, neboť platí dle Charty 

OSN právo národů na sebeurčení.
163

 

DSSS v březnu rozjela svoji kampaň k volbám do Evropského parlamentu, 

konaným 23. a 24. května 2014
164

. DSSS jde do voleb s krátkými a údernými hesly:  
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 Celostátní porada DSSS: Vyslovena důvěra předsedovi Vandasovi, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/celostatni-porada-dsss_-vyslovena-duvera-predsedovi-vandasovi), 6. 2. 2014. 
160

 Protesty započaly v lednu jako reakce na odmítnutí vlády a prezidenta Janukovyče podepsat asociační 

dohodu s Evropskou unií. Demonstrace se poté rozrostla do celostátních rozměrů a došlo k měsíční 

blokádě náměstí Majdan v Kyjevě. Prezident Janukovyč byl donucen k úprku ze země a dosazena byla 

nová vláda premiéra Jaceňuka (srov. http://zpravy.idnes.cz/hazard-c48-/domaci.aspx?klic=560000). 

Následně proběhlo 16. března referendum na Krymu o jeho připojení k Rusku. Pro připojení Krymu 

k Rusku se vyslovilo 96, 8 % hlasujících (Krym vyhlásil samostatnost. Bylo ale referendum v pořádku?, 

Česká televize (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/266546-krym-vyhlasil-samostatnost-bylo-ale-

referendum-v-poradku/, 19. 3. 2014). 
161

 DSSS pozve zástupce Pravého sektoru do České republiky, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss-pozve-

zastupce-praveho-sektoru-do-cr), 19. 3. 2014. 
162

 Vandas: Dění na Ukrajině slouží i ke špinění DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/vandas_-deni-na-

ukrajine-slouzi-i-ke-spineni-dsss), 19. 3. 2014. 
163

 Krym má právo rozhodnout o své budoucnosti, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/krym-ma-pravo-

rozhodnout-o-sve-budoucnosti), 19. 3. 2014. 
164

 Jejich výsledek nebude v práci bohužel zahrnut s důvodu jejího odevzdávání v půli května 2014, pozn. 

autorky. 
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„Pryč z Evropské unie“, „Pryč z krize, pryč z EU“, „Praha místo Bruselu“, „Identita 

místo globalizace“, „Koruna místo eura“, „ Práce místo přistěhovalectví“. Tato hesla 

sama o sobě dokonale charakterizují programové body strany, proto se jim již nebudu 

podrobněji věnovat. Co se týče kandidátní listiny, tu strana představila 17. března. Na 

listině s oficiálním názvem Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu 

Bruselu! je celkem 28 kandidátů. Kandidátku vede Tomáš Vandas, druhé místo obsadil 

Ota Zaremba.
165
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 Pryč z krize-pryč z EU (http://nebruselu.dsss.cz/), 19. 3. 2014. 
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5 Demonstrace a veřejné akce strany 

Zvláštní kapitolu věnující se akcím a demonstracím DS (DSSS) jsem vybrala 

proto, že jsou stěžejním způsobem zviditelnění strany. Jen málo politických stran u nás 

pořádá obdobné množství veřejných akcí s cílem prezentovat své myšlenky. Samotný 

program strany je až druhotnou záležitostí v porovnání s akcemi na ulici. Myslím, že lze 

najít jasnou paralelu s programem a chování německé NPD, kterou sama DS (DSSS) 

považuje za svůj vzor. NPD se od roku 1996 pod vedením Udo Voigta
166

 pomalu 

dostávala více do středu veřejného zájmu. Udo Voigt přišel s třemi pilíři: „boj o ulice, 

boj o parlament a boj o přízeň jednotlivců (boj o mysl)“
167

.  V roce 2004 přibyl ještě 

čtvrtý pilíř s názvem „boj o organizovanou vůli“.
168

S těmito pilíři začaly postupně 

stoupat volební zisky strany
169

. Strana se začala zaměřovat na komunální úroveň, což 

můžeme spatřovat i u DSSS hned po jejím vzniku (viz výše). Nejdůležitější je ale pro 

tuto kapitolu a myslím, že i pro celou DS (DSSS) zmíněný „boj o ulice“. Na následném 

přehledu hlavních akcí a demonstrací bych chtěla ukázat jeho naplnění. Cílem také bude 

poukázat na způsoby organizace větších akcí a také jejich gradování i následný úpadek 

během existence DS (DSSS). Nebudu vypisovat a rozebírat všechny vystoupení DS 

(DSSS) na veřejnosti, zmíním hlavně ty stěžejní a podrobněji ty, které probíhaly 

v nejaktivnějším období existence DS, tedy v letech 2007-2009. 

První veřejné vystoupení Tomáše Vandase na veřejnosti a zároveň první veřejná 

akce DS se uskutečnily v rámci mítinku S občany o EU
170

, kterou pořádala 17. dubna 

2003 spolu s Národní stranou. Nejednalo se ale o demonstraci, spíše o mítink a debatu 
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 Biografie Udo Voigta, Udovoigt.de (http://www.udovoigt.de/?page_id=2), 6. 3. 2014. 
167

 Smyslem „boje o ulice“ je pořádání co nejvíce veřejných akcí, v případě potřeby i násilných. 

Demonstrace jsou nejen prostředkem k šíření jejich obsahu, ale také slouží k posílení pocitu 

sounáležitosti. Stavebním kamenem „boje o parlament“ se stala nová forma řízení NPD. Obvyklá 

hierarchie kraj, země, Evropa a obec byla národními demokraty převrácena. Vznikla tak nová strategie 

zaměření se na komunální úroveň jako východiska pro další volby. „Bojem o parlament“ byla myšlena i 

propagace strany v parlamentech, v nichž sedí a zároveň i provokace. „Bojem o přízeň jednotlivců (boj o 

mysl)“ jsou myšleny dvě skutečnosti. Jednak vzdělávání a školení NDP ve vlastních řadách a jednak 

šíření svých myšlenky v populaci. „Bojem o organizovanou vůli“ byla myšlena spolupráce stejně 

smýšlejících subjektů v Německu i v zahraničí. (Vier-Säulen-Konzept, Mit Rat und Tat gegen 

Rechtsextremism.de (http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/vier-saeulen-konzept), 31. 3. 2014). 
168

 Vier-Säulen-Konzept, Mit Rat und Tat gegen Rechtsextremism.de (http://www.netz-gegen-

nazis.de/lexikontext/vier-saeulen-konzept), 31. 3. 2014. 
169

 Například v září 1998 při volbách v Meklenbursku – Předních Pomořanech vybojovala NPD zisk přes 

1 % hlasů. Zařadila se tak mezi státem částečně financované strany (Historie NPD, delnickamladez.cz, 

http://www.delnickamladez.cz/historie-npd, 6. 3. 2014). 
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Projev Tomáše Vandase jsme uváděla výše, v kapitole o vývoji strany v letech 2003-2009, pozn. 

autorky. 
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nad smyslem EU jako takové. V prvním období existence strany (2003-2006) byl 

celkově počet demonstrací velmi malý a strana se věnovala spíše hledáním svého 

vlastního místa v rámci krajně pravicové scény. Po ne moc úspěšné spolupráci s mnoha 

subjekty a koalici Národní pětka se DS v roce 2006 rozhodla pro samostatné působení a 

zároveň začala stupňovat svá veřejná vystoupení. Rovněž začala již výše zmiňovaná 

spolupráce s neonacistickými subjekty (Bach, 2002: 17).
171

 

 

 

5.1 Akce v letech 2007-2008 

 První větší demonstrací v roce 2007 byla akce uspořádaná Autonomními 

nacionalisty 24. února 2007 v Berouně. Jednalo se o Shromáždění proti americké 

radarové základně. DS zde reprezentoval Tomáš Vandas, který ve svém projevu 

vyslovil obavy z možného zhoršení vztahů s Ruskem, nevynechal kritiku účasti 

v zahraničních misích. Dále se vyjádřil pro vyhlášení referenda o otázce vybudování 

radarové základny na našem území. NK ve spolupráci s DS organizoval demonstraci 

proti komunismu konanou 10. března 2007 v Přerově. Za DS zde vystoupil opět Tomáš 

Vandas. Ve své řeči se, jak sám zdůraznil, nevěnoval minulosti, ale především 

kritickému hodnocení aktuální politické situace (Bach, 2008: 22). 

V tomto období se DS začala významněji angažovat v kauze Vlastimila 

Pechance
172

. Důležité je zmínit, že o ní informovala již ve vydání Dělnických listů 

z roku 2005. Počátkem roku 2007 však její aktivity v tomto směru zesílily. 

V Dělnických listech č. 11 vyšel rozsáhlý rozhovor s Vlastimilem Pechancem, v němž 

označil současný režim za „kryptobolševický“. Celý rozhovor je veden v duchu 

propagandy Dělnické strany, kdy Pechanec svými odpověďmi prezentuje program 

strany. V mládí prý byl příznivcem SPR-RSČ, ale po nesouhlasu s některými kroky 

Miroslava Sládka se přiklonil právě k DS (Dělnické listy, 2007e). DS se dále zúčastnila 

21. dubna 2007 v Plzni (konkrétně 1. místopředseda Štěpánek a člen vedení Malý) 

shromáždění na podporu znovuobnovení soudního procesu s Vlastimilem Pechancem. 

Zúčastnila se i demonstrací na jeho podporu 21. července 2007 a 26. července 2008 ve 
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 Informace o akcích Dělnické strany čerpám z bakalářské práce proto, že internetové stránky 

www.delnicka-strana.cz nemají aktivní archiv událostí od roku 2003 do roku 2009. Jeho zablokování asi 

souvisí s rozpuštěním strany v roce 2010. 
172

 Vlastimil Pechanec byl odsouzen za rasově motivovanou vraždu k 17 letům odnětí svobody.  
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Svitavách (Bach, 2008: 22). Dělnická strana, potažmo Dělnická mládež dokonce zřídila 

i bankovní konto na podporu Vlastimila Pechance.
173

 

Na oslavy 1. května 2007 byla zorganizována akce v Brně, jejímž výsledkem bylo 

obžalovaných sedm osob z propagace a podpory hnutí směřujícímu k potlačení práv a 

svobod. Akci organizoval Národní odpor a celkem se jí zúčastnilo kolem 600 

demonstrantů. Zahájena byla jejich násilným odporem proti zákazu demonstrace a došlo 

k napadení několika zasahujících policistů. Proti demonstrantům pak policie zakročila i 

s použitím donucovacích prostředků (Mareš, 2011). Ministerstvo vnitra ji v roce 2008 

ve své zprávě označilo za jednu z nejlépe připravených akcí neonacistů v posledních 

letech. Výsledkem pro DS bylo zadržení 3 osob (Antonín Nedvěd, Jiří Tůma a Tomáš 

Kebza), členů OS DS.
174

 

30. června  2007 se sešli členové a příznivci Dělnické strany v Praze před úřadem 

vlády. Protestní akci přišli podpořit i členové občanského sdružení Národní 

korporativismus. Na shromáždění vystoupili mimo jiné místopředseda DS Jiří Štěpánek, 

předseda NK Jiří Petřivalský
175

 a předseda DS Tomáš Vandas. Název akce byl 

všeříkající - Vysvědčení Topolánkově vládě.  Tomáš Vandas označil současnou vládu za 

přehlídku bizardních postav, které jsou ostudou České republiky. V této souvislosti 

zmínil ministryně Kuchtovu, Parkanovou a Stehlíkovou, dále Cyrila Svobodu či Ivana 

Langera. 
176

 

29. září 2007 se pak konala tzv. Svatováclavská manifestace v Kladně. Akci 

pořádali Autonomní nacionalisté Střední Čechy, konkrétně její předseda J. Bunda, 

mimo jiné kandidát DS ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2008.  

Jejím cílem bylo připomenutí odkazu patrona České země sv. Václava, odmítnutí 

nekontrolovatelného přistěhovalectví a snahy o vytvoření tzv. multikulturní společnosti. 

Jako host vystoupil na manifestaci Tomáš Vandas a jako členka RWU Lucie Šlégrová. 
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 Vlasta Pechanec: Už stříhám metr!. Dělnická mládež (http://www.delnickamladez.cz/vlasta-

pechanec_-uz-striham-metr), 3. 1. 2014. 
174

 Strategie boje proti extremismu 2008, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 6. 3. 2014. 
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 V roce 2004 vstoupil do Národního korporativismu, kde byl o rok později zvolen předsedou, a tím 

zůstal až do ukončení činnosti sdružení v roce 2008. V dubnu 2008 pak vstoupil do Dělnické strany a 

doporučil ten samý postup i ostatním členům končícího NK. V současné době je předsedou krajské 

organizace DSSS v Praze (Jiří Petřivalský, DSSS Praha (http://www.dsss-praha.cz/news/jiri-petrivalsky/), 

10. 1. 2014. 
176

 Dělnická strana, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&month=02&module=1), 4. 

1. 2014. 
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Svými projevy přispěli i Jiří Petřivalský a Michaela Dupová, zástupkyně RWU, 

kandidátka DS ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2008.
177

  

Dalším veřejným vystoupením dala o sobě strana vědět 28. října 2007 v Ostravě 

při oslavách vzniku ČSR. Podle informací ze stránek Dělnické strany se akce zúčastnilo 

asi 200 přívrženců a sympatizantů Národního korporativismu, Národní cti
178

 a Dělnické 

strany. Jako první vystoupil Tomáš Vandas, který se zaměřil na oslavy vzniku 

samostatné Československé republiky z pohledu dnešní doby a na situaci ve společnosti. 

Dále promluvil jako čestný host představitel organizace Nové slobodné Slovensko
179

 

Radovan Novotný a poté zástupci Národního korporativismu.
180

  

Nejzásadnější a také asi nejmedializovanější akcí v roce 2007 byl pochod 

pražským židovským městem
181

 dne na 10. listopadu. Pochod byl naplánován na den 69. 

výročí Křišťálové noci, tedy německého protižidovského pogromu s posvěcením státu. 

Ačkoliv byl pochod nahlášen ultrapravicovými Mladými národními demokraty
182

, nebyl 

nikdy povolen. Na stejný čas, jako byl plánován pochod neonacistů, oznámily svá 

shromáždění některé další organizace. Jednalo se o Židovskou liberální unii, Pražskou 

židovskou obec a pak anarchistické sdružení.
183

 Celkově se do Prahy sjelo asi 400 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2000. 
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 Vlastenecká nacionalistická organizace existující v letech 2005-2008, podporující a propagující 

generála Radola Gajdu (Stránky skupiny Národní čest, http://archive.is/RcpNq, 12. 3. 2014) 
179

 Nové slobodné Slovensko je občanské sdružení, které dle svých slov chce bránit tradiční katolicismus 

a slovenský národ. Jeho cílem je naplnění božích zákonů na zemi na základě interpretace a dodržování 

tradičních katolických zásad. Být svobodný pro ně znamená být věrný Pánu Kristu (Nové slobodné 

Slovensko, http://nss.sk/o-nas, 4. 1. 2014). 
180

 Dělnická strana, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2010&month=02&module=1), 4. 

1. 2014. 
181

 Správný název této části Prahy, která bylo založeno mezi Karlovým mostem a Staroměstským 

náměstím, je Židovské Město Pražské (Top památky – Židovské Město pražské, 

http://www.praguewelcome.cz/, http://www.praguewelcome.cz/cs/pamatky/pamatky/top-pamatky/6-

zidovske-mesto.shtml), 10. 2. 2014. 
182

 Mladí národní demokraté je doslovný překlad německého Junge Nationaldemokraten, což je stejný 

název jako má mládežnická pobočka německé neonacistické partaje Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands (NPD). Ani v českém prostředí se nejedná o neznámý pojem, v roce 1998 se o občanské 

sdružení pod tímto názvem neúspěšně snažila zaregistrovat skupina pražských aktivistů Blood and 

Honour okolo Jana Brčáka a Filipa Vávry (Patrik Vondrák, český Forrest Gump, Antifa.cz, 

(http://www.antifa.cz/content/patrik-vondrak-cesky-forrest-gump), 4. 1. 2014). Po tomto neúspěšném 

pokusu založil MND a registroval jako občanské sdružení Patrik Vondrák a Erik Sedláček dne 13. září 

2007 (Rejstřík firem, http://rejstrik-firem.kurzy.cz/22669809/obcanske-sdruzeni-mladi-narodni-

demokrate/statisticky-urad/), 4. 1. 2014. Patrik Vondrák byl velmi aktivním členem Národního odporu. 

