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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat krajně pravicovou skupinu Generace identity a zasadit ji do 

kontextu české krajně pravicové scény. Tato skupina působí na území České republiky od 

roku 2013. Jedná se tedy o skupinu poměrně novou a prozatím málo popsanou. Tento fakt je 

také hlavním důvodem výběru tématu. Práce má ambice skupinu představit, objasnit, odkud 

na naše území přišla, jakým způsobem zde funguje a jak se prezentuje před veřejností. Dále se 

práce zabývá konceptem identitářství v české krajní pravici. Snaží se identifikovat myšlenky, 

na kterých identitární hnutí stojí, vybrat základní témata, kterými se zabývá, a jaký k těmto 

tématům zaujímá postoj. Dále se práce zaměřuje na symboliku, jakou skupina používá a 

okrajově práce řeší i vztah se zahraničními pobočkami Generace identity. V teoretické části 

práce představuje pojmy, které s krajní pravicí souvisí a teoretický rámec extremismu. Zde je 

rozpracováno dělení extrémismu dle odborných zdrojů, s důrazem na extremismus pravicový. 

Na základě teoretického rámce je pak v praktické části Generace identity zasazena do 

kontextu české krajní pravice a extremistických skupin obecně.  

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyse Czech based extreme right group Generation identity in the 

context of Czech extreme right political scene. This group has been active in Czech republic 

since 2013. Activitiy of this group is still not well researched and described and this fact is the 

main reason to choose this topic. This work aspires to describe the group, explore its source, 

dynamics, explian how it functions and identify how they present themselve to the general 

public. Additionally the concept of identitarianism explored within extreme right movements 

in Czech Republic. The work deals with main ideas on which the movement bases its view. 



 

 

Further examines which are key topics the movement deals with and what stance they take  on 

these crucial topics. Also symbolism is another aspect the group uses to identify itself. 

Relationtiop with other affiliates of Generation identity abroad are described briefly. In 

theoretical part concepts (notions) related to extreme right groups were discussed and 

theoretical framework was presented. Classification of extremism based on relevant sources 

with special emphasis on right wing extremism was performed. Based on theoretical 

framework Generation identiy was  examined in the context of extreme right and Czech 

extreme movements in general. 
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Introduction 

 

I have chosen this theme Generation Identity (Generace identity) because 

I consider the problem extremism to be extremely important. Many young people don´t 

trust the existing political system and naturally they start looking for some other ways 

„for example“ joining some activities in extremist organizations, groups and 

movements. If such organizations or groups are strong enough they can break into the 

development of the state, because this theme can be acceptable. 

I have chosen the group, because it is one of the groups, which is rather young 

and isn´t represented in special literature and isn´t researched yet. 

From the point of international view this theme is suitable for research. It was 

founded and spread in other countries. I am planning to research these groups a little. 

They should be mentioned in the „Czech Generation Identity“ to show the common and 

different features of them in the international meaning. 

 

The Purpose of the Research Project 

The main purpose of my research project is to analyze the new far right group in 

the Czech Republic. 

As I have mentioned in the introduction this group owing to its not long age 

appearing has not yet been described in detailed way. I would like to explain on what 

conditions this group has appeared, to describe its structure, to specify its aims and the 

direction which it measures. I´d like to mention the subjects which the Generation 

Identity deals with and how this organization solves them. I´d also like to study properly 

how this group attracts new people, appeals to them and what devices it tries to use to 

achieve this appeal. 

 

Klíčová slova: extremismus, krajní pravice, krajní pravice v ČR, demokracie, 

extremistické skupiny, identitářství, Generace identity  

Key words: extremism, extreme right, the extreme right in the Czech republic, 

democracy, extremist groups, identitarianism, Generation Identity 

 

 

 
 



 

 

Úvod 
 

Téma Generace identity jsem si vybral na základě toho, že problematiku 

extremismu považuji za velice aktuální. Mnoho především mladých lidí cítí nedůvěru ve 

stávající politický systém, a tak mohou hledat různé cesty úniku, jako je například 

zapojení se do aktivit extremistických stran, skupin a hnutí. Při dostatečné síle těchto 

skupin je možné, že začnou narušovat demokratický chod státu, z tohoto důvodu 

považuji toto téma za relevantní. Konkrétní skupinu Generaci identity jsem si vybral, 

protože se jedná o uskupení relativně mladé a doposud není v odborné literatuře ve 

vyšší míře zkoumáno. 

Z hlediska mezinárodního je dle mého názoru toto téma také relevantní, protože 

se původem jedná o zahraniční skupinu, která se rozrostla přes hranice do více zemí. 

Skupiny zahraniční plánuji zkoumat jen v omezené míře. Tyto skupiny použiji 

především pro zasazení české Generace identity do kontextu mezinárodního, co tuto 

skupinu s ostatními spojuje a v čem se naopak liší. Hlavní pozornost této práce chci 

směřovat na českou Generaci identity. 

 

Cíle výzkumného projektu 
 

Hlavním cílem mého výzkumného projektu je analýza nové krajně pravicové 

skupiny na území České republiky. Jak jsem již zmínil v úvodu, tato skupina vzhledem 

k jejímu relativně nedávnému vzniku prozatím není podrobněji popsána. Rád bych tedy 

poskytl vysvětlení toho, na základě jakých skutečností zde skupina vznikla, popsal její 

strukturu, vymezil její cíle a směr, kterým se ubírá. Má pozornost se také zaměří na 

témata, kterými se Generace identity zabývá, a jaké k nim zaujímá postoje. Důkladně 

bych chtěl prostudovat, jakým způsobem tato skupina získává nové přívržence, jak 

celkově oslovuje veřejnost a jakými prostředky se na ni snaží působit. 

 

Současný stav poznání 
 

Vzhledem k tomu, že o Generaci identity (jakožto hlavním cíli mého zkoumání) 

toho bylo zatím odborně zpracováno velmi málo, budu tak ve své práci vycházet 

především ze zdrojů internetových, týkajících se právě Generace identity a jejích aktivit. 

K tomu mi poslouží především web a facebookvé stránky Generace identity. Jelikož se 

jedná o novou skupinu a žijeme v „době internetu“, naprostá většina jejích myšlenek 



 

 

a cílů se nachází právě především v těchto zdrojích, to samé platí i u zahraničních 

skupin. V teoretické části o extremismu, krajně pravicových stranách a hnutích 

a možnostech popularizace a propagace takovýchto skupin budu vycházet z již existující 

literatury. Výše zmíněné teorie se pokusím aplikovat na konkrétní případ této skupiny. 

Současné poznání, co se týče Generace identity, je tedy velmi omezené a právě tato 

práce by měla poskytnout ucelený pohled na tuto skupinu a vymezit jak její cíle, tak její 

fungování vůči ostatním obdobným skupinám. Můj výzkum by měl zasadit Generaci 

identity do kontextu stávající teorie extremismu, krajní pravice, identitářství 

a popularizace extrémistických hnutí. Zároveň bych ovšem rád poskytl nový pohled na 

to, jak se vyvíjí cíle a myšlenky takovýchto skupin, co zajímá současnou krajní pravici 

oproti minulosti. Dále bych rád dal odpovědi na to, jakými tématy se oproti minulosti 

krajní pravice zabývá, jaké navrhuje řešení a co jí připadá na druhou stranu nepodstatné 

(to vše právě na případu Generace identity, která se za krajně pravicovou sama 

považuje). 

 

Teoretický rámec 
 

Ve své práci budu využívat teorie extremismu a krajní pravice, teorie o vlivu na 

politický systém, teorie o vlivu populistických témat na veřejnost a teorie o vnitřních 

strukturách extremistických a krajně pravicových hnutí. Mou snahou je srovnat 

Generaci identity s těmito teoriemi a na jejich základě tuto skupinu zasadit do kontextu 

krajně pravicových stran. Teorie mi tedy budou sloužit pouze jako výchozí teoretický 

rámec. 

Budu vycházet především z prací Mgr. Jana Charváta, M.A., Ph.D., Prof. JUDr. 

PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a Prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D..  

 

Konceptualizace a operacionalizace klíčových pojmů 
 

Jako klíčové pojmy pro mou práci bych stanovil extremismus, krajní pravice, 

krajní pravice v ČR, demokracie, identititářství, extremistické skupiny, popularita, 

oslovení veřejnosti, cíle a myšlenky a Generace identity. Klíčové pojmy bych 

operacionalizoval na základě již existující sekundární literatury. Tyto pojmy budu 

zkoumat z hlediska toho, jak do vymezení těchto pojmů skupina Generace identity 

zapadá a do jaké míry jejich rysy naplňuje. Pojmy extremismus, krajní pravice, krajní 

pravice v ČR, demokracie, identitářství a extremistické skupiny budou zkoumány na 



 

 

základě již existujících teorií. Popularitu a oslovení veřejnosti budu zkoumat na základě 

počtu členů, expanze skupiny a na základě veřejného povědomí o této skupině. Cíle 

a myšlenky budu zkoumat na základě témat, kterými se skupina zabývá a porovnávat je 

s jinými podobnými skupinami. 

 

Metodologie 
 

Má bakalářská práce bude postavena na případové studii. Studovat plánuji krajně 

pravicovou skupinu Generace identity. Nejprve bych představil, co to krajní pravice 

a extremismus vůbec je, jak se tomuto pojmu dnes obecně rozumí, kde jsou jeho kořeny 

a jak se v minulosti vyvíjel. Dále bych představil vývoj krajní pravice v České republice 

a návaznost na zahraničí. V mé práci bych tuto skupinu zanalyzoval tak, že bych 

rozebral, kdy a proč se tady tato skupina objevila, jaké jsou její cíle, jaká témata ji 

zajímají a proč, jaká témata ji naopak nezajímají a proč, k čemu tato skupina směřuje, 

jestli se její popularita zvětšuje, jakými způsoby oslovuje veřejnost a jak láká další členy 

do svých struktur. Rád bych také zmínil návaznost na zahraničí, kde jsou kořeny 

Generace identity, kam až se dostala, jestli spolu jednotlivé zahraniční "pobočky" 

nějakým způsobem spolupracují a jak moc se liší a shodují jejich cíle a myšlenky od 

původní skupiny Generace identity.  

 

Použitá metoda a způsob řešení 
 

Má bakalářská práce bude založena na případové studii. Vybraným případem je 

již zmiňovaná krajně pravicová skupina Generace identity. Tuto skupinu zanalyzuji 

a pokusím se stanovit její hlavní cíle a myšlenky. Dále se hodlám zabývat tím, jak a jak 

úspěšně oslovuje veřejnost a jak do svých struktur přivádí nové členy. Chci tedy zjistit, 

čím je právě Generace identity zajímavá a na jakých základech tato organizace stojí. 

K tomu, do jaké míry naplňuje tato skupina rysy extrémistického hnutí a krajně 

pravicové skupiny, mi pomohou teorie o těchto skupinách (tedy teorie o extremismu 

a krajní pravici). Dále mám v plánu porovnat tuto skupinu se skupinami zahraničními, 

jelikož má Generace identity kořeny v zahraničí a rozšířila se do více států, bude mě 

zajímat, jak se právě od té původní odchýlila a v čem se rámcově liší od skupin 

ostatních, to však pouze v omezené míře a pro srovnání. Hlavní důraz bude kladen na 

českou Generaci identity. 