Pak se stal předsedou místní organizace DS v Praze a kandidoval za ni ve volbách (Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009). Z těchto faktů je možné tvrdit, že Mladí národní 

demokraté byli propojeni s DS. 
183 

Pochod neonacistů radnice sleduje, Praha.eu 

(http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/bezpecnost/pochod_neonacistu_radnice_ostre_sleduje.h

tml), 4. 1. 2014. 
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příznivců krajní pravice a 1000 anarchistů, kteří se dostali do střetu s policií.
184

 

Dělnická strana tuto akci otevřeně podpořila a poté zásah proti ní prezentovala jako 

pokus o omezování svobody slova a shromažďování (Bach, 2008: 23-24). 

DS se připojila i k protestům k vyhlášení nezávislosti Kosova a poprvé tak 

vystoupila na akci 23. února 2008 pořádané v Praze Autonomními nacionalisty. Tomáš 

Vandas ve svém projevu prohlásil vyhlášení nezávislosti Kosova albánskými teroristy 

za neplatné a jednostranné. Vyjádřil podporu Srbsku a doporučil mu mobilizaci a 

následný vstup armády do Kosova. Je dle něj nutné co nejrychleji obnovit svrchovanost 

centrálních bělehradských úřadů. Tím tedy vyzval srbskou vládu k použití násilí a 

k případné intervenci.
185

 Svou podporu Srbsku pak strana projevila další demonstrací 

15. března před srbským velvyslanectvím. Datum konání nebyl vybrán náhodně, neboť 

dle projevu Tomáše Vandase se jedná v případě Kosova o paralelu s 15. březnem 1939 

(Dělnické listy, 2008b). 

 Nejmarkantněji se spolupráce všech subjektů projevila během společné 

demonstrace dne 1. května 2008 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Tato 

demonstrace v podstatě navazovala na předchozí ročníky prvomájového pochodu 

Národního odporu. Akci, kterou tentokrát oficiálně nahlásila Dělnická strana, podpořilo 

přibližně 600 příznivců krajní pravice, převážně sympatizantů Národního odporu a 

Autonomních nacionalistů. Vedle řečníků z uvedených organizací na demonstraci 

vystoupil s projevem i zástupce Nacionálně demokratické strany Německa.
186

 Svým 

projevem přispěl také Tomáš Vandas a shrnul v něm stanoviska a již dříve prezentované 

názory DS. Zkritizoval opět zavedení poplatků ve zdravotnictví, reformy Topolánkovy 

vlády, ministry Topolánkovy vlády a snažil se vyburcovat voliče do krajských voleb. 

Asi nejostřejší slova pronesl v první části projevu, kdy řekl: „Tento nepřítel, liberální 

režim halený do hávu demokracie a humanity, postupně rozežírá zdravé základy 

nejenom českého národa, ale celé Evropy. Parazité zaplavují naší zemi, chobotnice 

s černými chapadly rdousí naši krásnou, čistou, bílou vlast.“
187

 Tato akce byla i dle NSS 

důležitá tím, že prokázala přímé spojení a podporu mezi DS a Národním odporem. 
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Anarchisté zbili střílejícího neonacistu, k bitvě nedošlo, Idnes.cz (http://zpravy.idnes.cz/anarchiste-
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2014. 
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 23. února 2008, akce Autonomních nacionalistů na podporu Srbska, Praha, Dělnická strana 

(http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=152), 7. 1. 2014. 
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Nejenže DS ochotně zaštítila celou akci poté, co byla Národnímu odporu zakázána, ale i 

pozvánka na akci byla umístěna na internetových stránkách Národního odporu. Několik 

řečníků na demonstraci zakončilo svůj projev slovy: „Odpor!“ Dle NSS je tedy zřejmé, 

že NO nadále považoval akci za vlastní.
188

 

 Během června 2008 se konala ještě Demonstrace proti legalizaci drog v Děčíně. 

Akci svolali Autonomní nacionalisté Severočeského kraje a za DS zde vystoupil 

s projevem Petr Kotáb. 28. června organizovala DS v Brně protest proti shromáždění 

gayů a lesbiček.
189

V září 2008 se DS zúčastnila Spontánní demonstrace proti černému 

rasismu v Rokycanech, od jejíhož pořadatelství se posléze distancovala. Svolavateli byli 

nicméně bývalí kandidáti DS ve volbách do krajských zastupitelstev (V. Bureš, P. 

Andrle).
190

 

 Dne 28. září 2008 zaštítila Dělnická strana čtvrtý ročník Svatováclavské 

manifestace v Kladně, který v minulých letech pořádali členové Autonomních 

nacionalistů a Vlastenecké fronty. Na poklidné demonstraci se sešlo kolem 300 

příznivců z celého krajně pravicového spektra. Obdobně probíhal i tzv. „Den národní 

jednoty“ svolaný Dělnickou stranou u příležitosti státního svátku dne 28. října 2008 v 

Praze. Projevy řečníků si zde vyslechlo asi 200 aktivistů.
191

 

 Z výše uvedených akcí je vidět že Dělnická strana v roce 2008 přešla ke 

strategičtějšímu využití militantních demonstrací, když se dle Mareše snažila 

zmobilizovat celou neonacistickou scénu k přímému oslabení systému. Násilím na 

proti-romských demonstracích chtěli získat širší popularitu (Mareš, 2011).  

Monitorovací akce OS DS na sídlišti v Litvínově-Janově dne 4. října 2008 

iniciovala pak dle Mareše největší militantní demonstraci posledních let (Mareš, 2011). 

Monitorovací akce OS DS byla zastavena srocením Romů, kteří účastníkům a 

účastnicím vulgárně nadávali a vyhrožovali. Napadena byla Lucie Šlégrová
192

 a 
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 Strategie boje proti extremismu 2008, Ministerstvo vnitra (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-
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 Členkou Dělnické strany byla od roku 2006 (Dělnické listy, 2008d). Po bitvě o Janov se zúčastnila 

dalších akcí DS a po pietním aktu DS v Janově v roce 2010 byla obviněna z propagace německého 

nacismu. V září 2013 byla zproštěna obžaloby pro nedostatek důkazů (Extremistka Šlégrová byla 

osvobozena pro nedostatek důkazů, Romea.cz, 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/extremistka-slegrova-byla-osvobozena-pro-nedostatek-

dukazu), 10. 1. 2014. 
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medializace přinesla celému problému širší popularitu.
193

 Dne 18. října 2008 se do 

města sjelo asi 400 neonacistů, kteří se dostali do střetů s policií (hovořilo se o tzv. 

„první bitvě o Janov“). Na 17. listopad 2008 pak DS svolala shromáždění do Janova, na 

tzv. „druhou bitvu o Janov“
194

 (Mareš, 2011).  

Ohlášený mítink DS na Náměstí Míru v Litvínově nesl název Proti pozitivní 

diskriminaci a policejnímu násilí a vystoupili zde zástupci jednotlivých 

nacionalistických organizací a hnutí. Po Tomáši Vandasovi vystoupil místopředseda DS 

J. Štěpánek a člen strany J. Bárta. Následovaly projevy zástupců Slovenské 

pospolitosti
195

, Nového svobodného Slovenska, RWU a AN. Po projevech řečníků, 

vyzval člen AN J. Bunda k účasti na demonstraci a pochodu do Janova.
196

 Následně 

došlo na sídlišti Janov v Litvínově k setkání krajně pravicových sympatizantů a 

litvínovských Romů. Ke členům DS, NO a AN se přidali ještě místní obyvatelé. Policii 

se nakonec podařilo obě skupiny udržet od sebe a nedošlo tudíž mezi nimi k žádnému 

fyzickému střetu.
197

 Ke střetu došlo mezi Policií ČR a příznivci krajní pravice. Po 

demonstraci bylo následně obviněno 12 osob v souvislosti s výtržnictvím a ze strany DS 

bylo podáno trestní oznámení na samotnou Policii ČR.
198

 Demonstraci pořádali 

Autonomní nacionalisté a DS se od ní oficiálně distancovala, nicméně násilný étos 

používala ve své propagandě (Mareš, 2011). Z výpovědi svědka kpt. Ing. Rostislava 

Choboly např. vyplynulo, že cca 90% účastníků, které „doprovázel“ na shromáždění DS 

v Litvínově, se následně účastnilo násilí a útoků na policisty.
199

  

Dělnická strana vydala k událostem v Janově dokonce speciální prosincové číslo 

Dělnických listů. Hned v úvodním rudém titulku je napsáno Náš boj s režimem a pod 

tím slova o počátku revoluce. Strana opravdu 17. listopad prezentovala jako revoluci a 
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 Romové, kteří Lucii Šlégrovou napadli, byli posléze odsouzení k veřejně prospěšným pracem 

(Romové z Litvínova byli za výtržnictví a rasismus odsouzeni k veřejným pracem, Lidovky.cz, 
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http://pospolitost.wordpress.com/about/, 7. 3. 2014). 
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dle ní největší protest proti liberálnímu režimu od roku 1989. Razantně odmítla 

pochvalná slova tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera o práci policie. Dle DS byla 

policie na straně Romů, napadala jen jednu stranu barikády a jednala s nepřiměřenou 

razancí (Dělnické listy 2008c). Lucie Šlégrová pak byla prezentovaná jako bojovnice a 

hrdinka, jejíž odpor proti bezpráví spustil revoluci (Dělnické listy, 2008d). Ve 

speciálním čísle nechyběly ani příběhy mučedníků války o Janov, jak ji DS nazývala. 

DS se zde prý distancovala od jakýchkoliv násilností a ani prý nevydala žádnou výzvu 

k pochodu na Janov po ukončení demonstrace na náměstí Míru (Dělnické, 2008e). 

Výzvu sice nevydala, ale označení „naši mučedníci“ či „naši hrdinové“ jasně odkazují 

ke spojitosti obou akcí a k jejich plynulé návaznosti. To, že se pochodu nezúčastnil 

přímo předseda DS Vandas neznamená, že se ho neúčastnil nikdo jiný ze strany. 

Po „janovských událostech“ byly rozsáhlé militantní demonstrace ultrapravice 

utlumeny, což podle M. Mareše souviselo s jistým vnitřním vyčerpáním scény i se 

snahou nedat záminky k zákazu Dělnické strany. Ta omezila i výjezdy jejích OS DS, 

které kulminovaly v prvních měsících roku 2009 (Mareš, 2011). Strana ještě vyslala na 

své monitorovací akce Ochranné sbory.  Dne 21. února procházely Postoloprty na 

Lounsku a 15. března opět sídlištěm Janov (Dělnické listy, 2009g). V dubnu pak byly 

vyslány do Krupky u Teplic.
200

  

 

 

5.2 Akce v letech 2009-2010 

Strana po svém „vítězství“ u NSS v roce 2009 (viz výše) vyšla sebevědomá a 

posílená a radikalizovala svoji rétoriku. Opět také začala pořádat další veřejné akce a 

demonstrace. 4. dubna uspořádala v Přerově akci s názvem Protest proti černému 

rasismu, kterou formálně organizovali Autonomní nacionalisté, ale její svolavatel A. 

Švehlík byl členem předsednictva DS. Pozvánka na akci se objevila i na stránkách 

Národního odporu a přímo odkazovala k Janovu, na kterou měla ideově navázat. Po 

oficiálním ukončení pochodu pak došlo ke střetu s policií a u demonstrantů byly 

nalezeny zbraně. Policie nějaké zbraně dokonce musela odstraňovat již před začátkem 
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 Ochranné sbory DS míří do Krupky u Teplic, Dělnicka-strana.cz, (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=115), 23. 1. 2014. 
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pochodu. To lze považovat za jeden z důkazů, že akce byla předem plánovaná jako 

násilná.
201

 

Na prvního máje 2009 se opět konala v Brně oslava Svátku práce, kde se svými 

projevy vystoupili představitelé DS T. Vandas, J. Štěpánek, M. Zbela a P. Kotáb. Dále 

promluvil Gottfried Küssel, výrazný reprezentant nacionálního socialismu, který byl v 

minulosti odsouzen k 10 letům vězení. V Košicích byl 16. května organizovaný Pochod 

proti kapitalismu (organizátorem byli Autonomní nacionalisté) a 24. května protestovala 

DS proti stažení svých volebních spotů z vysílání České televize. Po 20 minutách bylo 

shromáždění rozpuštěno úředníkem Magistrátu Hlavního města Prahy, na což nikdo 

z demonstrantů nereagoval. Zadrženo zde bylo celkem 42 osob.
202

 

V červnu 2009 byla pak nejvýznamnější akcí Shromáždění DS za účelem 

poděkování voličům. Místo avizovaného děkování voličům za volby do Evropského 

parlamentu se však jednalo o protest proti pochodu homosexuálů Queer Parade 2009.
203

 

Dělnická strana se v roce 2009 zúčastnila i několika demonstrací v zahraničí. 

Jednalo se jednak o neohlášenou akci ve slovenské obci Šarišské Michaľany a jednak o 

Fest der Völker (Festival národů) v německém Pössnecku. Slovenskou akci nazval její 

organizátor Marián Kotleba jako pokojný protest proti cikánskému teroru. Vystoupili 

zde i zástupci DS a 5 z nich bylo po střetech z policií zadrženo. Mezi nimi i Lucie 

Šlégrová (Dělnické listy, 2009m). 

V září 2009 se opět konal již 5. ročník Svatováclavské demonstrace v Kladně. 

Dělnická strana ji organizovala spolu s Autonomními nacionalisty. Na konci roku 2009 

se pak ještě uskutečnily tři demonstrace: 29. října na náměstí Jiřího z Poděbrad, 17. 

listopadu na Národní třídě a 9. prosince u Vazební věznice Pankrác.
204

 

Akce na Náměstí Jiřího z Poděbrad nesla název Den národní jednoty a 

s projevem vystoupil jednak Tomáš Vandas a také předseda Dělnické mládeže Martin 

Zbela. Na celou akci dohlíželi policisté, ale zasahovat nakonec nemuseli.
205

 

Na 17. listopad připravila Dělnická strana shromáždění k prvnímu výročí „bitvy 

o Janov“, tentokrát v Praze na Národní třídě. Vyzývala občany a sympatizanty, aby 

společně učinili konec tomuhle zkorumpovanému režimu a zopakovali Janov v Praze 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2000. 
203

 tamtéž 
204

 tamtéž 
205

 Dělnická strana také slaví vznik ČSR – podporou zatčených neonacistů, ceskatelevize.cz 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/70912-delnicka-strana-take-slavi-vznik-csr-podporou-

zatcenych-neonacistu/), 7. 3. 2014. 
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(Dělnické listy, 2009j). Nakonec demonstrace proběhla relativně klidně i přes zadržení 

49 osob. Zadržení byli po následném výslechu propuštěni.
206

Na stejný den byla 

nahlášena i akce NO s názvem Parník svobody. Té se zúčastnilo asi 100 osob, a ačkoli 

vypadaly obě akce odděleně, zúčastnili se jich stejné osoby.
207

 

V roce 2010, po rozsudku NSS o rozpuštění DS a po přechodu členské základny 

k DSSS, byly opět hlavní formou prezentace strany veřejné mítinky a demonstrace. 

Podle zpráv Ministerstva vnitra lze ale najít poměrně značné rozdíly v počtu akcí mezi 

lety 2009 (2008) a 2010. Rozdíly v počtech akcí jsou viditelné na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 1: Počet akcí v letech 2009 a 2010 

 

Zdroj: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení 

koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. 

Ministerstvo vnitra ČR 2011, s. 20. 

 

 Celkově sice počet všech evidovaných shromáždění klesl ze 76 v roce 2009 na 

60 v roce 2010, počet akcí pořádaných DSSS (a DM) vzrostl. Do celkového počtu 21 

akcí jsou ale započítány i předvolební mítinky.
208

 Tato shromáždění byla sice četná, ale 

co do počtu účastníku spíše bezvýznamná.
209

 Kromě toho docházelo také k občasnému 

                                                           
206

 Policie vyslechla extremisty zadržené 17. Listopadu v Praze, Idnes.cz (http://zpravy.idnes.cz/policie-

vyslechla-extremisty-zadrzene-17-listopadu-v-praze-pok-/domaci.aspx?c=A091118_131607_praha_cen), 

24. 1. 2014. 
207

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2000. 
208

 V roce 2010 se konaly jednak volby do Poslanecké sněmovny a na podzim i volby komunální. Celý 

rok byl de facto předvolební kampaň, pozn. autorky. 
209

 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 8. 3. 2014. 
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nasazení hlídek OS DS. Na pražském Smíchově byla například 1. října 2010 vyslána do 

ulic asi 8 členná hlídka s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel před neustále přítomnými a 

pochybnými „živly a fěťáky“.
210

 Zásadní rozdíl pak lze spatřit v poměrně 

bezkonfliktním průběhu akcí v roce 2010, kdy docházelo jen k drobným střetům 

z policií. Nově byly také některé akce pořádány přes sociální sítě, jako například pieta 

17. listopadu v Litvínově-Janově k připomenutí střetu přívrženců DS a AN s policií. 

DSSS a DM tedy patřily mezi nejaktivnější subjekty pořádající veřejné akce. Jejich 

lokální buňky pořádaly jak pietní a protestní shromáždění, tak spontánní demonstrace. 

Zmínit lze např. akce ve Svitavách, Plzni a Ostravě (17. listopadu 2010).
211

 

Ani v roce 2010 strana nevynechala příležitost na uspořádání akce na 1. května. 

Tentokrát se konala v Praze na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Dle informací ze stránek 

DSSS se zde sešlo asi 250 lidí, kterým byly distribuovány Dělnické listy a další 

propagační a předvolební materiály.
212

 

DSSS pokračovala i ve své spolupráci s německou NPD a uspořádala spolu s ní 

mítink Den národní jednoty 28. října 2010. Vystoupila na něm delegátka NPD Katrin 

Köhler.
213

 

 

 

5.3 Akce v letech 2011-2014 

Rok 2011 byl rokem, kdy se počet veřejných akcí DSSS i jejich návštěvníků, 

zvyšoval. Ministerstvo vnitra eviduje celkem 123 demonstrací. Celkově došlo opět 

k radikalizaci krajně pravicové scény a s ní i DSSS, která ji měla za cíl, s  

anticikanismem jako hlavním tématem, sjednotit.
214
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 Občanské hlídky DSSS budou nasazeny na pražském Smíchově, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/obcanske-hlidky-dsss-budou-nasazeny-na-prazskem-smichove), 8. 3. 2014. 
211

 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 8. 3. 2014. 
212

 Dělníci oslavili svůj 1. máj v Praze, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/delnici-oslavili-svuj-1_-maj-v-

praze), 8. 3. 2014. 
213

 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce 

boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Ministerstvo 

vnitra ČR 2011 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx), 8. 3. 2014. 
214

 tamtéž 
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Jedna z prvních věších demonstrací v roce 2011 se konala 12. března v Novém 

Bydžově. Nesla název Proti cikánské kriminalitě.
215

 Dle informací DSSS ji navštívilo 

asi 500 lidí, kterým Tomáš Vandas přednesl poměrně dlouhý projev. V úvodu opět 

poukázal na (údajné) mediální lži, které se v souvislosti s pořádáním akce objevovaly, a 

které prý strašily lidi. Pokračoval kritikou režimu, který netoleruje opoziční názory a 

vrátil se k některým k politickým procesům. Zdůraznil také, že podle něj zde neplatí 

zákony pro všechny stejně, ale podle barvy pleti. Romové jsou prý zvýhodňováni a platí 

pro ně mírnější systém trestů. Ve stejném duchu pokračoval celý zbytek projevu, který 

končil povzbudivými slovy o naději, která existuje.
216

 

9. dubna v Krupce uspořádala DSSS Pochod za Patrika
217

 a další oběti rasově 

motivovaného násilí“. Celé akce se zúčastnilo asi 200 lidí, proti kterým se postavilo asi 

500 Romů spolu s anarchisty. Jejich demonstrace ale byla nenahlášená, proto proti nim 

zasáhla policie. DSSS a její příznivci pak mohli projít na náměstí u obvodního oddělení 

Policie ČR, kde pronesl projev Tomáš Vandas. Jednak kritizoval rozhodnutí Vrchního 

soudu, který snížil o polovinu trest útočníkovi na Patrika. Zároveň sliboval občanům 

Krupky ochranu díky plánovaným pravidelným pochodům DSSS v obci.
218

 Celý projev, 

ale i celý pochod se dá brát i jako předvolební kampaň, neboť 7. května se v Krupce 

konaly nové komunální volby. 

Oslavy prvního máje se v roce 2011 vrátily opět do Brna, kde se sešlo kolem 500 

příznivců DSSS a DM. Shromáždění neslo název  Proti invazi cizích pracovníků a 

exodu našich lidí.
219

 Při akci bylo zadrženo šest osob
220

 za držení transparentů s nápisy: 

„Evropo povstaň!“ a „Za společnou Evropu našich národů“ (Dělnické listy, 2011e). 
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 Reportáž z celé akce a popis brutálního rozehnání demonstrace těžkooděnci na koních je dostupná zde: 

Nový Bydžov: lidská práva pod kopyty koní, Romea.cz (http://www.romea.cz/cz/zpravy/novy-bydzov-

lidska-prava-pod-kopyty-koni), 31. 3. 2014. 
216

 Dost bylo vlády nenažraných kobylek! hřměl Vandas v Novém Bydžově, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/dost-bylo-vlady-nenazranych-kobylek_-hrmel-vandas-v-novem-bydzove), 10. 3 . 

2014. 
217

 Dvanáctiletý Patrik z Krupky byl 29. dubna brutálně napaden a týrán dvěma Romy kvůli tomu, že 

neměl peníze.(Jeden z násilníků, kteří zbili chlapce v Krupce na Teplicku, jde před soud, Idnes.cz, 

http://zpravy.idnes.cz/jeden-z-nasilniku-kteri-zbili-chlapce-v-krupce-na-teplicku-jde-pred-soud-

13/krimi.aspx?c=A101021_1470070_liberec-zpravy_alh), 10. 3. 2014.
 

218 
Modlící se Romové přehradili cestu extremistům v Krupce, rozehnala je policie, Idnes.cz 

(http://zpravy.idnes.cz/modlici-se-romove-prehradili-cestu-extremistum-v-krupce-rozehnala-je-policie-

187-/krimi.aspx?c=A110408_173957_usti-zpravy_oks), 10. 3. 2014. 
219

 Vandas: Naše země potřebuje naordinovat lék v podobě národní vlády!, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/vandas_-nase-zeme-potrebuje-naordinovat-lek-v__podobe-narodni-vlady), 10. 3. 

2014. 
220

 Šest členů a sympatizantů DSSS bylo trestním příkazem odsouzeno ze spáchání trestného činu 

založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Dostali 12 měsíců 

podmíněně s odkladem na tři roky (Dělnické listy, 2011h). 
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DSSS opět radikalizovala své projevy, kritizovala Nečasovu vládu a opět se 

objevovalo volání po změně systému. Velká demonstrace, na které se DSSS podílela, 

byla například demonstrace dopravních odborů 16. června v Praze. Začala na Palackého 

náměstí a postupně velmi ochromila provoz v centru Prahy.
221

 Příznivci DSSS také 

pochodovali 25. června Přerovem v rámci Pochodu proti rasovému násilí a romské 

kriminalitě. Celá akce měla ale poklidný průběh.
222

 

K velké eskalaci problémů došlo v září v severních Čechách, konkrétně ve 

Varnsdorfu, Novém Boru a Rumburku. DSSS zde 10. září uspořádala akci s názvem 

Proti černému rasismu a narůstající kriminalitě. Tato místa byla dle vyjádření strany 

zmítaná kriminalitou nepřizpůsobivých a lidé byli znechuceni i celkovou situací v zemi, 

které vládnou „gauneři“. Dlouhý projev Tomáše Vandase pak obsahoval opět kritiku 

zkorumpované vlády a tzv. rasismu naruby, kdy je bílá většina utlačována menšinou. 

Vrátil se i ke kauze Vítkov
223

 a mačetovému útoku Romů v Novém Boru
224

, kterým 

hrozil trest jen za ublížení na zdraví (Dělnické listy, 2011g).  

Po protestech na Šluknovsku se DSSS zaměřila i na několik dalších 

potencionálně rizikových lokalit mimo tuto oblast, kde uspořádala veřejná shromáždění. 

Například dne 24. září proběhl protestní mítink v Havířově, dne 26. října Protest proti 

kriminalitě nepřizpůsobivých obyvatel na pražském sídlišti Černý Most, dne 29. října 

Demonstrace za občanská práva v Rotavě na Sokolovsku či dne 26. listopadu Protest 

proti romské kriminalitě v jihočeském Vimperku
225

. Všechny akce byly zacíleny na 

místní obyvatele a měly je přesvědčit k podpoře krajní pravice, zejména pak DSSS v 

nadcházejících krajských volbách. Dalšími akcemi byly již tradiční Den národní jednoty 
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 DSSS v čele s Vandasem podpořila stávku, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss-v-cele-s-vandasem-

podporila-stavku), 31. 1. 2014. 
222

 Pochod radikálů Přerovem. Sledovali jsme On-line, Přerovský deník 

(http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/radikalove-dsss-pochod-prerov-online20110624.html), 10. 3. 

2014. 
223 

V noci na 19. dubna 2009 zaútočili ve Vítkově čtyři muži na dům obývaný devítičlennou romskou 

rodinu. Tři z nich do oken hodili tři zápalné láhve, čtvrtý čekal v autě. Při následném požáru byli zraněni 

tři lidé. Nejvíce tehdy ani ne dvouletá dívka, která utrpěla hluboké popáleniny na 80 procentech těla. 

(Svědci v kauze Vítkov odmítli vypovídat, obžalovaný přišel v neonacistickém triku, lidovky.cz, 

http://www.lidovky.cz/svedci-v-kauze-vitkov-odmitli-vypovidat-obzalovany-prisel-v-neonacistickem-

triku-g2x-/zpravydomov.aspx?c=A100518_111808_ln_domov_glu), 2. 2. 2014. 
224

 V srpnu 2011 zaútočilo 5 Romů v baru v Novém Boru po předchozí šarvátce mačetou. Nejdříve byli 

stíháni jen za ublížení na zdraví, nakonec je ale postihl větší trest. Odsouzeni byly za pokus o vraždu 

v rozsahu 12 – 17, 5 let vězení. (Odvolací soud zpřísnil tresty za mačetový útok, jednomu z pachatelů o 

12 let, ceskatelevize.cz, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/247506-odvolaci-soud-zprisnil-tresty-

za-macetovy-utok-jednomu-z-pachatelu-o-12-let/), 2. 2. 2014. 
225

 Ten protest, kde byla napadena zpěvačka Tonya Graves (viz výše), pozn. autorky 
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dne 28. října v Ostravě, Svatováclavská manifestace dne 24. září v Kladně či 

Demonstrace proti politickým procesům dne 17. listopadu v Praze.
226

 

Rok 2012 nebyl, co se týče podoby veřejných akcí, nijak zvlášť odlišný. Co do 

počtu všech krajně pravicových akcí lze ale vysledovat nárůst ze 123 v roce 2011 na 

252. Zvýšená aktivita DSSS byla také způsobena předvolebními kampaněmi před 

krajskými a prezidentskými volbami. Jinak zůstávala tématika a průběhy akcí stejné. 

Akce byly zacílené proti romské populaci v sociálně vyloučených lokalitách a konflikty 

mezi ní a většinovou společností.
227

 Většinou byly organizovány jako reakce na nějaký 

konflikt mezi Romem a další osobou, které často končily těžkými zraněními, nebo 

dokonce smrtí. 

Hned 29. ledna uspořádala DSSS ve Varnsdorfu demonstraci reagující na smrt 

ženy, která byla napadena ke konci ledna 2011 Romy. Cílem akce bylo upozornit dle 

DSSS na zhoršující se situaci ve městě a narůstající násilí ze strany romské menšiny.
228

 

7. dubna byla svolána demonstrace na mostecké sídliště Chánov, která proběhla bez 

větších nepokojů (Dělnické listy, 2012g). Další protiromské demonstrace se konaly 22. 

dubna v Břeclavi, 15. září v Dřevnovicích u Prostějova a 24. září ve Strakonicích.
229

 

Kromě protiromských protestů se strana opět vymezovala vůči vládě a snažila se 

najít témata na národní i lokální úrovni. Na jaře roku 2012 se zvedla velká vlna 

demonstrací. Vznikla iniciativa Holešovská výzva
230

, která se stala jakýmsi iniciátorem 

nadcházejících protestů. Největší demonstrace proti vládě se uskutečnila 15. dubna na 

Václavském náměstí v Praze. Holešovská výzva spojená s DSSS zde rozdávala letáčky a 

přihlášky do iniciativy samotné (Dělnické listy 2012b). Další velká protivládní 

demonstrace, tentokrát pořádaná odbory a dalšími občanskými iniciativami, se konala 

21. dubna. Všichni se sdružili pod iniciativu Stop vládě a po celé České republice se 

konal tzv. Týden protestů.
231

 DSSS se k demonstracím také připojila, alespoň podle 
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Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, 

vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro 

rok  2012, Ministerstvo vnitra ČR 2012 (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-

extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx), 10. 3. 2014. 
227

 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Ministerstvo vnitra ČR 2013 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 10. 3. 2014. 
228

 DSSS: Shromáždění ve Varnsdorfu se uskuteční 29. ledna, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss_-

shromazdeni-ve-varnsdorfu-se-uskutecni-29_-ledna), 10. 3. 2014. 
229

Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Ministerstvo vnitra ČR 2013 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 10. 3. 2014. 
230

 Existovaly paralelně vlastně dvě Holešovské výzvy. Více se jim budu věnovat níže, pozn. autorky. 
231

 Stop vládě (http://www.stopvlade.cz/akce?start=10), 3. 2. 2014. 
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nadpisu článku na svých internetových stránkách, který byl ale bohužel později 

smazán.
232

 Konaly se i další drobnější demonstrace, ale již s velmi malou účastí kolem 

dvaceti osob. Jednalo se například o Protest proti otřesným poměrům panujícím na 

Václavském náměstí dne 6. června, proti církevním restitucím dne 21. června
233

, proti 

exekutorům dne 18. července
234

, proti změnám v pražské MHD dne 20. srpna
235

, proti 

evropskému stabilizačnímu mechanismu dne 17. září či proti genetické modifikaci 

organismů dne 13. listopadu
236

.
237

 

V první čtvrtině roku 2013 se pozornost DSSS zaměřila hlavně na komentování 

a kritiku zvolení a následných kroků prezidenta Zemana. Své voliče mobilizovala i 

pomocí tzv. Jihlavské výzvy (viz výše) za povolení trestu smrti. Jako hlavní způsob 

prezentace strana opět volila veřejné akce a demonstrace. Neexistuje ještě souhrnná 

statistická zpráva Ministerstva vnitra o počtu demonstrací pro rok 2013, budu proto 

vycházet ze zprávy BIS a stránek DSSS samotné. 

První větší demonstrací roku 2013 byla akce s názvem Kosovo patří Srbům, 

kterou pořádala v Ostravě dne 17. února Dělnická mládež. Cílem akce bylo podpořit 

Srby žijící v Kosovu a vyjádřit nesouhlas se vznikem Kosova. Projevy i následný 

pochod proběhly v poklidu bez konfliktů.
238

 

Další akce se konala 23. března 2013 v Nejdku na Karlovarsku. Hlavním 

důvodem byla dle DSSS neutěšená bezpečnostní situace ve městě.
239

 Většina 

demonstrantů patřila mezi příznivce DSSS, pouze menší část tvořili obyvatelé obce. 