 

 

V mé práci budu pracovat jak s primárními, tak sekundárními daty. Primární 

data mi pomohou zanalyzovat cíle a myšlenky Generace identity, ta plánuji čerpat 

z jejich webu a facebooku, případně z novinových článků, kde je generace identity 

zmiňována. Co se týče sekundárních dat, ta využiji v části teoretické. Tato data nebudou 

přezkoumávána, nejde zde o kritiku těchto teorií, naopak budou využívána k zasazení 

Generace identity do kontextu krajní pravice, extremismu a konceptu identitářství. Jako 

sekundární data použiji knihy, odborné články a odborné studie zabývající se touto 

problematikou. 
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Úvod 

Téma extremismu, xenofobie, rasismu a jejich projevů je v dnešní době velice 

frekventované, a to hned z několika důvodů. Pravděpodobně nejintenzivněji jsou dnes 

tyto pojmy zmiňovány v souvislosti s Islámským státem, infiltrací jeho bojovníků do 

evropské společnosti a obecně přílivem islámské kultury. Tyto jevy bývají spojovány 

s uprchlickou krizí. S tím souvisí vzestup popularity různých populistických 

a extremistických stran a hnutí. Tato situace je příznivá pro posilování vlivu již 

zavedených a vzniku nových extremistických skupin, jako je právě Generace identity. 

Cílem této práce je analýza nové krajně pravicové skupiny na území České 

republiky. Tato skupina, vzhledem k svému relativně nedávnému vzniku prozatím není 

podrobněji popsána. Rád bych tedy poskytl vysvětlení toho, na základě jakých 

skutečností zde skupina vznikla, popsal její strukturu, vymezil její cíle a směr, kterým se 

ubírá. Moje pozornost se také zaměří na témata, kterými se Generace identity zabývá, 

a jaké k nim zaujímá postoje. Rozeberu i to, jakým způsobem tato skupina získává nové 

přívržence, jak celkově oslovuje veřejnost a jakými prostředky se na ni snaží působit. 

Součástí této bakalářské práce bude také stručná charakteristika pojmu 

extremismu, pojmů s extremismem souvisejících a jejich projevů. Provedu také krátký 

exkurz do historie extremismu a jeho vnímání pro lepší pochopení myšlenek, z kterých 

dnešní extremismus vychází. Tato charakteristika bude důležitá pro vymezení projevů, 

které jsou z pohledu českého práva za extremistické považovány. Cílem této práce je, 

jak jsem již zmínil výše, analýza skupiny Generace identity, nebudu tedy teorie testovat. 

Použiji je pouze jako výchozí rámec pro zasazení zvolené skupiny do celkového 

kontextu extremistických uskupení. V teoretické části se budu zabývat dělením 

extremismu a dalšími klíčovými pojmy. V praktické části se poté budu zabývat 

analýzou samotné Generace identity a klíčové pojmy operacionalizovat. 

Hlavní zdroje mé práce se dají rozdělit do dvou částí. V první části použiji již 

existující odbornou literaturu o extremismu, rasismu a xenofobii, která mi pomůže 

s konceptualizací klíčových pojmů. Ve druhé, praktické části budu také částečně 

vycházet z odborné literatury, ale především budu nucen použít prameny neodborné, 

a to z důvodu neexistence zdrojů odborných. Tyto prameny budou použity především 

pro získávání faktických údajů, které budou oproštěny od jejich „názorového 

podbarvení“. Jedná se o zdroje Antifa.cz, revolta114.cz, deliandiver.org, A2larm.cz, 

spr-rsc.cz, facebook Národního odporu a facebook, webové stránky a Youtube kanál 
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Generace identity (případně i zahraničních poboček GI). Internetové zdroje bylo nutné 

využít, protože se jedná o poměrně novou skupinu, která v literatuře zatím není blíže 

popsána. To je také jeden z důvodů, proč jsem si dané téma pro svou práci vybral. 
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1. Metodologie 

 Tato práce bude postavena na případové studii krajně pravicové skupiny 

Generace identity. V první části bude extremismus charakterizován obecně, bude řešena 

otázka, zda má všeobecně přijímanou definici, kde jsou jeho kořeny a jak se v minulosti 

vyvíjel. Velkou pozornost bude věnována politickému a především pak pravicovému 

extremismu. Následovat bude stručné shrnutí vývoje české krajně pravicové scény. 

Druhá část práce bude věnována samotné analýze Generace identity. Nejprve 

bude objasněno, kdy a na jakých základech se na našem území tato skupina objevila. 

Dále bude zmíněna návaznost na zahraničí a především údaje o tom, kde má Generace 

identity kořeny, jaké jsou základní myšlenky a kam až se rozšířila. Poté bude zkoumána 

česká pobočka této skupiny, rozebráno, jak skupina sama sebe prezentuje, jaká témata ji 

zajímají a naopak nezajímají, jaké jsou její cíle, jakými způsoby oslovuje veřejnost 

a láká členy do svých struktur a jaká je její členská základna. 

Na základě teoretického rámce z první části práce a analýzy faktů o skupině 

z druhé části práce bude Generace identity zasazena do kontextu české krajně pravicové 

scény. 

 

1.1. Metoda a způsob řešení 

Tato práce bude založena na případové studii již zmiňované Generace identity. 

Tuto skupinu zanalyzuji a pokusím se rozebrat její myšlenky, témata, kterými se zabývá 

a jaké k nim zaujímá postoje. Dále se budu zabývat tím, jak skupina oslovuje veřejnost, 

jakou používá rétoriku a jakou cestou přivádí nové členy do svých struktur. Zajímat mě 

bude také symbolika Generace identity. Budu zjišťovat, čím je tato skupina zajímavá 

a na jakých základech stojí.  

K určení a potvrzení hypotézy, že se jedná o skupinu naplňující rysy krajně 

pravicového extremismu, použiji získané poznatky o Generaci identity. Pro potvrzení 

tohoto tvrzení použiji teoretický rámec z první části práce, vycházející z odborné 

literatury. Dále plánuji porovnat českou Generaci identity se skupinami zahraničními, 

jelikož má zahraniční kořeny a rozšířila se do několika států Evropy. Omezeně 

a okrajově budu řešit, do jaké míry jsou myšlenkově spjaty.  

V této práci budu využívat primární i sekundární data. Primární data použiji 

především k analýze Generace identity, ta budu čerpat především z jejich webových 

stránek, Youtube kanálu, facebooku a jiných internetových zdrojů, kde je tato skupina 
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zmiňována. Sekundární využiji v části teoretické. Bude se jednat o knihy, odborné 

články a odborné studie, které se zabývají problematikou extremismu. Tato data použiji 

k zasazení Generace identity do kontextu české krajní pravice a konceptu identitářství. 

 

1.2. Konceptualizace a operacionalizace klíčových pojmů 

Klíčovými pojmy v této práci jsou extremismus, extremistické skupiny, krajní 

pravice v ČR, demokracie, identitářství, neofašismus, oslovování veřejnosti a Generace 

identity. Klíčové pojmy operacionalizuji na základě již existující sekundární literatury. 

Pojmy budu zkoumat z hlediska toho, jak do jejich vymezení Generace identity zapadá 

a do jaké míry je naplňuje.  

Pojmy extremismus, extremistické skupiny, krajní pravice v ČR, demokracie 

a neofašismus budu zkoumat na základě existující odborné literatury. Generaci identity, 

oslovování veřejnosti a identitářství budu zkoumat na základě témat, kterými se skupina 

zabývá, její rétorikou a symbolikou. 
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2. Extremismus 

Jasná, všeobecně přijímaná definice pojmu extremismus neexistuje. Pro potřeby 

této práce budu vycházet především z definice, kterou užívá ve své praxi Ministerstvo 

vnitra ČR. Ta je vhodná pro nejrelevantnější vymezení Generace identity z hlediska 

práva (zda naplňuje znaky extremistických skupin a v jakých konkrétních případech) 

a její celkové zasazení do kontextu české krajní pravice. K definici MVČR se dostanu 

později, nejprve představím několik pojetí extremismu z hlediska politologie. 

Pro začátek je vhodné vymezit a oddělit pojmy extremismus a radikalismus. 

Slovo extrém pochází z latiny a znamená „nejvzdálenější, nejkrajnější“ 1 nebo „krajní, 

okrajový“. 2 V politické teorii se za extrémní postoje a názory považují ty, které jsou 

nejvíce odkloněné od politického středu. Slovo radikál má původ v latinském slově 

radix a znamená „kořen“ 3 nebo „základ“. 4 Radikálové tedy směřují ke kořenům. 

Pojmy jsou, jak je vidět, lingvisticky naprosto odlišné a měly by tak být chápány. 

V běžné mluvě bývají slova extremista a radikál zaměňovány a zkreslovány, především 

díky mediím. 5 Ta tak společně označují lidi, kteří zastávají politické názory v dané 

společnosti neakceptovatelné (výtržníky, asociály, rasisty). 6 Existují i autoři, kteří se ve 

svých dílech kvůli složitosti oddělování těchto pojmů odmítají touto problematikou 

zabývat. 7 

Vědci se snaží místo pojmu extremismus používat přesnější, konkrétnější 

označení (neonacismus, rasismus). Pokud jsou ovšem tlakem médií donuceni, popisují 

extremismus jako ideologie nebo aktivity směřující proti demokratickému zřízení. 

Radikalismus je pak chápán jako souhrn politických názorů, jejichž aplikace na 

společnost by vedla k rozsáhlým změnám, nikoli však k destrukci demokracie 

samotné. 8  

Chápání extremismu může být různé. Někteří autoři ho chápu v užším smyslu 

jako „odpor k demokratickému ústavnímu státu, který se týká antidemokratického 

smýšlení a úsilí. To je takové, které odmítá ústavní stát a jeho základní hodnoty 

                                                 
1 CHARVÁT J., 2007, str. 9 
2 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV.ABZ.cz 
3 CHARVÁT J., 2007, str. 10 
4 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV.ABZ.cz 
5 MAREŠ M., 2003, str. 21 
6 CHARVÁT J., 2007, str. 9 - 10 
7 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 12 
8 CHARVÁT J., 2007, str. 9 - 12 
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a pravidla.“ 9 Stejnou definici nabízí i MVČR: „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.“ 10 S tím ovšem zcela nesouhlasí 

J. Charvát, který definuje extremismus obecněji: „Extremismus je jakékoliv snažení, 

které směřuje proti stávajícímu politickému zřízení.“ Myšleno, že extremismus 

neoznačuje žádnou pevně danou ideologii nebo doktrínu a je dynamickým jevem, který 

směřuje proti stávajícímu systému s cílem zlikvidovat ho a nahradit ho vlastní 

alternativou, o které se dnes předpokládá, že bude diktátorská a bude porušovat lidská 

práva. Dynamiku extremismu dokládá tvrzením, že co se dnes považuje za extrémní, 

mohlo být v minulosti považováno za normální a obráceně (dnes neofašisté 

a neonacisté, v době absolutistických monarchií stoupenci liberální republiky). Díky 

výše zmíněnému je pojem extremista vnímán hanlivě a často se používá pro 

diskvalifikaci politického soupeře (typicky komunistických stran), i sami extremisté se 

zpravidla od tohoto pojmu distancují. 11  

V literatuře se najdou i autoři, kteří tvrdí, že extremismus je produktem 

demokratické společnosti, která nemá dost svých mechanismů na to, aby se ubránila 

jevům, které jí škodí. 12 Toto tvrzení váže extremismus na demokratické zřízení a popírá 

jeho možnosti použití na jiné režimy. Spojitost s demokracií lze vidět i v chápání 

extremismu jako nutného zla, které se projevuje právě v demokratických zřízeních. 