Akce proběhla v poklidu a bez větších konfliktů.
240
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 Archiv, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/archiv), 3. 2. 2014. 
233

 více Pražská DSSS vystoupila před pražským arcibiskupstvím proti církevním restitucím, DSSS-Praha 

(http://www.dsss-praha.cz/news/prazska-dsss-vystoupila-pred-arcibiskupstvim-proti-cirkevnim-

restitucim/), 11. 3. 2014. 
234

 více Zastavme zlodějské exekuce, DSSS-Praha (http://www.dsss-praha.cz/news/zastavme-zlodejske-

exekuce-zaznelo-pred-ministerstvem-spravedlnosti/), 11. 3. 2014. 
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 více Pražská DSSS protestovala před radnicí proti změnám MHD, DSSS-Praha (http://www.dsss-

praha.cz/news/prazska-dsss-protestovala-pred-radnici-proti-zmenam-v-mhd/), 11. 3. 2014. 
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 více Pražská DSSS vystoupila před Ministerstvem zemědělství proti genetickým modifikacím, DSSS-

Praha (http://www.dsss-praha.cz/news/prazska-dsss-vystoupila-pred-ministerstvem-zemedelstvi-proti-

genetickym-modifikacim/), 11. 3. 2014. 
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 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Ministerstvo vnitra ČR 2013 

(http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx), 10. 3. 2014. 
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 Kosovo patří Srbům, slyšela Ostrava (http://kosovo.delnickamladez.cz/report---2013), 11. 3. 2014. 
239

 Jarní start DSSS: V Nejdku proti špatné bezpečnostní situaci ve městě, DSSS.cz 

(http://www.dsss.cz/jarni-start-dsss_-v-nejdku-proti-spatne-bezpecnosti-situaci-ve-meste), 11. 3. 2014. 
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 Informace BIS o vývoji na extremistické scéně v 1. čtvrtletí roku 2013, BIS.cz (http://bis.cz/2013-1q-

zprava-extremismus.html), 11. 3. 2014. 
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Prvomájové oslavy se konaly tentokrát v Přerově a nasazeno proti nim bylo 700 

policistů. To Dělnická mládež ve svém článku velice kritizovala a považovala nasazení 

tolika lidí jen za strašení obyvatel a umělé vyvolávání strachu z demonstrace. Celkem se 

dle DM akce zúčastnilo asi 400 nacionalistů a mezi řečníky vystoupil i předseda 

Slovenské pospolitosti Jakub Škrabák.
241

 

V červnu vyeskalovaly nepokoje na dvou místech České republiky, jednak 

v severočeském  Duchcově a jednak v Českých Budějovicích.  Dne 22. června se 

uskutečnila v Duchcově Demonstrace proti nepřizpůsobivým, rasovému násilí a 

bezpečnostní situaci ve městě. Projev předsedy Vandase poslouchalo dle zpráv DSSS asi 

1000 příznivců. V projevu jim Vandas slíbil podporu a zároveň využil možnost 

prezentovat stranu před nadcházejícími předčasnými volbami.
242

 V Duchcově byla 

následně zřízena místní organizace DSSS (Dělnické listy, 2013f). V Českých 

Budějovicích vyvolala protesty rvačka nejdříve dětí a pak dospělých na jednom místním 

dětském hřišti. Následovaly pravidelné sobotní demonstrace a pochody vždy za 

nasazení velkého množství policistů. DSSS na příkladě Českých Budějovic ukazovala 

další spontánní demonstrace kvůli nepřizpůsobivým. Podle ní je to dokladem „stoupající 

a neřešené cikánské kriminality.“
243

Je ale pravda, že protestů se neúčastnili jen příznivci 

DSSS, ale i formálně neorganizované skupinky krajní pravice a hlavně místní 

obyvatelé.
244

 

Celkově pak narůstal v druhé polovině roku počet mítinků a jiných veřejných 

akcí v souvislosti s říjnovými předčasnými parlamentními volbami. DSSS odstartovala 

svoji kampaň v polovině září (oficiálně byla zahájena již 8. července) ve Varnsdorfu a 

pokračovala hlavně v Ústeckém kraji. Současně byly uskutečněny drobné mítinky na 

lokální úrovni v malých obcích. Vidím v tom jednak snahu přilákat nové voliče, upevnit 

ty stávající a také dodržet předsevzetí strany, že se chce plně soustředit na lokální 

úroveň a komunální politiku. Do předvolební kampaně lze kromě oficiálních mítinků 

zařadit například i letákovou kampaň z 2. července v Brně. Byla uspořádána pro 
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nepokojum-v-ceskych-budejovicich), 5. 2. 2014. 
244
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podporu zaměstnanců v průmyslové zóně Černovické terasy.
245

 Další letáková akce se 

konala 5. srpna na Znojemsku, kde DSSS navštívila celkem pět obcí a mluvila s lidmi o 

jejich problémech a problémech zanedbaného venkova.
246

 

Protiromské nálady vyvrcholily srpnovými protesty napříč republikou, které 

proběhly 24. srpna celkem v pěti krajích. Mezi místy konání byly České Budějovice, 

Plzeň, Duchcov, Jičín a Ostrava. Právě v Ostravě dříve oznámili konání pochodu 

Romové, a tak musela DSSS své plány pozměnit na jinou trasu, i přes to bylo tamní 

shromáždění nejpočetnější. Celkově se všech protestů v tomto dni zúčastnilo asi 2000 

lidí, což bylo pod očekávání organizátorů.
247

 Sama DSSS se na svých stránkách kromě 

protestu v Duchcově nezmiňuje o těch dalších, méně úspěšných a méně navštívených.
248

 

17. listopad si strana připomněla na Václavském náměstí v Praze tradiční 

protirežimní demonstrací, kterou organizovala s DSSS také Dělnická mládež. Se svým 

projevem zde přispěl i zástupce německých Mladých národních demokratů Pierre 

Dornbach.
249

 

V prvních třech měsících roku 2014 strana nezorganizovala, kromě únorového 

protestu Proti nezávislosti Kosova
250

, žádnou větší akci. Středem jejího zájmu jsou 

květnové volby do Evropského parlamentu. 

 

 

5.4 Závěr k demonstracím 

Dají se vypozorovat určité trendy v pořádání veřejných akcí a demonstrací DSSS 

v závislosti na současném postavení strany ve společnosti a rovněž celkových náladách 

společnosti. Za vrchol v aktivitě DS se dají tedy považovat roky 2007-2009 (první 

čtvrtina roku), kdy byly akce nejmasovější, nejodvážnější a dle slov Miroslava Mareše i 

nejmilitantnější. Svůj podíl na tomto faktu mělo zajisté i spojení DS s neonacistickou 
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 V Brně se uskutečnila letáková kampaň na podporu zaměstnanců, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/v-
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scénou. V roce 2009 a 2010 lze pozorovat útlum v pořádaných akcích (nepočítáme-li 

předvolební mítinky), neboť strana nechtěla dávat záminku ke svému rozpuštění. DS se 

v této době také rozešla s AN a následoval i přirozený útlum. Dalo by se říci, že byla 

strana více opatrná a obezřetná. Po svém rozpuštění a vzniku DSSS se strana zaměřila 

na lokální problémy, z nichž nejvíce akcentovanými byla romská problematika. 

„Anticikanismus“ se stal hlavním motivem a hnacím motorem strany k mobilizaci 

voličů. Zvolená taktika byla pro stranu přínosná, neboť se zvýšil počet členů na 

pořádaných akcích, kterých se konalo v porovnání s rokem 2010 o mnoho více. Počet 

veřejných akcí vzrostl ještě v roce 2012, což bylo zapříčiněno také předvolebními 

mítinky ke krajským a prezidentským volbám. Tematika akcí zůstávala stejná, 

protiromské a protivládní protesty. Rok 2013 byl co do počtu a intenzity demonstrací 

spíše slabší. Za nejmedializovanější a nejhlasitější se dají určitě považovat červnové 

sobotní pochody v Českých Budějovicích, které ale byly mnohdy organizovány 

místními skupinkami obyvatel. 
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6 Program DSSS 

I přes to, že jsem základní body programu ve své práci již zmiňovala, považuji za 

důležité se k některým z nich vrátit a věnovat se jim podrobněji. Na mysli mám 

například plán DSSS na zavedení domovského práva, brannou koncepci, strategii proti 

nepřizpůsobivým apod. Dále bych chtěla porovnat programové změny strany od roku 

2002 dodnes. Nebudu zde opisovat celý program, ten je k dispozici na internetu, spíše 

bych chtěla najít shodné a rozdílné prvky v programu DS z roku 2002 a aktuálním 

programu DSSS. 

 

 

6.1 Důležité programové body a činnosti s nimi spojené 

 Jak jsem již uváděla, první komplexní program představila strana svými 24 

tezemi na podzim roku 2004. Zaměřen byl hlavně na ochranu práv a svobodu 

živnostníků, dělníků a drobných podnikatelů. Samozřejmostí bylo odmítání vstupu do 

EU, vystoupení ze struktur NATO a omezení imigrace. Ale programové teze byla jedna 

strana mince, druhá ležela v jednotlivých článcích a vyjádřeních členů v Dělnických 

listech a na různých demonstracích. Po jejich přečtení bylo jasné, že některé názory jsou 

mnohem radikálnější, než bylo uváděno v programových tezích. Zmínit mohu článek 

„Židé a jejich stát“, který mezi řádky zlehčuje holocaust a zmírňuje jeho průběh. Hovoří 

se zde ne o deportaci Židů do koncentračních táborů, ale o dobrovolném vystěhování asi 

400 tisíc Židů z Německé říše, Rakouska a dalších zemí. Zároveň byl tento krok učiněn 

až po Stalinově deportaci 1,4 milionu volžských Němců na Sibiř. Po druhé světové 

válce prý podle článku ovládali Židé většinu médií a pomocí lobbingu umožnily 

vzniknout státu Izrael. I dnes prý mají sionisté vliv v třech pětinách světa (Dělnické 

listy, 2008j). To že v západních liberálních demokraciích mají největší vliv sionisté a 

zednáři tvrdil ve svém článku již v roce 2006 Ladislav Malý. Vyzýval také ke změně 

politického a volebního systému v České republice a odstranění moci zednářů, jejichž 

hlavní ideovou oporou je zhoubný multikulturalismus a pseudohumanismus (Dělnické 

listy, 2006e). 
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 Konkrétní představa politického systému, ke kterému by se měla Česká 

republika přiblížit, byla také několikrát nastíněna v Dělnických listech. Většinou se 

jednalo o články kritizující liberalismus, který je třeba odstranit a nahradit něčím jiným. 

Podle Martina Zbely je to systém, který do sebe absorboval marxismus a komunismus. 

Každý je jen členem davu, a ačkoli liberalismus tvrdí, že je tu pro všechny, tak to není 

pravda (Dělnické listy, 2009d). Dle Matyáše Sombatiho pak liberalismus vytváří z lidí 

jen tupou, línou většinu, která jen přejímá informace z médií a není schopná je podrobit 

nějaké analýze. Moc médií je tak obrovská a vytváří masu plující společně po jednom 

proudu (Dělnické listy, 2009e). Kvůli tomu všemu je třeba nahradit liberalismus jiným 

systémem a ideologií. Tím se dostávám k tomu, jaký systém si Dělnická strana 

představuje
251

. Především musí být na prvním místě hodnoty národní a sociální. Přitom 

však dle DS nešlo o pojmenování národní či nacionální socialismus, ale o samotné 

prosazení konceptu. V něm stát bude kontrolovat strategická odvětví v hospodářství 

(např. energie, plyn, voda), bude podporovat české podnikatele a firmy, odmítne 

závislost na bruselské centrále unie, rázně „zamezí imigrantské vlně ničení naší vlasti“, 

zajistí bezpečnost na ulicích, konečně korupci a chaos nahradí pořádek a řád (Dělnické 

listy, 2009k). 

 Výše zmíněná představa politického systému a kritika toho stávajícího, 

doprovázela stranu po celou dobu její existence. Stejně jako kritika imigrace, kritika EU 

a NATO, kritika jakékoliv pozitivní diskriminace, podpora živnostníků a sociálně 

tržních mechanismů atd. Během existence strany se ale objevilo několik konkrétních 

kroků, které měly naplnit, anebo ještě rozvíjet jednotlivé nejdůležitější body programu. 

Ty nejdůležitější bych chtěla chronologicky zmínit v následující části. Většina z nich 

byla ale představena až po druhém pokusu o rozpuštění DS, jsou tedy dílem DSSS. 

 První z nich byla tzv. Branná koncepce DSSS, představená v červenci 2011. 

Tento programový dokument řeší komplexní změnu armády a počítá i s vystoupením 

ČR z NATO. Tím se dle DSSS sníží bezpečnostní hrozby pro naši zemi, zejména ze 

strany radikálních islamistů. Armáda bude určena primárně k ochraně území ČR, 

sekundárně k pomoci civilnímu obyvatelstvu v případě živelných pohrom či 

průmyslových havárií. Jakožto neutrální země budeme stát o spolupráci s armádami 

zejména sousedních států. Strana také navrhuje dva druhy změn, jednak strukturální, 

které by měly vést k úsporám v armádě. Počítá se v nich například se zrušením 
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 Spíše představovala v květnu 2009, tedy po prvním neúspěšném pokusu o její rozpuštění., pozn. 

autorky. 
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nadzvukového letectva či odmítání budování velkých vojenských základen. Další 

následují změny systémové, tykající se samotných vojáků a příslušníků armády. Zde 

strana navrhuje změnu kariérního řádu a zavedení tří měsíčního pěchotního výcviku pro 

všechny muže starší 18 let s odpovídající zdravotní klasifikací a minimálně ukončeným 

středním vzděláním. Strana chce také klást větší důraz na odborné a fyzické kvality 

vojáků a odmítá posílat ženy do jednotek bojujících v první linii. Strana dále navrhuje i 

jednotlivé body plánovaných úspor.
252

 O nich se ale podrobně zmiňovat nebudu. 

 Dalším rozpracovaným programovým bodem byla a je tzv. Strategie proti 

nepřizpůsobivým. Představena byla na konci ledna 2012 a jedná se o ucelený koncept, 

který má i své vlastní internetové stránky. Na úvod strategie je uvedena definice 

nepřizpůsobivého člověka a stylu života. Nepřizpůsobivé chování je obecně takové, 

které nerespektuje základní civilizační a morální normy. Nepřizpůsobivý občan je pak 

člověk, který podle DSSS splňuje následující kritéria: 1) Dlouhodobě nepracuje ani 

nemá jiný legální zdroj příjmů kromě sociálních podpor. Nepodniká a ani se nestará o 

děti nebo zdravotně postižené příbuzné. 2) Jeho rodina má zápornou sociální bilanci, tj. 

dostala z veřejných peněz více, než tam po celý svůj život přispěli její členové. 3) 

Opakovaně porušuje právní řád České republiky, případně z této činnosti svých 

příbuzných nebo blízkých těží (Dělnické listy, 2012f). 

 Pro účinnou sociální politiku navrhuje DSSS takovéto osoby evidovat. Jedině 

tak můžou být včas a spolehlivě identifikovány problémové lokality se zvýšeným 

výskytem nepřizpůsobivých a přijata efektivní opatření. Problém nepřizpůsobivosti 

narůstá dle DSSS kvůli jeho dlouhodobé ignoraci ze strany vlády. Je nutné tedy změnit 

celý přístup vlády k nepřizpůsobivým a stanovit jasná a srozumitelná pravidla platná pro 

všechny. Poměr sociálních dávek a trestů je nutné odstupňovat a vybalancovat tak, by 

každý mohl svoji pozici vlastním přičiněním zhoršit nebo zlepšit.
253

Strategie proti 

nepřizpůsobivému stylu života je komplexní program zahrnující všechny důležité oblasti 

sociální politiky. Je v něm mimo jiné řešeno vzdělávání a školství, reforma vězeňství, 

politika zaměstnanosti, problematika drog a návykových látek, rodinná problematika, 

bydlení či finanční a ekonomická rovina nepřizpůsobivosti. V ní DSSS ostře vystupuje 

proti neziskovým organizacím, které prý jen vysávají stát a obohacují se na konto 

nepřizpůsobivých. Celkově náleží nepřizpůsobivým dle DSSS moc privilegií, která je 
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12. 2. 2014. 
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nenutí svou situaci změnit. Jedním z řešení může dle strany být zřizování speciálních 

ubytoven s přísným režimem právě pro nepřizpůsobivé. Dále by strana za každou cenu 

nezřizovala umělá pracovní místa pro nepřizpůsobivé v místě jejich bydliště, ale nutila 

je za prací dojíždět nebo se i přestěhovat.
254

 Další opatření v této problematice strana 

rozvíjí na svých webových stránkách. Vzhledem k rozsahu této práce ale není možné 

zmínit všechna. 

 Opakovaně akcentovaným bodem programu bylo také zavedení domovského 

práva
255

.  Dle DSSS nabude domovským právem občan jistoty, že se o něj obec postará 

v případě potřeby (ubytování, kupony na potraviny v místních obchodech). 

Nepřizpůsobiví občané se pak nebudou usazovat kdekoliv, protože jinak nic 

nedostanou. V rámci domovského práva je pak nutné zvýšit pravomoci obcí a jejich 

možnosti v upravování výše sociálních dávek. Ti občané, kteří by nebyli schopni se 

přizpůsobit chodu obce, by mohli být vyhoštěni.
256

  

 Posledním větším projektem strany bylo nastartování projektu Bezpečné ulice na 

podzim roku 2013.
257

  

 

 

6.2 Porovnání programu z roku 2004 a 2011 

 Tato kapitola bude celkem stručná, neboť program strany se až na pár výjimek 

za dobu její existence nezměnil. Pořád je postaven na třech pilířích: 1) národně politická 

oblast, 2) morální a mravně politické záležitosti a 3) ekonomická a sociální oblast. 

Úplně první program, již zmíněných 24 tezí Dělnické strany z roku 2004 sice o těchto 

pilířích nehovořil, ale jeho náplň byla totožná. Jako první bod v národně politické 

oblasti je vždy uváděn požadavek znovuobnovení svrchovanosti České republiky. 