Úkolem demokracie je boj s extremismem a jeho porážení jako důkazu její 

funkčnosti. 13 

Pojem extremismus byl populární v 60. a 70. letech 20. století a vžil se (ačkoliv 

akademickou sférou je přijímán s rezervou) jako zastřešující pojem pro všechny 

ideologie, které vystupují proti stávajícímu režimu, bez ohledu na to, z jakých pozic ho 

kritizují. Díky tomu, že řada skupin označovaných za extremistické, se často uchylují 

k násilí, označení extremistické se používá také při policejní práci. Pro práci policie 

není důležité, ze které skupiny byl člověk, který se k násilí uchýlil, ale porušení zákona. 

V současné době proto právě policejní složky používají termín nejčastěji. Pro potřeby 

policejních složek, a celkově orgánů státu, slouží již zmiňovaná definice ministerstva 

                                                 
9 VEJVODOVÁ, 2012 
10 MVČR.cz, 2010 
11 CHARVÁT J., 2007, str. 10 - 12 
12 CHMELÍK J., 2001, str. 12 
13 ČERNÝ P., 2005, str. 22 
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vnitra ČR. Ta je relevantní z hlediska práva (pro vymezení znaků extremismu a jeho 

trestání), pro účely politologické však jednotná definice není. 14  

Jedna z dalších charakteristik vymezuje extremismus jako termín, jímž bývá 

označováno jednání, ideologie nebo skupiny mimo hlavní proud společnosti, kterým je 

připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých 

společenských hodnot. Je spojován s verbální či fyzickou agresí, násilím nebo hrozbou 

násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií motivovanou zejména rasovou, 

národnostní, náboženskou nebo jinou sociální nenávistí. 15 

Mnoho lidí pod tento termín zahrnuje každou skupinu, která nesouhlasí 

s obecným přesvědčením většiny, jiní ho spojují s násilím. Vnímání extremismu značně 

závisí na historii a kultuře daných společností. To, co je někde považováno za extrémní, 

je jinde běžné a naopak. Pojem extremismus tedy obklopuje jistý relativismus. Záleží na 

úhlu pohledu, především hodnotového, konkrétní společnosti, skupiny, jednotlivce 

v daném čase. 16  

Jiné pojetí charakterizuje extremismus následovně. Extremismus vyrůstá 

z intolerantních nálad ve společnosti, případně jich využívá k ideologickým či 

mocenským cílům. Intolerance znamená nesnášenlivý postoj, neschopnost a neochotu 

respektovat cizí názory, jednání, náboženství, morální normy, kulturu či fyzickou 

odlišnost. Intolerance může být namířena také proti homosexualitě nebo fyzicky či 

mentálně postiženým jedincům. Intolerance vyvěrá z psychiky jednotlivců i celkové 

atmosféry ve společnosti a může mít charakter pasivního postoje či aktivních projevů, 

kde již hovoříme o extremismu. 17 

B. Kraus a kolektiv definují extremismus v různých kontextech jako jev, 

ideologie či aktivita. Extremismus se projevuje zejména organizovanou a systematickou 

aktivitou – verbální, grafickou a fyzickou. Tyto aktivity mají nejčastěji charakter 

napadání osob, narušování pořádku, poškozovaní majetku a propagace idejí, které jsou 

v rozporu s demokratickým právním řádem. 18 Pojem extremismus je módní a často 

užívaný i přesto, že ho je velmi složité definovat. Každý si pod tímto pojmem 

představuje trochu něco jiného. Někteří lidé vnímají extremismus jako škatulku, kam se 

dají zařadit všichni ti, kteří nesouhlasí s obecně sdíleným přesvědčením většiny. Pro jiné 

                                                 
14 CHARVÁT J., 2007, str. 9 - 12 
15 ŠVARCOVÁ E., 2009, str. 121 
16 ŠVARCOVÁ E., 2009, str. 121 
17 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 273 
18 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 273 
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je spojen s extrémním chováním a pro další s násilím. To, co je v jedné společnosti 

obecně považováno za extrémní, nemusí být viděno, jak uvádím již výše, jako extrémní 

ve společnosti jiné. Záleží na kultuře, historii, zvycích. 19 

Známý americký politolog Samuel Huntington zašel ve své poslední knize 

nazvané Střet civilizací tak daleko, že dokonce svým způsobem vůbec zpochybnil právo 

lidí náležících k jedné civilizaci soudit svými měřítky lidi náležející k civilizaci jiné. 

I přes tento kulturně-civilizační relativismus se lze shodnout alespoň na základních 

definicích některých forem extremismu. 20 

Mezinárodní společenství, reprezentované především OSN, si během let 

vytvořilo celou řadu mezinárodně akceptovaných norem, mezi které patří například 

civilizované zacházení s uprchlíky či práva menšin. Z pohledu těchto mezinárodně 

sdílených hodnot je pak možné identifikovat jako extrémistické takové chování, které 

takové normy porušuje. 21 

Pro lepší pochopení extremismu se pokusil ve své knize Š. Danics rozlišit různá 

pojetí extremismu. Termín rozděluje na tři části: akademický, bojový a sběrný (úřední) 

pojem. Akademický pojem je nejčastěji užíván politology a vnímá extremismus jako 

postoje a názory nejvíce odkloněné od politického středu (viz. J. Charvát). Bojový 

pojem se používá zejména v reálné politice a hojně ho využívají také media. Právě toto 

pojetí je nejvíce spojeno s negativním vnímáním a hanlivostí označení za extremistu. 

Media pak pojem deformují, protože ho používají pro negativní nálepkování projevů jak 

extremistických, tak projevů s extremismem nesouvisejících. Sběrný (úřední) pojem 

chápe extremismus jako pojmenování všeho, co lze označit za směřování proti 

ústavnímu pořádku státu. Tento pojem nám umožňuje zařadit sem široké spektrum 

aktivit od extrémismu politického, přes ekologický až po náboženský 

fundamentalismus. 22 

Jak jsem uvedl již výše, problematika extremismu je tak složitá, že na jednotné 

definici se neshodne nejen akademická obec, ale tento termín dokonce není ani zřetelně 

právně zakotven. Všechny definice mají společné to, že vnímají extremismus jako něco 

negativního spojeného s aktivitami nebo postoji proti současnému politickému zřízení 

velmi často spojené s nenávistnými projevy a velmi často i agresí.  

                                                 
19 PEHE J., 1997 
20 PEHE J., 1997 
21 PEHE J., 1997 
22 DANICS Š., 2003, str. 11 - 15 
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V České republice je z hlediska práva nejvíce relevantní definice ministerstva 

vnitra. Ministerstvo vnitra definuje extremismus takto: Pojmem extremismus jsou 

označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných 

norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým 

ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto 

principy patří: 

 úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), 

 svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy),  

 nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 

odst. 2 Ústavy), 

 svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), 

 volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), 

 ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy), 

 svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv 

a svobod). 

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

nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko-

ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem 

nedemokratickým (totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií). Tímto 

typem aktivit se zabývá Bezpečnostní informační služba na základě zákona č. 153/1994 

Sb., dle § 5 písm. a).23 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 MVČR.cz, 2010 
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2.1. Dělení extremismu a související pojmy 

Extremismus - politický - pravicový - pravicový populismus 

      - neofašismus 

      - neonacismus 

    - levicový  - komunismus 

      - anarchismus 24 

- náboženský fundamentalismus 25 

- environmentální 26 

Xenofobie 

Rasismus 

Identitářství 

 

Dělení extremismu není zcela jednoznačné. Nejčastěji se setkáváme s dělením 

na politický (pravicový a levicový), náboženský, ekologický a národnostní. 27 Jiný 

pohled nabízí B. Kraus a kolektiv, ten považuje za různé varianty extremismu 

nacionalismus (ideologie činící rozdíly mezi lidmi dle jejich národnosti, s tím že vlastní 

národ řadí nad ostatní), xenofobii (strach z cizinců a nenávist k nim), antisemitismus 

(nesnášenlivost vůči Židům) a náboženský fundamentalismus. Tyto varianty poté 

formuje do čtyř částí extremistického spektra – pravicové, levicové, nacionalistické 

a nábožensko-fundamentalistické. 28 Obecně bývá problematické jednotlivé skupiny pod 

určitý směr extremismu zařadit, a to především u politického. V této práci se budu 

zabývat pravicovým politickým extremismem a z toho důvodu nebudu dělení dále 

rozvádět. 

 

                                                 
24 CHARVÁT J., 2007, str. 71; 85 
25 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 275 
26 NUCLEAR NEWS, 2005 
27 ŠVARCOVÁ E., 2009, str. 122 
28 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 123 
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3. Politický extremismus 

Podle německé linie výzkumu extremismu, znamená politický extremismus 

antitezi k demokratickému ústavnímu státu a týká se antidemokratického smýšlení 

a úsilí. To je takové, které odmítá ústavní stát a jeho základní hodnoty a pravidla. 29 

Současní političtí extremisté odmítají multipartismus, prosazují autoritářskou formu 

vládnutí a parlamentní systém považují za zkorumpovaný a nereprezentativní. Jejich 

postoje a činnosti směřují proti základním lidským právům, ideám právního státu, 

rozdělení moci a absolutně nerespektují jiné názory. 30 

Extremisté ovšem nezůstávají pouze u kritiky, ale navrhují i svá řešení 

společenských problémů. Tato navrhovaná řešení jsou většinou zcela mimo 

rámec demokratických zásad a v dnešní společnosti zpravidla neuskutečnitelná. Bývají 

zpravidla násilná a nedemokratická, což logicky vyplývá již ze samotné ideologie 

politického extremismu. Ta obsahuje prvky intolerance, nesnášenlivosti a odmítání 

platných právních a morálních norem. 31 

Politický extremismus se dělí na levicový a pravicový, na čemž panuje shoda 

napříč celou odbornou sférou. Situace se ovšem komplikuje ve chvíli, kdy chceme 

„zaškatulkovat“ jednotlivé směry buď pod levicový, nebo pravicový. Zařazení 

jednotlivých skupin není zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. 32 

Jak uvidíme níže, dělení na levici a pravici není nic nového. Historicky se 

objevuje již v době Francouzské revoluce. Během prvního setkání Generálních stavů 

seděla aristokracie věrná králi po jeho pravici (monarchisté) a radikálové se zástupci 

třetího stavu po králově levici (stoupenci republiky, chtěli likvidaci privilegií 

a zrovnoprávnění třetího stavu). Na základě myšlenek E. Burka, kritiky levice, se zrodil 

moderní konzervatismus. Z kritiků konzervatismu se poté vyvinuli první liberálové. V 

19. a 20. století se konzervativci začali zaměřovat na podporu tradičních hodnot, obce, 

rodiny a církve a liberálové především na podporu volného trhu a kapitalismu. To 

ovšem nepokrývalo zájmy celé společnosti, což dalo prostor třetímu aktérovi – 

organizovanému dělnictvu v podobě masových stran socialistického typu. Tyto strany 

se okamžitě dostaly do opozice proti konzervatismu i liberalismu a volaly po 

                                                 
29 VEJVODOVÁ P., 2012 
30 VEJVODOVÁ P., 2012 
31 SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2010, str. 44 
32 ŠVARCOVÁ E., 2009, str. 122 
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rovnoprávnosti, či rovnosti. Díky novému poměru sil došlo ke sblížení konzervatismu 

s liberalismem a následně z takto nově stanovených poměrů začala vznikat politická 

uskupení, která dnes označujeme za extremistická.  