Dělnická strana tím myslela vystoupení z Evropské unie (Dělnické listy, 2004b). DSSS 

je trochu „umírněnější“ a vystoupení ze struktur EU navrhuje za podmínek, pokud by 

                                                           
254

 Strategie postupu proti nepřizpůsobivému stylu života (http://neprizpusobivi.dsss.cz/obecne-zasady), 

12. 2. 2014. 
255

 V českých zemích bylo zavedeno v roce 1899 a  představovalo právo nerušeného pobytu v obci a 

nárok na chudinské zaopatření. Na jedné straně bylo domovské právo závazkem obce vůči svému 

občanovi, na druhé straně bylo nástrojem jak se zbavit různých nechtěných osob. O přijetí rozhodovala 

pouze obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo odvolání. Institut domovské právo byl zachován za první 

republiky a zdrán byl v roce 1948(Domovské právo, http://mskraj.wordpress.com/2013/06/04/domovske-

pravo/#more-1584), 13. 2. 2014. 
256

 Domovské právo, http://mskraj.wordpress.com/2013/06/04/domovske-pravo/#more-1584), 13. 2. 

2014. 
257

 Více se o něm zmíním níže, pozn. autorky. 



100 

 

byla nadále prohlubovaná federalizace a vytvořen jeden evropský stát. O vystoupení 

z EU by pak měli rozhodovat občané v referendu.
258

 Druhý v pořadí, a tedy zřejmě 

druhý nejdůležitější, je požadavek vystoupení ze struktur NATO a to jak v programu 

z roku 2004, tak v programu z roku 2011. Třetí bod se pak liší, v roce 2004 strana volala 

po vrácení zákoníku práce jeho pravý smysl a dodržování práv zaměstnanců (Dělnické 

listy, 2004b). V roce 2011 stálo na třetím místě volání po vypovězení ilegálních 

přistěhovalců. Ochrana práv zaměstnanců je ale na prvním místě v ekonomicko-

sociálním pilíři.
259

 

 Valná část programových bodů je ale totožná a v každém aktualizovaném 

programu se opakují stejné větné konstrukce. V novějších programech přibylo i pár 

úplně nových bodů. Jedním z nich je zmíněné domovské právo, které lze najít 

v programu z roku 2011 v tzv. druhém pilíři. DSSS postupně začala rozšiřovat spektrum 

svých témat a začala využívat i stěžejní témata jiných stran. Jednalo se jednak o tzv. 

zelená témata Strany Zelených nebo spektrum informačních technologií, která do té 

doby akcentovala hlavně Pirátská strana. Ekologický apel lze vysledovat např. v článku 

v Dělnických listech s názvem Avatar, který nevidíme a nechceme vidět. Odkazuje se 

v něm na zprávu Ministerstva životního prostředí o stavu české přírody a krajiny, která 

ukazuje pokles zeleně. Tu vystřídaly dle DS hypermarkety jako symbol konzumerismu 

a panelové domy. Jejím cílem proto bude změnit přístup lidí k přírodě, jak píše Martin 

Zbela ve svém článku (Dělnické listy, 2010b). DS (DSSS) se ale nikdy předtím takto 

podrobně o životním prostředí nezmiňovala. Jednalo se tudíž jen o marketingový 

předvolební trik, jak přesvědčit zeleně smýšlející voliče pro volbu DSSS.  

K informačním technologiím dokonce existují samostatné velmi obsáhlé 

internetové stránky, kde jsou popsány názory a návrhy DSSS na věci jako je svoboda 

internetu, svobodný software a kritika neustálé kontroly informačních technologií.
260

 

Hlavní poselství DSSS lze ale charakterizovat podle mě jedním slovem - svoboda. Ta 

prý chybí hlavně u Pirátské strany, která má sice v mnohém podobný program jako 

DSSS, ale stěžejní body programu, nejen že nepodporují svobodu ve využívání 

technologií, ale dokonce jí přímo poškozují. Piráti se dle DSSS považují za liberální 

stranu, ale přitom to je strana, která blokuje přirozenou spolupráci lidí v rámci národa 

při obraně zájmů celku. DSSS jsou naopak nacionalisté, kteří vědí, že zvláště ve 
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 Program DSSS 2011, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/program), 13. 2. 2014. 
259

 Program DSSS 2011, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/program), 13. 2. 2014. 
260

 Technologický program DSSS, (http://technet.dsss.cz/obecne-cile), 14. 2. 2014. 
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složitém technologickém světě lze svobody dosáhnout jedině spoluprací větší 

společenské jednotky jako je národ, zvláště pokud na vaši svobodu útočí pomocí 

nadnárodních korporací mezinárodní kapitál. DSSS proto přímo vyzývá piráty, aby se 

přidali k boji národa za svobodu.
261

 

                                                           
261 

Technologický program DSSS, DSSS ke smlouvě ACTA, jeho textu a věcném záměru celého jednání 

 (http://technet.dsss.cz/stanoviska-a-kampane), 14. 2. 2014 
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7 Organizační struktura strany, krajské a jiné přidružené 

orgány 

V této kapitole bych chtěla přiblížit jednak organizační strukturu strany (DSSS) a 

její vnitřní rozhodovací mechanismy a jednak její místní a krajské organizace. Vycházet 

zde budu hlavně ze stanov strany. V druhé části bych se věnovala přidruženým a 

pomocným orgánům strany jako jsou Dělnická mládež, Ochranné sbory DS, Akademie 

DSSS,a také stranickému tisku Dělnické listy. 

 

 

7.1 Organizační struktura DSSS 

Nejvyšším rozhodujícím orgánem strany je celorepublikový sjezd DSSS. 

Nejvyšším rozhodujícím orgánem strany mezi sjezdy je Republikový sněm (RS).  

Výkonným orgánem Republikového sněmu je Výkonný výbor (VV), jehož předsedou je 

předseda strany.  

Republikový sjezd (dále jen sjezd) je svoláván Republikovým sněmem jednou za 

dva roky. Předseda také může svolat mimořádný sjezd, pokud se pro něj vysloví  3/5 

členů strany nebo 2/3 krajských rad nebo 1/3 místních organizací (MO) z každého kraje. 

Delegáti sjezdu jsou voleni na krajské konferenci dle předem daného klíče a rozhodují o 

všech politických a zásadních otázkách. Schvaluje zprávu předsedy, zprávu o 

hospodaření, program, stanovy, znak a další insignie. Volí také předsedu DSSS, 

výkonného místopředsedu, tři místopředsedy, Republikový sněm, Republikovou revizní 

a Republikovou smírčí a rozhodčí komisi. Poslední, V. Republikový sjezd strany, se 

konal 19. ledna 2013.
262

 Ten předposlední se uskutečnil 20. listopadu 2011.
263

 

Republikový sněm řídí činnost strany, odpovídá za plnění programových cílů, 

dokumentů přijatých sjezdem a vydává stanoviska DSSS. Celkově čítá 15 členů, kteří 

mimo jiné rozhodují o návrzích kandidátů do zákonodárných sborů a schvalují rozpočet 

strany.  Výkonný výbor Republikové sněmu je tvořen z předsedy, výkonného 

                                                           
262 Vandas obhájil funkci předsedy DSSS. Sílu a energii ještě mám, řekl delegátům sjezdu, 19. 1. 2013, 

DSSS.cz (http://www.dsss.cz/vandas-obhajil-funkci-predsedy-dsss_-silu-a-energii-jeste-mam_-rekl-

delegatum-sjezdu), 11. 11. 2013. 
263

 Vandas zvolen předsedou DSSS. V Praze se konal sjezd strany. Do vedení míří i Zaremba a 

exposlanec Šmucr, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/vandas-zvolen-predsedou-dsss), 29. 1. 2014. 

http://www.dsss.cz/vandas-obhajil-funkci-predsedy-dsss_-silu-a-energii-jeste-mam_-rekl-delegatum-sjezdu
http://www.dsss.cz/vandas-obhajil-funkci-predsedy-dsss_-silu-a-energii-jeste-mam_-rekl-delegatum-sjezdu
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místopředsedy a dalších tří místopředsedů. V současné době je v něm Tomáš Vandas 

jako předseda strany, Jiří Štěpánek jako výkonný místopředseda a Václav Komárek, Jiří 

Froněk a Svatopluk Černý jako místopředsedové.
264

 Výkonný výbor RS plní úkoly RS 

v období mezi jeho zasedáními a je RS odpovědný. Svolává ho pravidelně předseda, 

popřípadě výkonný místopředseda. 

Republiková revizní komise (RRK) je orgánem DSSS pro kontrolu dodržování 

dokumentů schválených sjezdem a pro kontrolu finančního hospodaření. Sjezd volí do 

RRK tři členy. Republiková smírčí a rozhodčí komise má taktéž tři členy a jejím 

úkolem je řešit vzniklé spory uvnitř strany.
265

 

Základní organizační jednotkou DSSS je místní organizace (MO), která vzniká 

dobrovolným rozhodnutím alespoň tří lidí na ustavující schůzi. MO je řízena zpravidla 

tříčlenným výborem (předseda, tajemník, pokladník), který je volen na dobu dvou let.
266

 

V současné době uvádí strana na svých stránkách 42 místních organizací v těchto 

krajích: Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, 

Královehradecký, Pardubický, Jihomoravský, Moravskoslezský. Největší počet MO ( 

sedm) se nachází v kraji Praha, Ústeckém a Moravskoslezském.
267

 

Všechny organizace v příslušném kraji pak tvoří krajskou organizaci, jejímž 

nejvyšším orgánem je krajská konference. Schází se nejméně jedenkrát ročně a volí 

krajskou radu (KR). Ta zodpovídá za rozvoj členské základny, propagaci DSSS a 

naplňování programových cílů strany. Dále sestavuje kandidátku do samosprávných 

celků. Z hlediska řízení je podřízena Republikovému sněmu DSSS.
268

 Krajské 

organizace fungují ve stejných jedenácti krajích, v nichž jsou zřízeny místní organizace. 

Jedná se tedy o všechny kraje kromě Vysočiny, Zlínského a Olomouckého.
269
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 Ústřední orgány DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/ustredni-organy-dsss), 17. 2. 2014. 
265

 Stanovy politické strany, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/stanovy-dsss), 17. 2. 2014. 
266

 tamtéž 
267

 Místní organizace DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/mistni-organizace), 19. 2. 2014. 
268

 Stanovy politické strany, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/stanovy-dsss), 17. 2. 2014. 
269

 Krajské organizace DSSS, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/krajske-organizace), 19. 2. 2014. 
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7.2 Organizace zřízené DSSS (DS) 

7.2.1 Ochranné sbory Dělnické strany (OS DS) 

 Ochranné sbory byly prvním pokusem Dělnické strany o zřízení jakési 

„ochranné síly“. Vznikly s účinností k 1. únoru 2008 rozhodnutím Předsednictva DS. 

Úkolem OS DS měla být ochrana stranických představitelů, organizování a dohled nad 

stranickými akcemi a případná pomoc občanům při řešení nejrůznějších problémů. 

Ochranné sbory byly deklarovány jako neozbrojená složka DS. Jejich vrchním velitelem 

se stal předseda strany Tomáš Vandas, jemuž je podřízen výkonný tajemník. Do této 

funkce byl jmenován Jiří Holoubek, zástupcem výkonného tajemníka Petr Kříž. Další 

členění bylo na vedoucí pro Čechy a pro Moravu a Slezsko. Zemským vedoucím 

podléhali vedoucí pro kraje, dále městští či obecní vedoucí (Dělnické listy, 2008k). 

Zároveň začaly probíhat nábory členů do OS DS pomocí  tzv. Kodexu člena OS DS, kde 

byly stanoveny jak podmínky přijetí, tak povinnosti člena, zákazy a tresty. Do OS DS se 

mohl přihlásit jen člověk s čistým trestním rejstříkem, české národnosti a v dobrém 

zdravotním stavu. Jeho povinností poté, co se stal členem, bylo poslouchat rozkazy osob 

s vyšší hodností a účastnit se výcviků a školení. Zakázáno bylo poskytovat informace 

médiím, požívání alkoholu a drog a nekontrolovatelné chování (myšleno bylo 

vyprovokování k násilí či verbálním útokům).
270

 

  Při veřejné prezentaci OS DS se strana zjevně inspirovala mediálním ohlasem 

kolem vzniku Národní gardy.
271

 Ochranné sbory pak začaly vytvářet hlídky ve městech 

a dle svých slov monitorovaly situaci. Stály u zrodu mnoha demonstrací, ať už se jedná 

o Janov či další, které jsem výše uváděla. OS DS zanikly spolu s rozpuštěním DS 

v únoru 2010. Ve svém rozsudku věnoval Nejvyšší správní soud OS DS celou kapitolu. 

NSS v ní uvedl, že hlídky OS DS cíleně vyvolávají strach u romské komunity a jejich 

pochody slouží jako demonstrace síly a násilí. Suplují de facto roli obecních orgánů, 

obecní policie a Policie ČR, ačkoli je tato role politickým subjektům zakázána. NSS 

také poznamenal, že začne-li politická strana ve svém programu, stanovách či faktickém 
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 Ochranné sbory Dělnické strany, dělnicka-strana.cz (http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=150), 19. 2. 2014. 
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 Myšlena je maďarská národní garda, která byla založena v roce 2007 při straně Jobbik. Gábor Vona, 

předseda Jobbiku řekl: „Maďarská garda byla zřízena za účelem provést skutečnou změnu režimu a 

zachránit Maďary.“ Garda začala ale ve skutečnosti pochodovat romskými osadami a zavražděno bylo 6 

Romů. Nikdo z gardistů ale obviněn nebyl. Maďarská garda byla pak v roce 2008 zakázána, ačkoliv 

z veřejného života úplně nevymizela (Jordan, 2010). 



105 

 

jednání počítat s organizací ozbrojených osob, jedná se o porušení § 5 Zákona a článku 

5 Ústavy.
272

 

 V dubnu 2010 pak představila své hlídky strana Věci veřejné. Za úkol měly 

hlavně potírat bezdomovce a narkomany, ale byly postaveny na podobném principu 

jako OS DS.
273

 Tomáš Vandas na vznik hlídek Věcí veřejných ihned reagoval s tím, že 

pokud nebudou zrušeny, obnoví činnost OS DS. To, že můžou operovat hlídky Věcí 

veřejných a ne OS DS je důkazem nerovných podmínek politické soutěže.
274

 Věci 

veřejné ale po referendu mezi svými příznivci hlídky zrušily, proto nedošlo ani 

k obnově OS DS.
275

 

 V září 2013 DSSS nastartovala projekt Bezpečné ulice. Rozhodla se prý reagovat 

na stále sílící kriminalitu a problematiku nepřizpůsobivých. Cílem této občanské 

aktivity mělo být prostřednictvím občanských hlídek, složených z dobrovolníků, 

dohlížet na bezpečí v ulicích a v případě zjištění jakéhokoliv porušení zákona 

kontaktovat městskou a státní policii. Jedná se skoro o stejné poslání, jako měly OS 

DS.
276

 Prvním městem, kde byl projekt Bezpečné ulice realizován, byl severočeský 

Duchcov. Dvou až tříčlenné hlídky organizovala místní organizace DSSS a za cíl si dala 

odsloužit minimálně 15 hodin týdně.
277

 

 

 

7.2.2 Dělnická mládež (DM) 

Dělnická mládež se definuje jako samostatné národně orientovaná mládežnická 

organizace, která sympatizuje s českým dělnickým hnutím. Za cíl si klade sdružovat 

mladé občany České republiky na základě souznění s národními a sociálními idejemi.
278

 

Ustavující sjezd Dělnické mládeže se konal 21. března 2009 v Brně a prvním předsedou 

se stal Martin Zbela, místopředsedkyní pak Lucie Šlégrová a Matyáš Sombati (Dělnické 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 
273

 Věci veřejné po měsíci zrušily hlídky. Vadily straníkům., Aktuálně.cz 

(http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/clanek.phtml?id=668158), 19. 2. 2014. 
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 Pokud vnitro nerozpustí hlídky Věci veřejné, obnovím Ochranné sbory Dělnické strany, DSSS.cz 

(http://www.tomasvandas.cz/pokud-vnitro-nerozpusti-hlidky-veci-verejne_-obnovim-ochranne-sbory-

delnicke-strany), 19. 2. 2014. 
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 Věci veřejné po měsíci zrušily hlídky. Vadily straníkům., Aktuálně.cz 

(http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/clanek.phtml?id=668158), 19. 2. 2014. 
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 Projekt DSSS: Bezpečné ulice do našich měst a obcí., DSSS.cz (http://www.dsss.cz/projekt-dsss_-

bezpecne-ulice-do-nasich-mest-a-obci), 19. 2. 2014. 
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 DSSS v Duchcově zahájila projekt Bezpečné ulice, DSSS.cz (http://www.dsss.cz/dsss-v-duchcove-

zahajila-projekt-bezpecne-ulice), 19. 2 2014. 
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 Kdo jsme, delnickamladez.cz (http://www.delnickamladez.cz/kdo-jsme), 19. 2. 2014. 
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listy, 2009l). V současné době je předsedou Erik Lamprecht, zvolený na V. sjezdu 10. 

srpna 2013 v Pardubicích.
279

 

Dělnická mládež je velmi aktivní organizací, což je vidět v jejím archivu na 

internetových stránkách. Snaží se naplnit své programové teze, zahrnující například 

výchovu k odpovědnosti, boj proti drogám, úcta k přírodě, pomoc seniorům či svobodný 

internet s rozumem.
280

 Co se týče akcí a demonstrací, které DM pořádala, nebudu je zde 

vypisovat, neboť je jich nepřeberné množství a rozsahem by vystačily na samostatnou 

práci. Zmínila bych jen akci Školní dvůr. „Jedná se o projekt, jenž je záštitou aktivit 

nejrůznějšího druhu, vedených s hlavním cílem, kterým je ideologické podchycení 

české a moravské mládeže. Ideologie a obsahová náplň Dělnické strany sociální 

spravedlnosti a její kulturně-osvětová činnost vykonávána z velké části právě Dělnickou 

mládeží pak vede ke zkvalitnění a upevnění potenciálu ukrytého v mladé 

českomoravské generaci“. Takto je uvedeno poslání a cíl akce, která považuje právě 

mladé lidi za garanty lepší budoucnosti. Svou osvětovou činnost v rámci akce Školní 

dvůr prováděl DM hlavně prostřednictvím rozdávání letáků před základními školami. 