Během 20. století se toto rozdělení ustálilo. Za umírněnou levici dnes 

považujeme socialisty a za pravici konzervativce a liberály. Pravici a levici od sebe 

nejjasněji rozdělují pohledy na tradiční témata, především ekonomická. Levicové strany 

prosazují silný stát a přerozdělování, pravice princip nezasahování státu do ekonomiky. 

Dalším důležitým dělítkem je vnímání rovnosti. Zatímco levice klade důraz na rovnost 

všech lidí (v jakémkoli smyslu), pravice akceptuje nerovnost, jak ve smyslu různosti, 

tak hierarchického uspořádání společnosti. Mezi další dělítka patří například 

sekularizace státu (levice je pro – pravice proti) nebo postoj k evropské integraci, 

potažmo internacionalismu na levé straně spektra a nacionalismu na straně pravé.33 Toto 

byl krátký exkurz do minulosti pro lepší pochopení základů myšlení, z kterých dnešní 

krajní pravice i levice více či méně vychází.  

Jak jsem již zmiňoval, na rozdělení politického extremismu na levicový 

a pravicový (a jednotlivých ideologií pod levé nebo pravé křídlo) se odborníci shodují 

(J. Charvát, M. Bastl, M. Mareš, P. Vejvodová, E. Švarcová). Toto dělení je nutné, pro 

vytvoření určitého teoretického rámce, i když je jasné a jednotliví autoři to berou na 

vědomí, že se mohou tyto proudy částečně překrývat. Nicméně alespoň základní 

rozdělení je pro lepší orientaci nutné. 34 Pod levé řadíme komunismus, anarchismus 

a proudy a směry z nich vycházející. 35 S pravicovým křídlem je situace o něco 

komplikovanější, zde se názory (či spíše označení jednotlivých proudů a co pod ně 

spadá) autorů částečně rozchází. To uvidíme níže, při podrobnější charakteristice 

pravicového extremismu. Největší potíž je s nacionalismem. Někteří politologové, ho 

řadí pod krajně pravicový s tím, že z něj ostatní směry vychází.36 Jiní ho vnímají také 

jako základ pro myšlenky krajní pravice, ale částečně i levice. 37 Další ho charakterizují 

jako samostatný fenomén v rámci krajní pravice. 38 K nacionalismu se opět vrátím níže. 

 

 

                                                 
33 CHARVÁT J., 2007, str. 13 - 16 
34 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 12 
35 CHARVÁT J. 2007, str. 85; BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 12; ŠVARCOVÁ 
E., 2009, str. 125 - 127; VEJVODOVÁ P., 2012  
36 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 274 
37 CHARVÁT J., 2007, str. 29 
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3.1. Pravicové extremistické spektrum 

Stejně jako u pojmu extremismu obecně lze i u pojmu krajní či extrémní pravice 

najít v literatuře různá vymezení. J. Charvát ve své knize Současný politický 

extremismus a radikalismus řadí na pravou stranu spektra skupiny neonacistické, 

neofašistické a pravicově populistické. Nacistická a fašistická ideologie vznikly během 

20. let minulého století a největšího rozkvětu dosáhly před druhou světovou válkou 

a v jejím průběhu. 39 Ještě dříve (od konce 18. století, v souvislosti s Francouzskou 

revolucí) se začínají objevovat první myšlenky nacionalismu, který lze vnímat jako 

ideologii, ze které většina směrů dnešní krajní pravice vychází. 40  

Po druhé světové válce byly tyto ideologie v mnoha zemích zakázány, což 

ovšem neznamenalo, že zcela vymizely. Stále se objevovaly skupiny, které na tyto 

myšlenky navazovaly a v dnešní době tyto skupiny opět nabývají na síle. Pro 

ideologický rámec jejich aktivit se obecně používá pojem neofašismus a neonacismus 

(někteří autoři, jako např. M. Bastl, M. Mareš, E. Švarcová, B. Kraus, vnímají 

i nacionalismus jako samostatnou ideologii, nikoli jako východisko pro jiné krajně 

pravicové směry). I přes toto dělení je třeba zdůraznit, že jejich názory se v mnoha 

případech shodují nebo doplňují a striktně je od sebe odlišit lze velmi těžko. 41 

Novějšími fenomény jsou krajně pravicový populismus, který se objevuje od 70. let 20. 

století a současný nacionalismus, který se objevuje od konce 80. let 20. století. Oba tyto 

zmíněné fenomény značně ovlivnili současnou Evropu. 42 

Jako příklad jiného dělení lze uvést dělení B. Krause a J. Hroncové. 

K pravicovému spektru řadí zejména neonacismus, nacionalismus a rasismus. Ty na 

evropském kontinentu navazují na tradice předešlých nacionalistických, rasistických 

a antisemitských hnutí. Za extremistické považují především jejich postoje k otázkám 

národnostním, sociálních menšin, ochrany lidských práv a životního prostředí. Jejich 

aktivity jsou často namířeny proti občanům židovské národnosti, bezdomovcům, 

postiženým a narkomanům. 43 Kolektiv autorů okolo M. Bastla dělí pravicové spektrum 

                                                                                                                                               
38 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 197 
39 CHARVÁT J., 2007, str. 70 - 71 
40 CHARVÁT J., 2007, str. 29 
41 CHARVÁT J., 2007, str. 70 - 71 
42 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 197 
43 KRAUS B., HRONCOVÁ J. a kol., 2007, str. 273 - 274 
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na nacionalistické a neonacistické. 44 Autorka E. Švarcová rozděluje krajní pravici na 

skupiny neonacistické, nacionalistické a jiná rasistická hnutí. 45  

 

3.1.1. Krajně pravicový populismus 

Termín populismus pochází z latinského slova populus (lid) a znamená líbivá 

politika. 46 Jiný slovník definuje populismus jako úsilí o získání přízně bez ohledu na 

věc samu. 47 Spojením těchto definic získáme poměrně relevantní pohled na 

populismus. Jedná se o prezentování způsobu řešení aktuálních společenských problémů 

takovým způsobem, na který „obyčejní lidé“ slyší. V rámci politologie se vedou diskuze 

o vymezení jeho role. V zásadě převládají tři různé pohledy. První chápe populismus 

jako plnohodnotnou ideologii, druhý jako thin-centered ideologii a třetí jako 

komunikační strategii.  

Vnímání populismu jako plnohodnotné ideologie je spojeno se společensko-

ekonomickými doktrínami, které obhajují zájmy rolníků a malých farmářů v USA 

a Rusku na konci 19. století. Toto pojetí je pro výzkum dnešních moderních 

populistických stran spíše okrajové. Pro zkoumání moderních populistických stran je 

relevantnější pojetí populismu jako thin-centered ideologie. Ta se od klasické, 

plnohodnotné liší tím, že nenabízí komplexní vizi společnosti. Soustředí se pouze na 

vybrané aspekty společenského života (strukturu politické moci a podobu politických 

procesů). Třetí přístup nepovažuje populismus za ideologii, nýbrž za politickou praxi 

nebo způsob politické komunikace. 48 Populismus vytváří obraz obecného nepřítele 

a zdůrazňuje kontrast mezi „viníky“ a „oběťmi“. Za viníky jsou označováni především 

cizinci, menšiny a vládnoucí elity, za oběti obyčejní lidé. Označovat ho za obecný 

politický postoj tedy nelze. Přesnější charakteristika je, že se jedná o metodu politické 

propagace. 49  

Pro populismus je klíčový „obyčejný člověk“. Jeho představitelé nabízí rychlá 

a jednoduchá řešení stávajících společenských problémů a zároveň ochranu před 

zkorumpovanými politickými elitami. Populisté vnímají lid jako jeden nedílný celek. 

Výrazy jako „lid“, „občané“ a obyčejní lidé“ patří k základním prvkům jejich rétoriky. 

                                                 
44 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 12 
45 ŠVARCOVÁ E., 2009, str. 122 
46 PETRÁČKOVÁ V., KRAUS J., 1998, str. 608 
47 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV.ABZ.cz 
48 HAVLÍK V., PINKOVÁ A., 2012 
49 ČERNÝ P., 2005, str. 43 - 44 
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Lid a obyčejné lidi označují za něco posvátného a zároveň utlačovaného vládnoucími 

elitami. Zvolené elity označují za zlo a nepřítele lidu, který sleduje jen své vlastní zájmy 

a lid nereprezentuje. 50 Ve své podstatě jde o metody užívané k oslovování lidí, 

získávání veřejné podpory a politické moci. Populisté využívají aktuální nálady 

a předsudky ve společnosti, které jsou demagogicky používány proti „vládnoucí třídě“.  

Pro vytvoření propasti mezi vládnoucími a ovládanými velice často používají rétoriku 

„My tady dole – oni tam nahoře“. 51 

Sami sebe naopak populistické strany prezentují jako nestranické, nepolitické 

a elity odmítající organizace, které si kladou za cíl odstranit vládnoucí elity a začít 

reprezentovat opravdové zájmy lidu. 52 Prostor pro populismus se nejčastěji naskýtá ve 

společnosti zklamané z politiky a často se spojuje s radikálními až extrémními 

politickými názory z obou politických křídel. Cílí na lidské emoce a kromě kritiky 

stávajících elit se často snaží vyvolat pocit strachu například z migrantů, narkomanů, 

homosexuálů, islámu a jiných věcí a zároveň hned vsugerovaný strach a touhu po 

eliminaci těchto „hrozeb“ využívá a nabízí rychlá a razantní řešení těchto otázek. 53 

Pravicový populismus se objevuje od 70. let 20. století. Hlavní body programů 

pravicových populistů se velice podobají programům neofašistů a neonacistů. Zásadním 

rozdílem je, že členové pravicově-populistických stran mají zájem o reálnou politickou 

činnost. Z toho důvodu se od neonacismu a fašismu veřejně distancují, i když s nimi 

velmi často neveřejně spolupracují. Jádro jejich myšlenek obvykle tvoří odpor vůči 

migraci, antikomunismus a požadavek na kulturní a ekonomickou soběstačnost. Jako 

další nepřátele vnímají ultrapravicoví populisté anarchisty, socialisty, liberály, 

humanisty a kritizují i nadnárodní ekonomické (Světová banka) a politické (NATO, 

OSN) společnosti. K oblíbeným tématům patří také poukazování na morální úpadek 

evropské společnosti spojený s homosexualitou, prostitucí a pornografií. 54  

Populisté tedy využívají aktuální společenská témata k vytvoření strachu 

ve společnosti a zároveň kritizují úpadek společnosti. Současně kritizují vládnoucí elity 

a stranický systém, nikoli však demokracii samotnou. Naopak často prosazují ve svých 

programech prvky přímé demokracie. 55 

                                                 
50 HAVLÍK V., PINKOVÁ A., 2012 
51 MAREŠ M., 2005, str. 35 
52 HAVLÍK V., PINKOVÁ A., 2012 
53 CHARVÁT J., 2007, str. 71 - 74 
54 CHARVÁT J., 2007, str. 71 - 74 
55 HAVLÍK V., PINKOVÁ A., 2012 
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3.1.2. Neofašismus 

Termín neofašismus označuje ideologie vzniklé po druhé světové válce, které 

navazují na původní fašistické ideologie Mussoliniho, Franka, Salazara a Pinocheta. 

Neofašisté se ovšem na rozdíl od fašistů vyhýbají propagaci násilí a totalitního státu 

a spíše se zaměřují na prvky akceptovatelné v dnešní době, tedy hlásání myšlenek 

nacionalismu, antikomunismu a šovinismu. Fašistické projevy antidemokratismu 

nahradili neofašisté přijatelnější kritikou nepružnosti parlamentního systému 

a poukazováním na korupci v politickém prostředí. 56 Hlavní rozdíl mezi fašismem 

minulosti a neofašismem současnosti tkví ve schopnosti adaptovat se na demokratické 

prostředí a pozměnit svou rétoriku na akceptovatelnější pro současnou společnost. 57 

Jako většina pojmů spojených s extremismem, ani zde nelze vytyčit jasnou 

charakteristiku. Někteří politologové ho užívají komplexně pro celou krajní pravici 

a faktem je, že i část samotných příznivců krajní pravice tyto pojmy nerozlišuje a podílí 

se na aktivitách všech směrů. Problém je i s vymezením aktivit jednotlivých směrů, 

protože se mnohdy překrývají. 

Pro fašismus, stejně jako pro pravicový populismus je typická touha po 

jednotném národu a důraz na národní identitu. Zároveň společně kritizují nadnárodní 

společnosti a kulturní imperialismus USA. Hlavní touhou neofašistů je silný, zdravý 

a nezávislý národ na základě korporativismu (stavovství). Silně vystupují proti imigraci, 

čímž jejich rétorika získává rasistický a xenofobní nádech. Neofašisté se ovšem 

vyhýbají biologickému rasismu a otevřenému antisemitismu a raději staví na kulturních 

rozdílech a antisionismu. To opět dokládá jejich adaptaci na současnou společnost, 

citlivou na otevřené projevy rasismu. Otevřeně vystupují proti narkomanii (pro drogové 

dealery požadují trest smrti, což mají společné s neonacisty) a staví se striktně proti 

homosexualitě.  

K výrazným bodům jejich programu patří kritika konkurenčních politických 

ideologií, a to především levicových. Jako ztělesnění zla vnímají komunismus, který 

podle nich přináší ateismus, amoralismus, akulturnost, historický materialismus, 

neuznávání soukromého majetku, internacionalismus a myšlenku třídního boje jakožto 

destrukci jednotné národní pospolitosti. Znaky komunismu hledají i u jiných stran, a to 

zejména u stran socialistického typu. 58 Nezůstává ovšem pouze u kritiky, stoupenci 

                                                 
56 CHARVÁT J., 2007, str. 74 - 78 
57 HEYWOOD A., 2008, str. 243 
58 CHARVÁT J., 2007, str. 74 - 78 
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neofašismu neváhají použít násilí a to především ve vztahu ke stoupencům levice 

obecně. Ostatně ochrana před komunismem byla významnou součástí legitimizace jak 

italského fašismu, německého nacismu tak i španělského frankismu. 59 

I když se neofašismus částečně přizpůsobil současné společnosti, stále je takřka 

nepředstavitelné, aby se jeho stoupenci, kteří se k němu otevřeně hlásí, dostali do reálné 

politiky. 60 Další možný vývoj těch skupin rozebírá A. Heywood. Ten vidí v zásadě dvě 

cesty, kterými se neofašistické strany mohou ubírat. První povede v důsledku volebního 

boje k přehodnocení a změně tradičních fašistických myšlenek. Druhá cesta vede přes 

skrývání pravé tváře strany, do doby, kdy se ve volbách dostane k moci, a až poté bude 

moci odkrýt svůj pravý charakter. 61 

 

3.1.3. Neonacismus 

Vymezení pojmu neonacismus je opět velice volné i díky odlišným výzkumným 

přístupům v akademické sféře. Nejobecněji lze neonacismus jako ideologii, objevující 

se po druhé světové válce a navazující na německý nacionální socialismus z 1. poloviny 

20. století (dle J. Charváta navazuje přímo na hitlerovský nacismus a okrajově na italský 

fašismus a jihoafrický apartheid). Historicky je nacismus definován následujícími 

prvky: antiliberalismus, antidemokratismus, antikomunismus, princip vůdcovství, 

nacionalismus rasismus a antisemitismus (A. Heywood ve své knize Politické ideologie 

definuje základy neonacistické ideologie jako princip vůdcovství, panárijský rasismus, 

antisemitismus a militantní antikomunismus). Současní neonacisté opouští některá 

historická dogmata, vazba na základní myšlenky však zůstává. 62 Neonacismus je 

spojován převážně se skupinami, pro které politické ideje nemají větší význam. 

Vnímání a chápání politických nuancí zde chybí. Existuje však i malá skupina 

stoupenců, pro které je ideologie a princip vůdcovství zásadní. 

Neonacismus a neofašismus mají mnohé společné, oba směry se ovšem 

rozcházejí v otázce nacionalismu. Pro neonacisty je hlavní rasa, zatímco pro neofašisty 

je hlavní národ. Jsou militantními rasisty a antisemity a otevřeně se k tomu hlásí. 

Násilně vystupují především proti antifašistům, anarchistům, komunistům 

a příslušníkům etnických menšin. 63 A. Heywood označuje neonacistické chápání 
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nacionalismu jako extrémně etnického či rasového. Důraz tedy kladou na správný 

rasový původ a rasovou čistotu. 64 S tímto tvrzením se ztotožňuje i P. Vejvodová. Ta 

píše, že oba tyto směry se shodují na myšlence autoritářské formě vlády homogenní 

entitě. Homogenní entitu ale vnímají každý odlišně. Neofašismus vyznává silný stát 

založený na národní homogenitě. Neonacismus pak zdůrazňuje rasu namísto 

národnostní příslušnosti. Tu vnímá spíše jako překážku ke sjednocení bílé rasy. 65 

Pro neonacisty jsou charakteristické jejich pochody. I když se snaží držet zákona 

a své demonstrace řádně hlásí, bývají jejich akce velmi často problémové. Demonstrace 

bývají pečlivě připravené a zpravidla se na ně sjíždí velký počet jejich stoupenců 

z různých zemí. Neonacisté rádi své akce medializují, a to především krvavé střety 

s militantními antifašisty. 66 Při těchto akcích se sami neonacisty nenazývají, používají 

spíše označení národní socialisté nebo nacionalisté. 67 

Neonacisté odmítají stávající moderní společnost a touží po revoluci a nové 

společnosti založené na rasovém, panárijském základě. Tato revoluce by měla zbavit 

svět Židů, nižších ras, demokracie, liberalismu, humanismu a komunismu. Měla by 

nastolit vládu árijců sjednocených pod vládou Vůdce a ten by měl dát národu pevné 

a jasné vedení. 68 

Pro neonacisty je velmi důležitá symbolika. Na rozdíl od neofašistů, pro které 

podstatná není, mají symboliku velmi propracovanou. Původní nacistické symboly se 

objevují jen zřídka, jelikož jsou v Evropě většinou zakázané. Neonacistická symbolika 

se vymezuje v několika oblastech. Lze ji rozdělit na legální symboliku třetí říše 

(barevný kánon černá – červená – bílá), zástupné symboly (keltský kříž – místo 

zakázané svastiky), symboly zahraničních ultrapravicových organizací (symboly 

americké rasistické organizace Ku-Klux-Klan), nově vytvořené symboly (znaky 

lokálních organizací), starogermánské symboly (runové znaky) a subkulturní atributy 

hnutí skinheads (tvar písma, oděvní značky, vavřínový věnec). 69 

Ideologie neofašismu a neonacismu se k sobě v mnoha aspektech velmi blíží, ale 

v určitých bodech se rozcházejí. Podobnost lze spatřovat v prosazování autoritářství (na 

korporativním základě), rasismu a militantnímu antikomunismu. Stejný názor mají také 
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na imigraci, pro drogové dealery rovněž požadují trest smrti a homosexualitu považují 

za zvrácenost. Odlišnosti naopak lze hledat v chápání role nacionalismu a revolučnosti. 

Neofašisté akceptují politický konzervatismus a vycházejí z nacionalismu 

národnostního, zatímco neonacisté požadují revoluci a nacionalismus chápu ve smyslu 

etnickém či rasovém. 

 

3.1.4. Nacionalismus 

Vnímání nacionalismu se u různých autorů může lišit. Nacionalismus lze chápat 

jako společný myšlenkový základ pro celou krajní pravici. 70 Jiný přístup 

prostřednictvím vnímání nacionalismu odděluje neonacismus (nacionalismus rasový) 

a neofašismus (nacionalismus národnostní). 71 Existuje i velká část autorů, kteří 

charakterizují nacionalismus jako samostatný směr krajní pravice. Vnímají ho jako 

významnou součást krajní pravice a jeho idejím přisuzují mobilizační charakter na 

politické úrovni, v případech, kdy se hovoří o národních zájmech, národu, vlasti 

a vlastenectví. 72 B. Kraus a kolektiv charakterizuje nacionalismus jako ideologii činící 

kvalitativní rozdíl mezi lidmi z hlediska příslušnosti k národu a zároveň vyzdvihující 

vlastní národ nad ostatní. 73 V podstatě stejně vnímá nacionalismus i M. Mareš. 

V souvislosti s krajní pravicí ho charakterizuje jako přespřílišnou lásku k vlastní zemi, 

vlastní národ vnímá jako nejvyšší smysl existence a chce úplné podrobení jedince ve 

prospěch svého národa. Staví se proti ostatním národům a je ostře proti jejich 

sbližování. 74 

Nacionalismus jako ideologie se začíná objevovat na konci 18. století ve 

spojitosti s Francouzskou revolucí a nově vzniklou suverenitou lidu. Poddaní krále se 

změnili na občany Francie a lidu již nebylo vládnuto, ale měl se na vládnutí podílet sám. 