Na internetových stránkách akce Školní dvůr jsou letáky dokonce ke stažení. Ke stažení 

je dále k dispozici rozvrh hodin, či komiks.
281

  

 

 

7.2.3 Akademie DSSS 

Akademie DSSS vznikla jako platforma za účelem osvětové činnosti a vzdělávání 

členů a sympatizantů DSSS. Založena byla 12. června 2011 a jedním z dalších jejích 

cílů bylo působit jako jakési fórum. Akademie chtěla sdružovat lidi, kteří budou 

publikovat filosofické články a různé polemiky.
282

 V základu myslím stála stejná 

myšlenka jako u vzniku Dělnické mládeže, tedy co nejvíce se zviditelnit u určité 

skupiny obyvatel. Zatímco ale v případě Dělnické mládeže se realizace poměrně 

vydařila, Akademie DSSS je momentálně „spícím“ projektem. Soudím tak podle 

informací na internetových stránkách Akademie samotné. Za celou dobu své existence 
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 Struktura DM, delnickamladez.cz (http://www.delnickamladez.cz/struktura-dm), 19. 2. 2014. 
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 Programové cíle Dělnické mládeže, delnickamladez.cz (http://www.delnickamladez.cz/nas-program), 

19. 2. 2014. 
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 Akce Školní dvůr (http://skolnidvur.delnickamladez.cz/o-projektu), 19. 2. 2014. 
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 Zapojte se do Akademie DSSS (http://akademie.dsss.cz/zapojte-se-do-akademie-dsss), 20. 2. 2014. 



107 

 

zde bylo publikováno jen 11 článků, z toho valná většina v prvním roce. Spoustu 

odkazů je nefunkčních a celkově zde lze nalézt jen velmi málo informací.
283

 

 

 

7.2.4 Holešovská výzva 

Její vznik je spojen s velkými protivládními demonstracemi na jaře 2012. 

Holešovská výzva, založena DSSS, měla podle svých stanov za cíl „sdružovat občany 

České republiky na základě jejich souznění s idejemi sociálními a národními a 

respektování zásad života ve svobodné a demokratické společnosti. Sdružení plánovalo 

organizovat společenské a politické aktivity, jejichž cílem je upozorňovat na současný 

zkorumpovaný systém vládní garnitury, která rozkradla a zdevastovala naší zemi“.
284

 

Sdružení bylo oficiálně zaregistrováno Ministerstvem vnitra 3. dubna 2012 pod 

hlavičkou DSSS. Jejím zmocněncem se stal Jiří Štěpánek a adresa byla shodná 

s registrační adresou DSSS. Paradoxní je, že v tu samou dobu existovala jiná 

Holešovská výzva, pod vedením Slávka Popelky, pod jejíž hlavičkou se pořádaly 

celostátní demonstrace. Také žádala o registraci na Ministerstvu vnitra, ale Holešovská 

výzva pod vedením DSSS ji předběhla.
285

 Popelkova Holešovská výzva se po sérii 

demonstrací od Štěpánkovy Holešovské výzvy distancovala a založila si vlastní 

internetové stránky.
286

 

Stejně jako v případě Akademie DSSS, je nyní Holešovská výzva ve fázi 

hibernace. Nejvíce aktivní byla během roku 2012, kdy sílily protivládní protesty a 

členové Holešovské výzvy na nich diskutovali s lidmi a rozdávali letáčky (Dělnické 

listy, 2012b). Hlavním cílem ale bylo podle mě zviditelnit DSSS a „nahnat“ si ještě 

nějaké body a hlasy do krajských voleb 2012.  
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 Akademie DSSS (http://akademie.dsss.cz/), 20. 2. 2014. 
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 Holešovská výzva DSSS (http://www.holesovskavyzva.com/), 20. 2. 2014. 
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7.2.5 Dělnické listy 

 Z Dělnických listů jsem mnohokrát v této práci citovala, neboť jsou jakýmsi 

ideologickým zázemím strany, která zde prezentuje všechny své názory. Dělnické listy 

slouží tedy jako platforma pro formulaci ideových východisek DSSS. Publikují v nich 

lídři krajských a místních organizací a také se objevují reakce řadových členů či 

sympatizantů. Zároveň je ale třeba říci, že články v Dělnických listech bývají ještě před 

vydáním prezentovány na internetových stránkách DSSS spolu s jinými, které se do 

tisku nedostanou. Je tedy možné říci, že článek, který vyjde v Dělnických listech je 

považován za to nejdůležitější poselství.  

První číslo Dělnických listů vyšlo 1. května 2003 a cílem bylo, aby vycházely 

alespoň jednou měsíčně. Tento cíl se naplnit nepodařilo a do roku 2005 vycházely jen 

dvě čísla ročně. Od roku 2006 začaly být Dělnické listy publikovány se čtvrtletní 

periodicitou. Objevilo se ale i pár mimořádných čísel jako reakce na určitou událost, 

například na „bitvu o Janov“. Prvním šéfredaktorem byl Martin Zbela, který svou funkci 

zastával do roku 2004. Poté až do roku 2008 (Dělnické listy č. 18) byla uváděna jen 

redakční rada. Martin Zbela se ale do funkce vrátil a až do Dělnických listů č. 39 opět 

figurovalo jeho jméno na pozici šéfredaktora. 

 Zároveň ještě vychází v některých krajích regionální mutace Dělnických listů, 

regionální deník Dělník. Konkrétně se jedná o Pražský, Jihočeský, Východočeský, 

Moravskoslezský a Jihomoravský Dělník. Krajské redakce však nejsou příliš aktivní, 

neboť v některém z těchto krajů vyšlo poslední číslo naposledy v roce 2012 (Jihočeský, 

Východočeský a Moravskoslezský Dělník).
287

  

Myslím, že více není třeba se o Dělnických listech rozepisovat, neboť cílem této 

práce není se plně věnovat stranickému tisku. Odkázat ale mohu na článek Rexteru 

Analýza Dělnických listů od Ondřeje Stulíka, který pomocí jazykovědného rozboru 

článků odpovídal na otázku extrémnosti strany a ideologické orientace (Stulík, 2013). 
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 Dělník – elektronický archiv (http://delnik.delnickelisty.cz/), 20. 2. 2014. 
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8 Analýza volebních výsledků DS (DSSS) a její postavení ve 

stranickém systému ČR dle teorie Giovanni Sartoriho 

V této části práce se zaměřím na postavení DS (DSSS) ve stranickém systému 

České republiky na základě teorie a pojmosloví Giovanni Sartoriho. Nejdříve bych ale 

chtěla přehledně shrnout výsledky strany u voleb, neboť díky těmto údajům jsme 

schopni říci mnohé. Souhrnné výsledky proto představím v tabulkách. Zajímat mě také 

bude, proč DS (DSSS) a krajní pravice obecně nemá v české republice tolik úspěchů 

jako například v Maďarsku nebo na Slovensku. 

 

8.1 Volební výsledky DS (DSSS) 

 

Tabulka 1: Výsledky DS (DSSS) ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR
288

 

Rok voleb 2006 2010 2013 

Kandidující subjekt DS v koalici s PaS a DSSS DSSS DSSS 

Zisk v % 0,23 1,14 0,86 

Počet hlasů 12 756 59 888 42 906 

 

 

Tabulka 2: Výsledky DS (DSSS) v komunálních volbách
289 

Rok voleb 2006 2010 

Kandidující subjekt DS, v Praze v koalici s PaS DSSS 

Počet kandidátů a obcí 150 kandidátů, 9 obcí 850 kandidátů, 57 obcí  

Zisk mandátů 3 0 (2)
290
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 Volby.cz (volby.cz), 26. 2.2014. 
289

 tamtéž 
290

 DSSS získala 2 mandáty až v opakovaných volbách v Krupce v září 2011 (Dělnické listy, 2011i). 
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Tabulka 3: Výsledky DS (DSSS) v krajských volbách
291 

Rok voleb 2004 2008 2012 

Kandidující subjekt 
DS v 6 krajích sama, 

v 1 s PA, v 1 s NS 

DS v koalici 

s DSSS  
DSSS 

Kandidatura v krajích V 8 Ve všech Ve všech 

Zisk v % 0,15 0,99  1,57 

Počet hlasů 3 379 28 865 41 712 

 

 

Tabulka 4: Výsledky DS (DSSS) ve volbách do Evropského parlamentu
292

 

Rok voleb 2004 2009 

Kandidující subjekt DS DSSS 

Zisk v %  0,18 1,07  

Počet hlasů 4 289 25 368 

 

Z tabulek lze jasně vypozorovat stoupající a klesající tendence podpory DS 

(DSSS). Co se týče voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, můžeme pozorovat 

nejdříve doznívající úpadek národovecké krajní pravice. Ten započal vypadnutím SPR-

RSČ z Parlamentu v roce 1998 a její následující sebedestrukcí a problémy 

s financováním. Po vzniku DS jako nástupnického subjektu chvíli trvalo, než se začala 

podpora krajní pravice opět zvedat. V potaz musíme ale vzít i poměrně roztříštěné 

spektrum krajní pravice v prvních letech 21. století. Subjekty jako Národní strana, 

Národní sjednocení, Republikáni Miroslava Sládka se přece jen přetahovaly o 

podobného voliče a mohly si tak navzájem ubírat hlasy.
293

 Po velkém neúspěchu DS ve 

volbách v roce 2006 postupně došlo k přeskupování v rámci ultrapravice a redukci 

krajně pravicových subjektů. Jediným „relevantním“ tak zůstala DS (DSSS). 

Jednoznačně nejlepšího výsledku v parlamentních volbách dosáhla strana v roce 

2010, kdy získala i největší počet hlasů ve své historii. Vysvětlení lze nalézt jednak ve 

vyhrocené předvolební kampaní mezi ČSSD a ODS, ale hlavně v dopadech mediálního 

ohlasu DSSS. Během roku 2009 a 2010 se o straně psalo tolik, jako nikdy dříve. 
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 Volby.cz (volby.cz), 26. 2.2014. 
292

 tamtéž 
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 Podrobná analýza ale k přesunu voličů mezi jednotlivými stranami neexistuje. Poslední ucelená práce 

na toto téma byla zpracována Klárou Vlachovou v roce 1999 (článek Sociální zázemí české krajní 

pravice). Z něj budu vycházet v další části práce. 
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Souviselo to nejen se vzrůstajícím aktivismem započatým již v roce 2008, ale hlavně 

s pokusy o rozpuštění DS. Dle analýzy Newton Media byl vrchol publicity DS 

v druhém čtvrtletí 2009 hlavně díky žhářskému útoku ve Vítkově. V období od 1. 

července 2008 do 31. března 2010, kdy byl výzkum prováděn, tvořila Dělnická strana 

nejvíce medializovaný subjekt krajní pravice. Celkově 55 % podíl všech zmínek o 

krajně pravicových subjektech připadalo na DS. Stejně tak dominoval i Tomáš Vandas 

co do počtu příspěvků o osobnostech krajní pravice. Nejdříve převažovaly spíše 

neutrální příspěvky, postupně začaly ale vycházet zprávy s negativním hodnocením. 

Celková medializace DS pak vyvrcholila druhým pokusem o rozpuštění strany v roce 

2010, kdy následně převzala otěže DSSS.
294

 

Celkově si myslím, že mediální publicita i negativního ražení, pomohla straně 

získat nové voliče. Strana sice byla rozpuštěna a označena za extremistickou, ale snažila 

se tuto situaci využít ve svůj prospěch. Prezentovala se jako oběť mediálního a 

politického tlaku a jako ta, které je upírána svoboda projevu. Vše dohromady zaručilo 

DSSS tak „dobrý výsledek“ u parlamentních voleb 2010. 

Poměrně slušného výsledku strana dosáhla už v roce 2009 ve volbách do 

Evropského parlamentu. Zisk 1,07 % ji alespoň zaručil příjem státního příspěvku. Za 

poslední relativně dobrý výsledek lze považovat ještě zisk 1,57 % hlasů v krajských 

volbách 2012. Strana ale určitě měla vyšší cíle, neboť podle jejích slov byla krajská a 

obecní úroveň prioritou. Výsledky v obou dosavadních komunálních volbách asi také 

nemohly stranu uspokojit. Vysoké cíle (překročení 5% hranice) si strana kladla i v 

posledních parlamentních volbách na podzim roku 2013, ale její konečný výsledek byl 

naopak ještě horší než v roce 2010. 

Zde vyvstává otázka, jak je možné, že se DS (DSSS) nikdy nepodařilo 

dosáhnout alespoň podobného úspěchu jako SPR-RSČ? Předně je třeba poznamenat, že 

obecně podpora krajní pravice je v České republice i v porovnání s dalšími zeměmi 

středovýchodní Evropy, jako jsou Maďarsko nebo Slovensko opravdu minimální. 

Slovenská národní strana (SNS) měla kromě volebního období 2002-2006, a voleb 

2012, kdy nepřekročila 5 % volební klauzuli své poslance ve Slovenské národní radě a 

třikrát tvořila vládní koalici (Firerová, 2012: 62). Velké podpory se těší i maďarská 

krajně pravicová strana Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik). Parlamentní volby v roce 

2010 přinesly Jobbiku obrovský úspěch a se ziskem 16,67 % hlasů získala strana 47 
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 Obraz pravicového extremismu v českých médiích. 2010: Newton Media. 
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křesel v parlamentu (Beláiová, 2011).
295

 Další maďarská krajně pravicová Strana 

maďarské pravdy a života (MIÉP) se do parlamentu dostala jen v roce 1998. Vytvořila 

se 14 poslanci samostatnou parlamentní frakci, ale zůstala v opozici. Republikáni byli 

přítomni v parlamentu po dvě volební období (1992-1996, 1996-1998), ale rovněž 

v opozici. Od té doby se ale jejich volební výsledky pohybovaly jen okolo 1 % hlasů 

(Firerová, 2012: 62).  

Důvodů, proč se krajně pravicové strany tolik neuchytily v České republice, jsou 

mnohé. Jako hlavní z nich spatřuji neschopnost sjednocení krajně pravicových stran u 

nás. Za takový pokus by se dala považovat koalice Národní pětka z roku 2006, která se 

ale jak bylo zmíněno výše, rozpadla. Dělnická strana měla složité podmínky už při svém 

vzniku, neboť mnoho lidí bylo znechuceno projevy a vystupováním Miroslava Sládka 

na veřejnosti. Chyběla zde ochota naslouchat podobné straně, dokonce i personálně do 

velké míry propojené se SPR-RSČ. Zároveň v době vzniku DS kulminovala podpora 

levice u nás (ČSSD získala v parlamentních volbách v roce 2002 30,2 % hlasů, KSČM 

dokonce 18,51 %)
296

. 

Pro důkladnou analýzu volebních výsledků DS (DSSS) by bylo nutné podrobně 

rozebrat výsledky strany v konkrétních volebních obvodech a krajích. Pro naznačení 

tendencí a změn volební podpory strany v čase jsou ale výše uvedené údaje dostačující. 

Nyní se zaměřím na postavení DS (DSSS) ve stranickém systému na základě vymezení 

Giovanni Sartoriho. Zvolila jsem tak proto, že je jeho koncepce stranických systému 

jednak velmi známá a také velmi srozumitelná a přehledná. 

 

 

8.2 Postavení  DS (DSSS) ve stranickém systému 

Ve své teorii stranických systémů přichází Sartori vedle kritéria počtu 

politických stran ještě s kritériem relevance. Na počtu stran v systému podle něj záleží, 

ale neumožňuje dostat se k jádru věci. To nám umožní až nastavení „pravidel počítání“, 

tedy určení, které strany jsou v systému relevantní (Sartori, 2005: 124-125). 
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V posledních parlamentních volbách v dubnu 2014 získala strana Jobbik 11,56 % hlasů a 23 křesel 

v parlamentu (Maďarská národní volební kancelář, 

http://valasztas.hu/en/ogyv2014/416/416_0_index.html, 27. 3. 2014). 
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. - 15. 6. 2002, 

Volby.cz (http://volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ), 27. 3. 2014. 
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Sartori zdůrazňuje, že relevance strany není jen funkcí relativní distribuce moci, 

což je samozřejmé, ale také, a to především, funkcí hodnoty jejího umístění v pravolevé 

dimenzi. Strana, která dosáhla zisku 10 % hlasů, může mít mnohem menší váhu než 

strana, která získala pouze 3 %. Se sílou strany v počtu mandátů Sartori samozřejmě 

počítá, ale není to podle něj dostačující. V potaz je nutné vzít tzv. koaliční potenciál 

strany. Lze se setkat s malou stranou se silným koaličním potenciálem a naopak se 

silnou stranou, která může koaliční potenciál zcela postrádat. Z toho vyplývá, že stranu 

lze, bez ohledu na její velikost, počítat za relevantní pokud je schopna po nějakou dobu 

a v nějakém časovém úseku určovat alespoň jednu z možných vládních většin. Toto 

pravidlo ale opomíjí některé strany, které se nacházejí v permanentní opozici. Vedle 

koaličního potenciálu je nutné formulovat druhé pravidlo počítání, tedy tzv. vyděračský 

potenciál. Jedná se o zastrašovací sílu, díky které strana může ovlivňovat taktiku 

stranické soutěže (Sartori, 2005: 126-128). 

Celkově lze tedy říci, že strana může být považována v rámci stranického 

systému za relevantní, pokud disponuje buď koaličním, nebo vyděračským potenciálem. 

Vztáhnu-li tato kritéria na DS (DSSS), lze jednoznačně tvrdit, že se jedná o stranu 

irelevantní a nemá tudíž žádný vliv na podobu stranického systému v České republice. 

Zajisté nedisponuje koaličním potenciálem a je evidentní, že ani tím vyděračským. DS 

(DSSS) ale plně splňuje podmínky Sartoriho definice antisystémové strany. Jedná se o 

stranu, která podkopává legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici. Toto podkopávání a 

negace zahrnují jednak odcizení a jednak protest. Pevnější jádro antisystémových stran 

pak dle Sartoriho není „opozicí ohledně problémů“, ale „opozicí ohledně principů“ 

(Sartori, 2005: 137-138). DS (DSSS) sama sebe definuje navenek jako „opozici ohledně 

problémů“, ačkoli Nejvyšší správní soud ji svým rozsudkem o rozpuštění přisoudil 

pozici „opozice ohledně principů“. Nechci a ani není v mé kompetenci se zde zabývat 

tím, zda je či byla DS (DSSS) extrémní stranou, která chtěla úplně změnit demokratický 

politický systém. Jednou věcí jsou oficiální projevy strany a druhou věcí vnitrostranické 

projevy a různé dohody. Z toho, co jsem se ale dozvěděla, musím souhlasit s rozsudkem 

NSS, neboť v mnoha případech byly návrhy DS neslučitelné s demokratickým právním 

řádem.  

Postavení DS (DSSS) ve stranickém systému vidím, i přes pár výjimek
297

 po 

celou dobu její existence, jako marginální. Nikdy se ji nepodařilo získat alespoň 2 % 
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 Těmi myslím mobilizace vlády ČR jako reakce na větší demonstrace strany, nebo vyvolávání diskuze 

ohledně romské problematiky a návrhy jejího řešení. 
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hlasů u voleb, ale hlavně si nikdy nevytvořila image důvěryhodného partnera, se kterým 

by šlo vést rozumný dialog. Svou protestní, mučednickou a urážející rétorikou sama 

sebe dostala do pozice irelevantní strany. Otázkou je, zda měla vůbec někdy zájem se 

relevanci alespoň přiblížit. Strana je v jakémsi vakuu, kde platí jiná pravidla a hodnoty a 

vystoupením z něj by zradila veškeré své ideály a předsevzetí. Nemyslím si, že jejím 

cílem je podílet se na vládnutí, ale moci z opoziční pozice kritizovat vládnoucí. Tato 

taktika by byla určitě lépe realizovatelná, kdyby DSSS překročila 5% uzavírací klauzuli 

a vstoupila do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR. Zatím se jí (ani žádné jiné krajně 

pravicové straně) nepodařilo tento výsledek, po úspěchu SPR-RSČ v 90. letech, 

zopakovat. 
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9 Elektorát DSSS a krajní pravice obecně 

Po osvětlení toho, jaké postavení zaujímá DSSS v českém stranickém systému, se 

zaměřím na to, co ji de facto z části tuto pozici také předurčuje - na voličstvo. O 

charakteristikách voličstva DSSS nebylo publikováno mnoho článků či studií (prakticky 

žádné). Pro studium voličů krajní pravice v České republice je asi nejvhodnější použít 

pracovní text Martina Kreidla a Kláry Vlachové z roku 1998: Nastal soumrak extrémní 

pravice?. Zde je dost podrobně popsána strategie a přesuny voličů nejúspěšnější krajně 

pravicové strany v České republice, tedy Sdružení pro Republiku - Republikánské 

strany Československa. Dalším textem na podobné téma je článek Kláry Vlachové 

z roku 1999 s názvem Sociální zázemí extrémní pravice v ČR: Voliči SPR-RSČ v letech 

1996-1998. V práci z těchto textů budu vycházet pro základní charakteristiku voličů 

DSSS, neboť zůstává i podle Miroslava Mareše a Kláry Vejvodové  podobná (Mareš – 

Vejvodová, 2010: 58-60). 

Texty Kreidla a Vlachové se zabývaly primárně charakteristikami voličstva SPR-

RSČ a jejich přesuny v parlamentních volbách v letech 1996 a 1998. SPR-RSČ nebyla 

svým programem primárně orientovaná na pravo-levou škálu a její voliči se sice 

definovali jako pravicoví, ale byli mnohem více rozptýleni. Ve výzkumech byly 

zaznamenány zajímavé přesuny mezi voliči SPR-RSČ. Nový podporovatelé přicházeli 

zprava, ale odcházeli spíše doleva. V roce 1996 uvedlo jako svou druhou volbu 

levicovou stranu 21 % voličů SPR-RSČ, v roce 1998 již 37 % (Kreidl – Vlachová, 

1998: 16-18). Zdá se, a tento úsudek se zakládá pouze na domněnce, že voliči a 

příznivci DSSS by ve své druhé volbě také z velké části jmenovali strany jako KSČM či 

ČSSD. Stačí se podívat do programu DSSS, který obsahuje především v sociální oblasti 

velmi levicové, někdy až populistické návrhy. Program  DSSS je zacílen na sociální 

podporu zaměstnanců, studentů, mladých rodin a důchodců. V programu má DSSS 

mimo jiné i zavedení daňové progrese pro firmy. 

Klára Vlachová ve svém článku uvádí další charakteristiky voličů krajní pravice. 

Velkou část tvoří dělníci, kteří přicházejí zleva. Levicové strany nesplnily jejich 

očekávání, proto se rozhodly změnit svou volbu. Celkově se dá krajně pravicový volič 

charakterizovat jako mladý muž, prvovolič s nižším vzděláním, nejčastěji dělník nebo 

nezaměstnaný, ateista (Vlachová, 1999: 347). Když bych měla tyto charakteristiky 
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vztáhnout na příznivce DSSS, myslím, že by byly podobné. Většinu sympatizantů tvoří 

muži (ženy jsou také zastoupeny, ale v mnohem menší míře) a podpora mezi mladými a 

prvovoliči je nesporná. Důkaz je možno najít ve studentských parlamentních volbách, 

které v letech 2010 a 2013 pořádal Člověk v tísni. 

V roce 2010 se studentských voleb zúčastnilo 20 tisíc studentů od 15 do 19 let ze 

135 škol. Celkově ve všech typech škol (Střední odborné školy, Střední odborná 

učiliště, Gymnázia) získala DSSS 7,14 % hlasů. Kdyby volili jen gymnazisté, DSSS by 

se ziskem 2,71 % do Poslanecké sněmovny nedostala. Naopak, kdyby se rozhodovalo 

jen podle studentů středních odborných učilišť, DSSS by získala 11,1 % hlasů.
298

 Téměř 

totožný podíl hlasů ze všech škol získala DSSS i v roce 2013, tedy 7,15 %. Tentokrát se 

ale volby konaly ve větším měřítku, neboť se jich zúčastnilo 50 551 studentů ze 434 

škol. Celkově DSSS ale vzrostla podpora jak mezi gymnazisty (na 3,84 %), tak mezi 

odbornými učilišti (na 13,16 %). 

K výše zmíněným číslům je třeba ještě dodat, že i přesto, že mladí voliči často 

deklarují volbu krajně pravicové strany, patří také k největším volebním absentérům.
299

 

Zároveň lze volbu DSSS u studentů brát jako formu protestu, což dokazují i rozhovory 

s některými z nich, které byly součástí výzkumu Člověka v tísni.  

Nicméně fakt, že mladí lidé o volbě DSSS reálně přemýšlejí, jen dokazuje 

přitažlivost krajně pravicových, nacionalistických myšlenek pro mladé lidi. Georg Betz 

blíže specifikuje tento fenomén a tvrdí, že volba krajní pravice mladými lidmi souvisí s 

jejich politickou nezakotveností a s absencí vlastní politické tradice na jedné straně, ale i 

s jejich menším konzervatismem, obecným příklonem k radikálním řešením a vyšší 

citlivostí na nově se objevující politická témata na straně druhé. Podle Betze jsou 

zároveň mladí lidé významně více zastoupeni mezi těmi, kdo na postupující 

modernizaci společnosti nejvíce doplácejí, a mají tedy silnější motiv připojit se k 

protestním stranám (Betz cit dle Vlachová, 1999: 339). Já v jejich volbě spatřuji také 

snahu zviditelnit se a odlišit se od většiny. 

Ve výzkumech veřejného mínění se realizovaly spíše výzkumy týkající se pohledu 

na extremismus v ČR obecně než na voliče extremistických a radikálních stran. Zmínit 

můžu například výzkum Michala Veselského z roku 2009, který řešil postoj veřejnosti 

k extremistickým stranám.  Další výzkum udělala společnost STEM v roce 2010 pro 
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 Studenti potopili ČSSD, jejich volby vyhrála TOP 09. Uspěli i neonacisté. Idnes.cz 

(http://zpravy.idnes.cz/studenti-potopili-cssd-jejich-volby-vyhrala-top-09-uspeli-i-neonaciste-1ea-

/domaci.aspx?c=A100513_215618_studium_jan), 27. 2. 2014 . 
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 tamtéž 
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Ministerstvo vnitra. Výzkum si pokládal otázku, jak velkou podporu může v ČR získat 

pravicový extremismus.  Z výzkumu, který byl prováděn mezi 2056 respondenty 

staršími 15 let vyplynulo, že kompletně souhlasí s idejemi krajní pravice 10 % 

dotázaných. Z toho 6 % má vůli podpořit krajní pravici jako volebním hlasem, tak i 

aktivní účastí a demonstracích. 2 % jsou ochotna pro krajní pravici hlasovat jen u voleb 

a zbývající 2 % nemají vůli ji jakkoliv podpořit.
300
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 Jak velkou podporu může v ČR získat pravicový extremismus? Jaká část populace je nejvíce riziková?, 

STEM 2010 (http://www.stem.cz/clanek/2074), 27. 2. 2014. 
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10   Symbolika strany 

Cílem této kapitoly není dokonale srovnat symboliku DS (DSSS) se symboly 

nacistického Německa a pouštět se do rozsáhlé a podrobné diskuze o tom, do jaké míry 

z něj vycházejí či ne. Takto rozsáhlá analýza nemůže být předmětem této práce. 

Poukázat chci hlavně na jisté podobnosti, které jsou viditelné již na první pohled. Začnu 

obecným pojetím symbolů, neboť jsou nositeli nejen významů, ale i idejí a hodnot. 

Symbol lze zjednodušeně chápat jako znak, jenž má pro ty, co ho používají určitý 

širší význam než jen jeho původní podobu. Pro extremisty mají symboly specifický 

význam, protože výrazně napomáhají upevnit jejich kolektivní identitu a vyjadřují jejich 

mocenské ambice. V prostředí demokratické společnosti, kde jsou extremisté většinou 

ostrakizováni, se symbol stává velmi důležitým pojítkem mezi těmi, kdo znají jeho 

smysl, a vyjádřením vlastního přesvědčení navenek (Mareš, 2006a: 3). 

Symbolika DS byla velmi diskutovaná v souvislosti s jejím rozpuštěním a 

analyzoval ji soudní znalec Michal Mazel. Strana již od začátku své existence dle něj 

dávala symbolikou najevo jistý odkaz k NSDAP. Už jí vybrané barvy, kombinace 

černé-bílé-červené odkazují k barvám německé říšské vlajky (vlajky německého 

císařství v letech 1871-1918). K této kombinaci se hlásil v knize Mein Kampf Adolf 

Hitler, který tak odmítal legitimitu Výmarské republiky.
301

 DS tuto barevnou kombinaci 

používala jednak v Dělnických listech a jednak v grafickém provedení svého loga. 

Podoba loga DS s nacistickými symboly ale nespočívala jen v barevné kombinaci. 

O symbolu ozubeného kola je známo, že byl společně se svastikou symbolem 

nacistických dělnických odborů Německé pracovní fronty (DAF, Deutsche 

Arbeitsfront) (Míčka – Štěch, 2009). 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 
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Obrázek 2: Logo DS 

 

 

 

Obrázek 3: Srovnání loga DS se symboly DAF a FAP
302

 

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 

  

DS na svou obranu u NSS zdůraznila, že použití ozubeného kola v jejím logu 

odkazuje k názvu strany, tj. dělnická. Rovněž dodala, že pravicové i levicové dělnické 

subjekty v minulosti používaly ozubené kolo jako svůj symbol, a zdůraznila, že rudé 

ozubené kolo bylo po roce 1945 oficiálním logem Československé sociální 

demokracie.
303

 To samé tvrdí i Miroslav Mareš, neboť symbol ozubeného kola opravdu 

v minulosti poukazoval na spojení strany s dělníky a byl využíván jak pravicí, tak levicí. 

Nejvíce je ale používán v neonacistickém prostředí jako propojení nacionálního 

socialismu s prací, popřípadě s dělnickou třídou (Mareš, 2006a: 32).  

NSS po porovnání výše zobrazených symbolů jednotlivých stran se symbolem 

DAF shledal symbol DS jako mu nejpodobnější a za zjevné označil, že se jím 

inspiroval. Soud konstatoval, že symbol, se kterým žádala DS v roce 2002 o registraci 

(ještě jako Nová síla), nevykazoval takovou podobnost s logem DAF.

                                                           
302

 Freiheitliche Deutsche Arbeitpartei, německá neonacistická strana, která byla v roce 1995 Spolkovým 

ministerstvem vnitra zakázána (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 

1/2009). 
303

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 
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Obrázek 4: Logo Nové síly 

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 

 

Další symbol, který byl také mnohokrát dáván do souvislosti s Hitlerovým 

Německem, a který také řešil NSS, byl dělník s kladivem. Podle soudního znalce 

Michala Mazela byl beze zbytku překopírovaný z propagačních plakátů NSDAP z roku 

1932. DS se u soudu bránila, že využila obrázek neznámého původu a vymlouvala se na 

svou počáteční neznalost. Také tvrdila, že dělník s kladivem nikdy nebyl jejím 

oficiálním symbolem, jen ho používali někteří členové.
304

 Objevoval se ale i na prvních 

stranách Dělnických listů, až do č. 17 v roce 2008. Pro srovnání přikládám rovněž 

obrazovou přílohu. 