Podstatné je, že idea národa jako společenství se spojila s ideou národa jako politické 

jednotky. Národ byl ztotožněn s třetím stavem, kterému musela být následně přidělena 

odpovídající práva a díky tomu se začal tvořit obraz občana, jak ho známe dnes. V 19. 

století se podoba nacionalismu začala měnit, spojovat s politickým konzervatismem 

a tíhnout k politice národního soupeření. Tato podoba postupným spojováním 

s antisemitismem a rasismem vykrystalizovala do nacionálního socialismu, který vedl 
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k druhé světové válce. 75 Současné národovecké koncepty objevující se od 80. let 20. 

století (ideje, názory, postoje a i názvy organizací) mají svůj původ již ve století 19. 

a 20. 76 

Politický charakter nacionalismu dnešní doby je vnímán rozporně a vedou se 

o něm diskuze. Pozitivní vnímání charakterizuje nacionalismus jako pokrok, který může 

přinést národní jednotu a nezávislost. Negativní ho vnímá jako nástroj politických 

vůdců, umožňující ve jménu národa vést expanzivní politiku a války. Nacionalismus se 

v historii objevoval jako demokratický i autoritářský, osvobozující i zotročující, 

levicový i pravicový. Nelze ho tedy vnímat jako jednotný jev. Je na něj potřeba nahlížet 

spíše jako na různé politické myšlenky spojující pouze to, že každá po svém uznává 

zásadní politický význam národa. 77 

 

3.1.5. Rasismus, xenofobie a identitářství 

Pro krajně pravicové ideologie jsou podstatné pojmy rasismus a xenofobie, je 

tedy vhodné zmínit i jejich stručné charakteristiky. 

Rasismus je teorie, která hierarchizuje sociální skupiny podle rasových rozdílů. 

Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na 

základě biologických rozdílů mezi lidmi. 78 Rasismus v širším slova smyslu je názor, že 

z představy rozdělení lidstva na biologicky odlišné rasy lze vyvodit politické a sociální 

důsledky a rozdíly. 79 

Xenofobie obecně znamená strach, odpor a nedůvěru ke všemu cizímu. Ve 

smyslu sociologickém xenofobie znamená strach z cizinců a nenávist k nim. 80  

Identitářství je pojem stále málo frekventovaný, ale čím dál tím častěji se 

objevuje v souvislosti s krajní pravicí. Jeho akademická definice prozatím neexistuje, 

takže je nutné v práci vycházet z jiných pramenů.  

Antifašistická akce definuje identitářství takto: Je to neofašistický směr spojený 

s „Novou pravicí“, která se začala formovat v 70. letech 20. století. Nová pravice se 

snaží svou ideologii navenek uzpůsobit současné době velice citlivé na jakékoli projevy 

rasismu a nesnášenlivosti. Pokouší se zbavit totalitářské nálepky a vyvarovat se 
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otevřeně rasistické rétorice. Identitáři vymezují své cíle jako ochranu evropských 

hodnot, evropské identity, tradiční rodiny a etnické soudržnosti. Z jejich projevů ovšem 

lze dovodit, že se jedná o snahu osvobodit Evropu od lidí jiné barvy pleti, imigrantů 

a dalších, kteří se nehodí do jejich představy ideální Evropy, pomocí celospolečenské 

revoluce. 81  

S podobnou charakteristikou přichází také jiný pramen, web A2larm.cz. Ten 

charakterizuje identitářství jako „obvyklé stereotypy zabalené do pseudofilozofického 

tlachání“. Jako jádro identitářského myšlení označuje snahu o zachování kulturní 

a etnicky čisté Evropy. Dále uvádí, že aktivisté a intelektuálové Generace identity 

nemluví o evropské nadřazenosti, ale požadují, aby každý zůstal tam, kde se narodil. 

Ideu identitářů označuje jako vytvoření jakési „Evropy národů“ bez imigrantů 

z neevropských zemí. Ti by měli být přinuceni k reemigraci do zemí, odkud pocházeli 

jejich předci. 82 

Vzhledem k tomu, že Antifašistická akce je konkurenční extremistická skupina 

a web A2larm.cz také není odborný zdroj, je nutno brát tuto definici s rezervou. Ovšem, 

jak bude uvedeno níže, při podrobnějším zkoumání myšlenek, postojů a aktivit 

Generace identity lze z těchto charakteristik vycházet, ale přistupovat k nim kriticky.  

Samotná Generace identity charakterizuje identitářství jako komplexní pohled na 

politiku, kulturu, společnost a určitý životní styl. 83 Je ovšem nutno dodat, že se jedná 

o pohled velmi kritický, odmítající globalizaci, multikulturalismus, stávající vládu, stav 

společnosti a volající po radikálních změnách. 

 

3.2. Další směry extremistické scény 

V následující části uvedu pro srovnání s extremismem pravicovým stručné 

charakteristiky zbývajících proudů. 

Na levou stranu extremistického spektra řadíme dvě hlavní zastřešující 

ideologie, komunismus a anarchismus. To je ovšem mírně zavádějící, protože 

levicových proudů existuje mnoho. Pod termín komunismus lze umístit směry jako 

stalinismus či maoismus na straně jedné, teorii frankfurtské školy na straně druhé 

a zároveň odkazuje i na některé nemarxistické proudy, například na komunistické 

tendence prvotního křesťanství, utopické myšlení, raný socialismus nebo anarchismus. 
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Anarchismus sám o sobě se dělí na dvě velice rozdílné části, individualistickou 

a kolektivistickou. Na rozdíl od krajní pravice, kde se nacházejí skupiny sledující 

podobné cíle, politický rozptyl na levé straně spektra je podstatně širší. 

Odlišný od krajně pravicových stran je také jejich historický vývoj. 

Komunistické strany měly masový charakter a jejich členy byli stoupenci radikálního 

proudu dělnického hnutí. Po válce se mnohé etablovaly jako relevantní politické straně, 

což ovlivnilo jejich strukturu i ideologii. Na rozdíl od stran nacistického typu, které se 

drží stále původních myšlenek, se jejich ideologie výrazně pozměnila. Další rozdíl je 

v tom, odkud se jejich členové rekrutují. Na levé straně spektra najdeme větší množství 

studentů středních a vysokých škol, což v praxi znamená, že jejich intelektuální zázemí 

a úroveň používaných argumentů je s krajní pravicí velmi těžko srovnatelná. Mezi levicí 

a pravicí existují obrovské rozdíly, navazují na zcela odlišné ideologie, směřují 

k odlišným cílům a obracejí se i k jinému sociálnímu prostředí. 84 

Náboženský fundamentalismus je směr, který se dogmaticky řídí náboženskými 

texty a snaží se tyto myšlenky přenášet do současnosti. Nebezpečí fundamentalismu tkví 

v tom, že jeho přívrženci jsou ochotni usilovat o dosažení svých představ násilnými 

akcemi. 85 

Fundamentalismus lze dělit na mnoho proudů. V podstatě lze říci, že kolik 

existuje náboženství, tolik může být fundamentalistických proudů. V současnosti je 

celosvětový problém především fundamentalismus islámský, jehož hlavním 

představitelem je organizace Islámský stát, který v posledních letech enormně zesílil. 

Islámský fundamentalismus je namířen protikřesťansky, protižidovsky, celkově proti 

západní civilizaci a je extrémně netolerantní. 86 

Rysy a myšlenky ekologického extremismu směřují v zásadě proti pokroku 

a vyspělosti lidstva. Má tendenci být antihumánní a celou lidskou civilizaci považuje za 

zhoubu planety Země. Jeho přívrženci jsou ostře proti vědě, technice a pokroku. 

Příkladem je nulová tolerance geneticky modifikovaných potravin a jaderné energie, 

odmítání liberálního trhu a celkově podnikání. Všechny společnosti jsou podle nich 

nenasytné a korupční. Hlásají pouze naivní vizi návratu k utopické rajské zahradě, která 

však reálně nikdy neexistovala. 87 
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4. Vývoj české krajní pravice od roku 1993 

Vývoj české krajně pravicové scény popisuji pouze stručně na základě několika 

vybraných významných stran a skupin. Projevy extremismu se na našem území začínají 

výrazněji objevovat v souvislosti s otevřením hranic po roce 1989. Díky tomu začaly do 

naší společnosti (do té doby uzavřené, orientované k východnímu bloku a ostatním 

slovanským národům) pronikat nové, velice odlišné subkultury, ideologie a zvyky, což 

vedlo u části obyvatelstva k různým xenofobním náladám a projevům. 88 Extremistické 

projevy rasismu a xenofobie se vyskytují napříč všemi společnostmi. Dle J. Peheho 

souvisí s přeceněním společnosti absorbovat velké množství přistěhovalců a s tím 

spojený rostoucí multikulturalismus. 89 

Podoba současné extremistické scény je však zcela jiná, než byla ta čerstvě 

porevoluční. Základní myšlenky zůstávají podobné, ale v průběhu doby působily na 

českou extremistickou scénu různé vlivy. Vývoj se dá rozdělit do několika období – od 

původního anglosaského vzoru, dále německého, až po dnešní italsko-francouzský, ke 

kterému se hlásí právě Generace identity. Kromě vzorů, ke kterým se dané subjekty 

hlásily či hlásí, je také zajímavé sledovat, zda dané uskupení má či nemá politické 

ambice. Rétorika, aktivity a celková prezentace těchto skupin je velice odlišná. 

Nejvýznamnějšími stranami, které měly ambice vstoupit do reálné politiky, byly 

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (dále jen SPR – RSČ) 

a Dělnická strana. 

První období, kdy lze identifikovat ucelené skupiny, které se snaží vytvořit svůj 

„program“, kterým chtějí oslovit širší nebo i užší veřejnost, můžeme nazvat jako období 

formativní a trvá přibližně do roku 1998. V této době vzniká a působí mnoho uskupení, 

jako například Vlastenecká liga, Vlastenecká fronta, Bohemia Hammerskins. Na tyto 

základy poté navazují další, pod jinými názvy a s pozměněnými myšlenkami. Jako 

příklad, na kterém lze demonstrovat anglosaský vliv, poslouží hnutí Bohemia 

Hammerskins. Jednalo se o první militantní skinheadskou neonacistickou organizaci 

působící v ČR. Ta byla napojená na mezinárodní neonacistickou organizaci 

Hammerskin Nation založené v Dallasu (1988). Tato organizace byla velice 

propracovaná a na členství v ní se velice dlouho čekalo. Hlavní náplní byla organizace 

koncertů, vydávání časopisů a kontakt se zahraničními pobočkami. V roce 1996 je 
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nahrazena organizací Blood and Honour Bohemia. 90 V tomto období současně působí 

první krajně pravicová strana toužící po politickém vlivu, čímž se od ostatních skupin 

liší. Jedná se o SPR – RSČ. Strana založená roku 1989 se do reálné politiky skutečně 

dostala a v parlamentu působila v letech 1992 – 1998. Jejím předsedou 

a nejvýznamnější osobností se stal Miroslav Sládek. Strana se rozpadla v roce 2013, 

v roce 2016 ovšem svoji činnost opět obnovila pod názvem Sdružení pro republiku – 

Republikánská strana Československa 2016 (později Sdružení pro republiku – 

Republikánská strana Československa Miroslava Sládka). 91 

Počátky druhé etapy (trvající do roku 2002) a přechod od anglosaských vzorů 

k německým, sleduje J. Pehe již v roce 1997, kdy nachází podobu české krajní pravice 

spíše se Svobodnými Jorga Heidera v Rakousku. Projevy nenávisti podle něj směřují 

k přistěhovalcům z východní Evropy, zároveň se však jedná i o fašizující populismus 

namířený proti demokracii samotné. 92 V této době se objevují organizace typu Národní 

odpor. Ve svých aktivitách pokračovala například Vlastenecká fronta, jejíž členové 

založili ke konci roku 2000 nové občanské sdružení Vlast.cz. 93 Národní odpor je 

typickým příkladem německého vzoru. Sami sebe označují za „opozici současného 

liberálně-socialistického řádu, který tu vládne“. 94 Ve skutečnosti se však jedná o českou 

neregistrovanou neonacistickou organizaci, hlásící se k nacionálnímu socialismu, což 

byla ideologie oficiálně uplatňovaná v totalitním Německu v letech 1933 – 1945. 95 

Během dalšího období vstupuje na scénu pravděpodobně nejznámější česká 

krajně pravicová strana po přelomu století – Dělnická strana (DS). Ta na našem území 

působila v letech 2003 – 2010. V roce 2010 ji oficiálně rozpustil Nejvyšší správní soud. 

Od roku 2010 působí jako její nástupkyně Dělnická strana sociální spravedlnosti 

(DSSS). I přes ambice reálně vstoupit do politiky, se to Dělnické straně nikdy 

nepovedlo. Jediná tři křesla získala v obecních zastupitelstvech v komunálních volbách 

v roce 2006. 96 Vedle nejviditelnější Dělnické strany v tomto období působí i jiné 

subjekty krajně pravicové scény, velmi často spolu také spolupracují. Jako příklad lze 

uvést hnutí Vlast.cz, které se přetransformovalo do Národní strany, kterou Nejvyšší 

správní soud v roce 2013 rozpustil. Dalším příkladem je Národní korporativismus 

                                                 
90 MAREŠ M., 2003 
91 SPR  - RSČ.cz 
92 PEHE J., 1997 
93 KURZY.cz 
94 NÁRODNÍ ODPOR - Facebook 
95 BASTL M., MAREŠ M., SMOLÍK J., VEJVODOVÁ P., 2011, str. 140 
96 VOLBY.cz 
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založený v roce 2004 a zrušený roku 2008, ten výrazně spolupracoval s Národním 

odporem působícím dodnes. 97 S Národním odporem a Národním korporativismem úzce 

spolupracovalo také uskupení Autonomní nacionalisté, jelikož stálo na podobných 

ideových základech.  

Ideje autonomních nacionalistů se na naše území dostaly z Německa. Thomas 

Wulf přišel v 90. letech s myšlenkou decentralizace neonacistické scény z důvodu 

menší postižitelnosti. Autonomní nacionalisté byli hnutím bez ústředního vůdce, 

s jednotlivými buňkami v jednotlivých regionech, které měly později vytvořit 

celonárodní strukturu. 98 Přestože se sem myšlenky dostaly z Německa, původní vzor je 

třeba hledat jinde. Ideologické základy pochází z Itálie, od neofašistického hnutí Casa 

Pound. To je označováno za non-komforní pravici a již několik let balancuje na hranici 

politiky a občanského aktivismu, díky důrazu na sociální otázky. 99 

Jak již bylo řečeno, český pravicový extremismus je ze své podstaty namířený 

proti demokracii. Nejde pouze o nedemokratickou obranu proti změnám, které přesahují 

absorpční schopnosti společnosti. Jeho stoupenci programově přímo popírají 

demokracii, protože jsou přesvědčeni, že liberální demokracie je slabá na to, aby 

dokázala skutečně právo a pořádek zajistit. Z toho důvodu požadují vládu silné ruky, 

což je pro demokracii nejvíce nebezpečné. S těmito projevy extremismu se bojuje 

daleko hůře než například s projevy extremismu islámského. Ten je pro naše evropské 

myšlení cizí, je jednoznačně identifikovatelný a vyvolává jednotnou obrannou reakci. 

Extremisté typu Le Pena nebo Heidera využívají demokratické, západní terminologie, 

a proto je boj s nimi o to složitější.100 

 

                                                 
97 ANTIFA.cz, 2008 
98 MAREŠ M., 2009 
99 ANTIFA.cz, 2014b 
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5. Generace identity - Návaznost na zahraničí 

5.1. Vznik 

Generace identity není českým projektem, na našem území se vytvořila pouze 

jedna z evropských poboček. Původní hnutí Génération Identitaire pochází z Francie. 

Zde o sobě dává hnutí poprvé výrazněji vědět o rok dříve. V říjnu 2012 přibližně 

sedmdesát aktivistů Generace identity obsadilo střechu nedostavěné mešity v Poitiers 

a rozvinulo zde transparent „732 Generation Identitaire“. 101 Číslo 732 odkazuje na rok 

732, kdy francký král Karel Martel zvítězil v bitvě u Poitiers, a zastavil tak expanzi 

Arabů do Evropy. Nedlouho po demonstraci v Poitiers zveřejnila Génération Identitaire 

na internetu video „Génération Identitaire: An Open Declaration of War from The 

Youth of France“. 102 Ve videu vyhlásili válku multikulturalismu, dále zde hovoří 

o zhoršení evropské kultury a o tom, že nyní je poslední šance na záchranu kontinentu. 

Požadují oživení tradic a návrat k národním historickým modelům a zásadám. Míchání 

evropských a neevropských národů vnímají jako nemožné. Video se rychle rozšířilo i za 

hranice Francie, a výrazně se tak podílelo na šíření konceptu identitářství po celé 

Evropě. Dá se říci, že demonstrace v Poitiers a zmíněné video je prvotním impulzem 

vzniku konceptu identitářství a jeho rozšíření do celé Evropy. 103 

 

5.2. Rozšíření 

K šíření myšlenky identitářství přispělo velkou měrou video o „deklaraci války“, 

dalším výrazným počinem bylo vydání knihy Marcuse Willengera Generation Identity: 

A Declaration of War Against the ’68ers (Generace identity: Vyhlášení války 

osmašedesátníkům), která vyšla v roce 2013. Toto dílo se dá označit za první tištěný 

manifest identitářství. Nutné je ovšem dodat, že „identitářství“ se šíří především po 

internetu. 104 Nyní působí pobočky tohoto hnutí v několika evropských zemích (Francie, 

Německo, Rakousko, Španělsko, Nizozemsko, skandinávské země, Česká republika 

a Slovensko). 105 Postup, jakým dochází ke vniku každé další pobočky, bývá velice 

podobný. V jednotlivých zemích se nejprve začíná formovat na sociálních sítích, 

následně tvoří volně propojené buňky a posléze vystupuje z virtuálního prostředí do 

veřejného prostoru, kde organizuje happeningy upozorňující na rizika spojená 

                                                 
101 TÝDEN.cz, 2012 
102 YOUTUBE.com, 2012 
103 VEJVODOVÁ P., 2014 
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s přistěhovalci. 106 Myšlenky, postoje a názory a pro identitáře důležitá témata od sebe 

jednotlivé pobočky přebírají (přesnější je, že je přebírají od původní francouzské 

pobočky), alespoň co se týče evropských témat a obecného názoru na ideální fungování 

společnosti. Jednotlivé pobočky v jednotlivých zemích se také obracejí do vlastní 

historie a snaží se probouzet v mladé generaci vlastenectví. Vyzdvihování historie 

a probouzení vlasteneckých postojů bude podrobně rozebráno níže, na příkladu české 

Generace identity. 

 

                                                                                                                                               
105 VEJVODOVÁ P., 2014 
106 ČESKÁ POZICE.cz, 2013 
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6. Příchod Generace identity na území ČR 

Většina zmiňovaných krajně pravicových skupin se vyvíjí a nezřídka část členů 

jedné skupiny založí skupinu novou. Podobným způsobem se na našem území objevila 

v roce 2013 Generace identity. Ta vznikla na „půdě“ dnes již rozpadlého hnutí 

Autonomních nacionalistů. Hlavní myšlenky přijala od stejnojmenného francouzského 

uskupení Génération Identitaire, stala se jakousi její zahraniční pobočkou. 107 Vznik 

Generace identity souvisí s reorganizací krajně pravicové scény. Právě zde lze najít 

jednoznačnou návaznost na Autonomní nacionalisty. Ti se dají označit za „první 

vlaštovky“ této reorganizace. Objevuje se u nich snaha oslovit širší veřejnost, pozměnit 

rétoriku, oprostit se od slepého uctívání třetí říše a skinheadství a naopak se zaměřit na 

sociální témata.  

Spojení s Autonomními nacionalisty existuje i v rovině personální. Jedním 

z hlavních protagonistů Generace identity je Michal Urban, který byl v minulosti 

spojený s pobočkou Autonomních nacionalistů v Modřanech. Toto spojení se ale bývalí 

členové Autonomních nacionalistů snaží skrývat, aby nevyšly najevo vazby 

s neonacistickou scénou a nepošpinily tak nový projekt před veřejností. 108 Jak jsem již 

bylo výše uvedeno, Generace identity na našem území začala působit v roce 2013, 

ačkoliv nikdy nebyla jako skupina oficiálně registrována. 109 Byly založeny internetové 

a facebookové stránky, vlastní Youtube kanál. Prvním výrazným projevem, kde 

Generace identity sebe sama charakterizuje, je video, které se objevilo právě na 

Youtube 11. září 2013 a později mimo jiné i na webových stránkách krajní pravice 

revolta114.cz 110 Toto video, jak v něm i zazní, označují stoupenci Generace identity za 

svůj manifest. 

 

                                                 
107 ANTIFA.cz, 2014b 
108 ANTIFA.cz, 2014b 
109 MVČR.cz, 2014 
110 REVOLTA114.cz, 2013 
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7. Hnutí Generace identity 

7.1. Sebeprezentace GI 

Identitáři sami sebe prezentují jako nespokojenou generaci mladých lidí, kteří se 

nehodlají smířit se současným stavem společnosti a vládou. Videem, které označuje 

Generace identity za svůj manifest, „zahájila“ svou činnost v České republice. Ostře se 

v něm vyhraňuje proti vládě. Označuje ji za „sebranku Jidášů, která zaprodala národní 

ideál za třicet stříbrných“ a říká, že „Generace identity nerespektuje vládu, protože 

vláda nerespektuje nás a náš národ“. 111 Tímto dává jasně najevo, jaký postoj zaujímá 

k dění v České republice. Také se již zde objevují slova jako národní ideál či národ, 

které značí, jakým směrem se působení Generace identity bude ubírat. Dále se ve videu 

objevuje postoj vůči multikulturní společnosti, čímž se dostáváme i přes hranice České 

republiky a objevuje se zde evropský prvek. Identitáři „nesouhlasí s multikulturní 

koncepcí fungování společnosti“ a „odmítají se podílet na vraždění dětí a žen, které se 

staly obětí toho, že z nás chcete (myšleno generace 68´ a vláda) vytvořit světoobčany“. 