 

Obrázek 5: Srovnání plakátu DS a NSDAP 

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 

.
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 
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Obrázek 6: Dělník s kladivem 

 

Zdroj: Dělnické listy 2004, č. 3. 

 

 NSS se zabýval i znakem Ochranných sborů Dělnické strany, tedy svislým 

mečem na pozadí rudého ozubeného kola. Michal Mazel naznačil podobnosti s 

vyznamenáním SA (Sport-Wehr-Abzeichen), které zobrazuje meč ve vavřínovém věnci, 

oproti symbolu OS DS je ovšem meč namířen vzhůru. Mazel rovněž uvedl, že stejné 

směrování meče jako u symbolu OS DS, má jedno z nejvýznamnějších vyznamenání 

NSDAP (Coburger Ehrenzeichen). Soud nakonec dospěl k závěru, že samotná 

přítomnost meče a ne přílišná podobnost podkladového symbolu nestačí k přirovnání 

znaku OS DS k nacistické symbolice. 

 

Obrázek 7: Logo OS DS 
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Obrázek 8: Vyznamenání NSDAP Coburger Ehrenzeichen 

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009. 

 

 Zajímavý pohled na symboliku DS poskytli Roman Míčka a František Štěch 

v článku Dělnická strana jako pseudonáboženský fenomén. Uvádí, že DS příležitostně 

odkazuje i na křesťanské či západní civilizační hodnoty a v Dělnických listech se 

objevují i články křesťansky orientovaných autorů-členů DS, mezi nimiž vynikal Mgr. 

Ladislav Malý (viz Katolíci a vlastenectví (DL č. 10), Tajné poslání Spojených států 

(DL č. 13) či Vstaň a bojuj proti liberalismu (DL č. 18)). Jako příklad křesťanského 

symbolu uvádějí tzv. Odinův kříž. Celkově pohlíželi na symboliku strany 

z mytologického hlediska a spatřili mnoho podobností se starogermánskými mýty a 

symboly. Jejich cílem bylo poukázat na symboly, které podle nich integrují náboženský 

a politický aspekt. Zároveň dodávají, že DS nebyla v pravém slova smyslu 

pseudonáboženským fenoménem a že užití náboženské a mytologické symboliky u ní 

nelze přeceňovat. Nicméně symbolika DS ukazovala a dokreslovala některé souvislosti 

směřující ke společensky nebezpečnému ideologickému podhoubí (Míčka – Štěch, 

2009). 

 Celkově se ale strana snaží v oficiálních dokumentech symboly neonacismu 

eliminovat. Viditelné je to zejména v Dělnických listech. Zpočátku byly graficky 

upraveny jen ve třech barvách, černé, bílé, červené a nechyběly symboly jako výše 

zmíněný dělník s kladivem. Postupem času, co začala být DS obviňována s propagace 

neonacismu a v souvislosti s oběma pokusy o její rozpuštění, od tak viditelných projevů 

odstoupila. Dělnické listy začaly být více „strohé“ a někdy od poloviny roku 2010 

dokonce černobílé. Stejně tak lze najít v internetovém archivu DSSS stránky, které byly 

smazány. Většinou se jedná o tzv. fotoreporty z různých akcí, kde pravděpodobně měly 

být vidět symboly a hesla vyvolávající kontroverze a zbytečně by spojovaly stranu 

s neonacismem, což nechtěla. 
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 Když se dneska podíváme na logo DSSS, z ozubeného kola zbyla jen jedna 

čtvrtina a přibyl český lev. Je na první pohled viditelné, že strana udělala v oficiálních 

zdrojích vše pro to, aby ji nikdo nemohl osočovat z používání nacistické ikonografie. 

  

Obrázek 9: Logo DSSS 

 

Zdroj: DSSS.cz (http://www.dsss.cz/20_-vyroci-narodni-pravice-s-novym-logem-dsss), 13. 3. 2014.
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Závěr 

 Je nesporným faktem, že Dělnická strana byla v lednu 2003 založena lidmi ze 

SPR-RSČ nebo RMS nespokojenými se způsobem vedení Miroslava Sládka. Po 

problémech s financováním SPR-RSČ a především kvůli kontroverzním praktikám 

jejího předsedy Miroslava Sládka se několik členů (Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek, Marin 

Zbela, Petr Kotáb, Jindřich Nestler a Bohumil Šuléř) rozhodlo založit vlastní stranu. Při 

porovnání jejího prvního programu z roku 2004 a programových bodů SPR-RSČ lze 

jednoznačně vyčíst podobnost, někdy až totožnost názorů. Dá se tedy říci, že je alespoň 

zčásti pokračovatelkou SPR-RSČ. 

V prvních letech existence DS si strana hledala pozici ve stranickém systému a 

střídala koaliční partnery. Postupně měnila i své hlavní objekty zájmu. Zpočátku se 

prezentovala jako ta jediná ochránkyně dělníků a řemeslníků, spojovala se s odbory a 

ostře vystupovala proti Evropské unii. Odpor k EU zůstal zachován, ale od dělníků 

se přesunula pozornost k romské problematice a k imigraci. Zároveň strana začala 

sestavovat kandidátky sama a distancovala se od pokusů velkých národoveckých 

předvolebních koalic. Podporována začala být neonacistickými organizacemi, kterých 

se snažila na veřejnosti zřeknout. Jejich spolupráce byla ale evidentní (viz nálezy 

Nejvyššího správního soudu). Tyto kroky přinesly straně větší voličskou podporu, která 

ale i nadále zůstávala velmi nízká. Za celou dobu její existence se dá za nejlepší 

výsledek považovat zisk 1,14 % (59 888) hlasů v parlamentních volbách v roce 2010. 

DS (DSSS) sice před každými volbami (komunálními, krajskými, evropskými, 

parlamentními) avizuje velký úspěch. Ten však doposud nepřišel.  

Kdybych měla zařadit stranu do některé z výše uváděných typologií, patřila by 

zřejmě do protestně-populistických stran tak, jak je vymezil Miroslav Mareš. Platí ale, 

že některými svými výroky a chováním by DS (DSSS) přesahovala i do dalších 

kategorií této typologie. Sama DS (DSSS) zdůrazňuje odkaz na nacionalistické dělnické 

hnutí z konce 19. století, ačkoliv jsou u ní patné také neonacistické odkazy. 

V práci jsem také uváděla znaky charakteristické pro krajně pravicové 

populistické strany ve středovýchodní Evropě. Dělnická strana (sociální spravedlnosti) 

mnohé z nich splňuje. Nacionalismus se dá považovat za základní charakteristiku 

„ideologie“ Dělnické strany, která vystupuje proti všem imigrantům, kteří dle ní jen 

parazitují na občanech České republiky. Ještě větším předmětem záště jsou dlouho 
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usazená odlišná etnika. V případě České republiky se jedná o Romy, kteří jsou hlavním 

cílem kritiky a zároveň hlavním nepřítelem Dělnické strany. Demonstrace proti nim 

pořádané se stávají také hlavní styčnou plochou mezi občany (i těmi, kteří nepatří ke 

stabilním příznivcům strany) a stranou samotnou. U Dělnické strany lze taktéž najít 

silný antikomunismus, který je pozorovatelný například v mnohých článcích 

v Dělnických listech.  

Typické jsou pro krajně pravicové populistické strany rovněž odkazy na hrdiny, 

kteří bojovali za nezávislost a za svou myšlenku. Dělnická strana odkazovala na Josefa 

Baráka, který bojoval za rovnoprávnost dělníků a nebál se jít proti proudu. Své hrdiny a 

mučedníky si strana vybírala i mezi svými členy. Jednalo se o osoby, které byly 

zadrženy na nějaké akci nebo demonstraci a následně souzeni (například za propagaci 

hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka), nebo osoby, jež byly napadeny 

Romy. Jedním s nich se stala Lucie Šlégrová po „bitvě o Janov“ nebo Vlastimil 

Pechanec. 

Kritika vlády (ať je jakákoliv), jako té, která utiskuje obyčejné občany, je také 

hlavní formou prezentace strany. DS (DSSS) několikrát volala po revoluci a odstranění 

stávajícího politického systému i násilnou cestou. Tyto své výroky ale posléze 

zlehčovala, nebo dokonce zapírala. 

Roli silného lídra, který je sjednotitelem strany, dokonale zastává Tomáš 

Vandas. Předsedou strany je od jejího vzniku (s výjimkou chvíle po rozpuštění strany 

v roce 2010) a jeho pozice je téměř neohrozitelná. Otázkou je, co se stane stranou po 

jeho odchodu (ten není ale v nejbližších letech předpokládaný). Troufám si říci, že 

současná DSSS je stranou jednoho vůdce, která na něm jednak stojí, ale také s ním 

padá. Už tak lze DSSS považovat za velmi marginální stranu a to je Tomáš Vandas 

poměrně známou osobou i mezi nevoliči strany. Podle mě je i schopným řečníkem, 

který dokáže dobře prezentovat své názory. Bez něj straně poklesla už tak nízká volební 

podpora. 

Co se týče spolupráce se zahraničními subjekty, v práci jsme zmiňovala úzké 

vazby na německou NPD. Ačkoli se dá obecně pozorovat menší ochota ke spolupráci 

mezi krajně pravicovými nacionalistickými stranami, spolupráce s DS (DSSS) a NPD je 

poměrně vysoká. Jejím vyvrcholením byl Manifest z Riesy o porušování lidských práv, 

který podepsali předsedové obou stran 2. dubna 2011. Dalším důležitým partnerem 

DSSS je nyní slovenská Ľudová strana – Naše Slovensko, která je personálně provázána 

s občanským sdružením Slovenská Pospolitosť (Mareš, 2012: 10). 
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U Dělnické strany lze dobře pozorovat proměnu jejího způsobu prezentace a její 

rétoriku. V letech 2007-2009, kdy spolupracovala s neonacistickými subjekty, 

kulminovaly i demonstrace jí pořádané. Z prvního neúspěšného pokusu o rozpuštění 

strany vyšla jednoznačně posílena s pocitem, že „oni na nás nemohou“.  Její vyšší 

sebevědomí lze vnímat i v některých článcích v Dělnických listech. Naopak po druhém, 

tentokrát úspěšném pokusu o rozpuštění strany lze sledovat její proměnu, pokud ne 

vnitřně, tak alespoň navenek. Opustila tradiční tříbarevné grafické provedení 

Dělnických listů, které začaly vycházet černobíle. Došlo také k dílčímu umírnění její 

rétoriky. Začala se po vzoru NPD soustředit mnohém více na komunální úroveň a 

zakládala místní organizace. Jaký dopad mělo rozhodnutí NSS o rozpuštění DS a 

následná „proměna strany“ vliv na její voliče je těžko zjistitelný. Počet jejího voličstva 

zůstává stabilně na nízké úrovni a drobná fluktuace není zachytitelná. Zároveň nebyl 

dosud proveden žádný průzkum, který by cílil jen na voliče DS (DSSS). Velmi složitá a 

pracná by byla rekrutace potenciálních respondentů. Nejlepší by asi bylo vytipovat 

veřejné mítinky a shromáždění příznivců DSSS a zde se pokusit oslovit co nejvíce lidí. 

Určitě by bylo nutné zaměřit se na místa, kde má DSSS stabilně nejvyšší podporu, tedy 

na Ústecký kraj. Ale i tak jsou příznivci současné DSSS velmi nestabilní a otázkou je, 

kolik extrémně smýšlejících sympatizantů straně zůstalo po jejím rozpuštění a 

následném „umírnění“.  

Problémem nízkého zisku u voleb může být i ne přílišná obliba strany u starších 

občanů, konkrétně u důchodců. Ti obecně patří k nejdisciplinovanějším voličům. Strana 

má největší podporu u mladších ročníků, jejichž volební účast je velmi nejistá. Zajímavé 

bude proto sledovat výsledky voleb do Evropského parlamentu v květnu tohoto roku a 

následně volby komunální na podzim. Ukáže se zde stoupající nebo klesající podpora 

strany. Nejvíce by se hlavně do výsledků komunálních voleb mohly promítnout romské 

protesty, které se v posledních dvou letech šířily Českou republikou. Přesto jsem ale 

v této otázce spíše skeptická a nedomnívám se, že by se měly volební zisky DSSS nějak 

zvětšovat. Řešení romské problematiky totiž přebírají i etablované a parlamentní strany, 

které dokážou mnohem lépe toto téma prodat. Jmenovat mohu například Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury, který se nějak netají svými xenofobními, protiromskými a 

nacionalistickými názory
305

. 

                                                           
305

 Facebook Tomia Okamury (https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/10152136824554317), 29. 3. 

2014. 
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Úplným závěrem bych chtěla vysvětlit důvody vynechání některých tematických 

okruhů, které jsem avizovala v projektu diplomové práce. Obsah práce a rozvržení 

kapitol se celkově s projektem diplomové práce shodují až na pár výjimek. Nezahrnula 

jsem ale především z kapacitních důvodů hlubší porovnání volebních výsledků SPR-

RSČ a DS (DSSS). Do hloubky jsem nezkoumala ani důvody, které vedly k tomu, že 

Dělnická strana (sociální spravedlnosti) nikdy nedosáhla takového úspěchu jako SPR-

RSČ. V projektu jsem si také vytyčila za cíl porovnat DS (DSSS) s jí podobnými 

stranami v zahraničí. Její nejdůležitější partneři a jí podobné strany jsou v práci 

samozřejmě zmíněny, neanalyzovala jsem ale podrobně jejich shodné a rozdílné 

atributy. Vedl mne k tomu rovněž omezený rozsah práce, která je primárně zaměřena na 

roli a postavení DS (DSSS) v politickém systému České republiky. Změnila jsem i 

název práce z původního Dělnická strana na Dělnická strana (sociální spravedlnosti). 

Vystihuje mnohem lépe zaměření se na oba od sebe neoddělitelné dělnické subjekty. 
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Summary 

The main aim of the thesis was to describe the development and activities of the 

party who moves for eleven years in the political system of the Czech Republic. 

Although Workers Party (of Social Justice) can appear as marginal, yet their activities 

could get quite a lot of fans.  

The thesis is de facto divided into three parts. The first is theoretical in nature 

and deals with the concepts of radicalism and extremism, the use of which is to some 

extent subjective. It also depends in what geographic area with the concepts to operate. 

The second, theoretical part, defines the concepts of right and left. This is based 

mainly on the theory of Norberto Bobbio and his books Right and Left: a Sense of the 

Distribution of the Political Scene. The following is already very subject of the extreme 

right, where there is also a basic division of far-right parties by several authors. Here are 

some typology also diverge. 

After a theoretical introduction is focused on the characteristics of far-right 

parties in Central and Eastern Europe. The aim of this chapter is to highlight the 

differences between those parties in Western and Central and Eastern Europe. 

Subsequently, the extreme right is defined in the Czech Republic. 

After a general introduction to the topic is no longer the center of attention 

becomes itself the Workers Party. Its history dates back to the SPR-RSČ, part of which 

was published. There is therefore a comparison of program points and personal ties of 

both parties. Te evolution of the Workers Party (of Social Justice), and its activity is 

divided into three periods: 1) 2003-2006, when the party established itself and was 

looking for a place in the Czech party system. 2) 2007-2010, when it was clear that 

Workers Party is a „leader" of the extreme right, among other things with the help of 

neo-Nazi groups like the National Resistance. 3) The third phase in the life od the party 

began after the dissolution of the Supreme Administrative Court in February 2010 and 

the subsequent re-registration of its members under the umbrella of the Workers Party 

of Social Justice.  

The key is certainly a chapter dealing with demonstrations and public events of 

the party. These are the most important way for its presentation and often you will hear 

words and ideas that we would not read anywhere, even in the party program. The 

following chapter describes the organizational structure of the Workers Party of Social 
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Justice and its subsidiary organizations and associations. The penultimate two chapters 

focus both on the analysis of the results of the party at the election and its position in the 

party system in the Czech Republic. Emphasis is also given to the characteristics of the 

electorate of Workers Party of Social Justice and to the electorate of right-wing parties 

in general. The final chapter discusses the symbolism and iconography of the party. 
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AFA – Antifašistická akce 

AN – Autonomní nacionalisté 

ANO – Akce národní obnovy 

BIS – Bezpečnostní informační služba 

ČMKOS – Českomoravská konfederace odborových svazů 
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