112 Přestože má video pouhé dvě minuty, identitáři zde naprosto jasně a stručně 

prezentují sami sebe a své názory. I to je pro Generaci charakteristické – jasné a stručné 

prezentování vlastních postojů.  

Na svých webových stránkách se identitáři charakterizují jako mládežnické 

hnutí, jehož hlavním cílem je najít a chránit svou ztracenou identitu. Razantně zde 

ovšem odmítají spojení s neonacismem či pravicovým extremismem. Odmítají všechny 

formy autoritářského vládnutí a označují se za hnutí pro demokracii, nikoli však pro tu 

formu demokracie, jež představuje dnešní liberální parlamentní demokracie – tu 

označují za parodii. V charakteristice sebe sama se dále staví proti rasismu, 

antisemitismu a xenofobii. 113 Nicméně jejich chápání a definice rasismu je poněkud 

kontroverzní, což bude zmíněno níže. 

Samotné identitářství označují za komplexní pohled na politiku, kulturu, 

společnost a do určité míry i životní styl. Obracejí se k tradicím, které chtějí žít, nikoli 

obdivovat v muzeích a upřednostňují lokální před globálním. Nabádají například ke 

znalosti rodu, národa, země a civilizace, respektování odlišnosti pohlaví, respektu ke 

starším, odmítání bezdůvodného násilí (ale v případě útlaku bránění svých bližních), 

solidaritě s potřebnými ve svém okolí, odmítají konzumaci prefabrikátů z fast foodů, 

                                                 
111 YOUTUBE.com, 2013a 
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podporují lokální nakupování, nevěří v existenci univerzálního člověka, odmítají být 

naivní, ale zároveň chtějí zůstat idealisty. 114 

Identitářství v tomto podání působí jako uvědomělý a příkladný životní styl 

a z jeho vyznavačů dělá „rytíře moderní Evropy“. Při hlubším zamyšlení nad tímto, jak 

identitáři říkají, životním stylem lze vycítit nádech rasismu, diskriminace a intolerance.  

V roce 2013 vyšla kniha Marcuse Willingera Generation Identity: Declaration of 

war against the ´68ers, která je považována za manifest Generace identity. V úvodu této 

knihy definuje autor postoje identitářů, jež jsou součástí této práce v příloze č. 1. 

 

7.2. Myšlenky, postoje, důležitá témata 

7.2.1. Hlavní myšlenky 

Zmiňované video a manifest stručně shrnují základní myšlenky identitářů a jsou 

stylizované tak, aby přilákaly pozornost. Témata, kterými se Generace identity zabývá, 

jsou blíže rozpracována na jejích webových stránkách. Zde se Generace identity přímo 

hlásí k ostatním zahraničním skupinám a označuje se za pobočku evropského 

mládežnického hnutí. Identitu rozlišují na úrovně regionální, národní a civilizační 

(evropskou), s tím že jednotlivé identity spolu úzce souvisí a jsou spolu spjaty. Dále 

píší, že „cítí sepětí“ se svým městem, regionem, českým národem a evropskou 

civilizací. Opovrhují systémem a společností, ve které žijeme a to především z důvodu 

odloučení od identity. 115 

 

7.2.2. Identita a její ochrana 

Otázkou je, co to ona identita vlastně je. Identitáři ji popisují jako diverzitu 

a právo na odlišnost. 116 Otevřeně se staví proti hrozbám a živlům, které podle nich onu 

identitu ohrožují a ničí. V jejich podání jsou to: globalizace, multikulturalismus, masová 

imigrace a ekonomický i hodnotový liberalismus. 117 Tyto jevy podle nich vedou 

k produkci konzumní vykořeněné masy. Dále se u identitářů objevuje pojem 

etnokulturní identity. Považují za důležité o ní mluvit a zamezit „míchání“ jednotlivých 

                                                 
114 GENERACE IDENTITY.cz, 2016a 
115 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno/a 
116 URBAN. M., 2014 
117 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno/a 
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etnokulturních identit, a to zastavením populačních transferů, které považují za tragédii 

jak pro imigranty samotné, tak pro původní populaci. 118  

K této problematice zaujímá ve své knize postoj Marcus Willinger. Současnou 

situaci v Evropě považuje za katastrofu a z jejího vzniku viní generaci roku 1968. Tato 

generace dle Willingera nabyla dojmu, že rozdíly mezi národy a etniky neexistují a že 

spory, které se mezi různými národy a etniky objeví, lze vyřešit vhodnou komunikací. 

To autor knihy odmítá s tím, že současnost nám ukazuje, že je to velký omyl. Dále píše, 

že národy a etnika se výrazně liší a má to tak být – „pestrost je krásná“. Pestrost dle něj 

jde ovšem uchovat pouze pokud ji budeme sledovat zpovzdálí a do mozaiky národů 

nebudeme zasahovat jejich míšením. Willinger dokonce předkládá vizi jak tomuto 

míšení zabránit. Dle jeho názoru stačí „pouze“ rozvézt tyto „narušitele“ po světě na 

základě jejich etnické a národní příslušnosti (Afričany do Afriky, Turky do Turecka, 

Číňany do Číny, atd.). Tam si podle něj mohou žít podle své kultury a: „Muslimové si 

můžou zavést islámské náboženské právo šaría, Afričané třeba lézt po stromech 

a Číňané zacházet se svými politickými odpůrci, jak sami uváží“. 119 

Toto řešení je ovšem pro dnešní společnost naprosto nepřijatelné a nereálné. 

Jedná se o jednoznačný rasismus. Vystěhovávání lidí z jejich domovů jen na základě 

jiné etnické příslušnosti je porušováním nejzákladnějších lidských práv. Tato idea se 

tedy dá označit pouze za jakousi identitářskou utopii. 

 

7.2.3. Postoj k rasismu 

Zde se dostáváme k výše zmiňovanému postoji k rasismu, proti kterému se 

veřejně staví.  Z článku „Proti rasismu“ na webových stránkách Generace identity, kde 

k rasismu identitáři zaujímají postoj, lze ovšem dovodit, že jejich postoj právě rasistický 

je. Proklamují zde, že jsou pro heterogenní svět homogenních národů a opakují, že jsou 

proti masové imigraci do Evropy, jež smrtelně ohrožuje evropské národy. Dále tvrdí, že 

brání všechny ostatní identity v rámci udržení pestrosti a rozdílnosti světa. Za rasisty 

naopak označují ty, kteří „chtějí jednotlivé rasy a etnické skupiny ve jménu domnělé 

vlastní nadřazenosti nechat zmizet ze světa a volají po genocidě“ a ty, kteří „chtějí 

jednotlivé kultury ničit jejich bezbřehým míšením či nivelizovat rozdíly mezi nimi 

a podřídit je jedné globální pseudokultuře“. 120  

                                                 
118 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (a) 
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120 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (b) 
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Tento postoj se v dnešní společnosti dá označit jednoznačně jako rasistický. 

Přestože podle užší definice se o rasismus nejedná, 121 identitáři evropskou „identitu“ 

nenadřazují identitám jiným (čínské, arabské, africké). V širším pojetí skutečně 

o rasismus (a s tím související xenofobii) jde, protože identitáři vycházejí z představy 

rozdělení lidstva na biologicky odlišné rasy a z toho vyvozují politické a sociální 

důsledky. 122 Generaci identity tedy lze označit za rasistické a xenofobní hnutí, protože 

odmítá do evropské i české společnosti absorbovat odlišné kultury a etnika. Toto tvrzení 

podporuje i rozhovor s Arnaudem Delrieuxem, představitelem francouzské pobočky GI. 

Zde se objevuje vysvětlení hesla používaného identitáři ze všech poboček: „0 % 

rasismu, 100 % identity“. Delrieux zde vysvětluje, že identitáři uznávají obecné právo 

na obranu vlastní identity, ovšem pouze ve „své“ zemi. 123 

 

7.2.4. Evropa a EU 

Další důležité téma, ke kterému identitáři zaujímají postoj, je Evropská unie. 

Jejich ideálem je „silná Evropa, jednotná ve své různorodosti, fungující na bázi 

decentralizace a subsidiarity“. Odmítají ovšem Evropskou unii a označují ji za 

„centralistický superstát řízený od reality a od svých národů odtrženými úředníky 

z Bruselu, vedenou hlavně ekonomickými zájmy bank a nadnárodních korporací“. 

Evropu chtějí budovat na základě společné kulturní tradice a etnokulturní příbuznosti, 

nikoliv na základě hospodářských dohod. 124 Etnokulturní příbuznost definují na 

základě vícestupňové identity. Identitou rozumí jak vlastní příslušnost k historickému 

národu, tak ke svému regionu, městu a rodině, kterou chápou jako její základ, a zároveň 

se cítí být Evropany. Současně si podle nich jednotlivé stupně identity neodporují, 

naopak se vzájemně doplňují a posilují. „Není v rozporu považovat se zároveň za 

hrdého Valacha, Pražana či brněnského patriota, na vyšší úrovni Čecha, Moravana nebo 

Slezana, cítit sounáležitost s Českou republikou a zároveň evropskou civilizací stejně 

jako být současně Bretonec, Francouz a Evropan či Bavor, Němec a Evropan“. 125 

 

7.2.5. Ekonomika 

                                                 
121 DAVID R., 2003, str. 347 
122 HEYWOOD A., 2008, str. 236 
123 GENERACE IDENTITY.cz, 2017 (a) 
124 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (c) 
125 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (c) 
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S Evropskou unií částečně souvisí i další téma, kterým se Generace identity 

zabývá, a to ekonomika. Dnešní dobu označují za dobu člověka „homo economicus“ – 

člověka přemýšlejícího pouze v tržních rovinách. Dnešní společnost dle jejich názoru 

ekonomiku nadhodnocuje a staví ji nad morálku, politiku a společnost samotnou. To 

dávají za vinu liberálnímu myšlení a distancují se od něj. Nabízejí vlastní vizi 

ekonomiky založenou na podpoře lokálních výrobců a omezování vlivu nadnárodních 

korporací. Domácí poptávku chtějí uspokojovat v maximální míře z domácích zdrojů. 

Dále vidí jako nutnost omezit princip volného trhu a naopak zavádět různá 

protekcionistická opatření. 126 Tento postoj lze ovšem označit za při nejmenším naivní 

a myšlenky za velice těžko proveditelné. Jedná se o pouhou ideu, kterou identitáři 

vyslovují, ale ani náznakem nezmiňují, jak by se jí dalo reálně dosáhnout. 

 

7.2.6. Solidarita 

Solidaritu považují identitáři za důležitý aspekt identitářství. Ideologie 

dominující dvacátému století, komunismus a liberalismus, dle identitářů zlikvidovaly 

přirozené mezilidské vazby a současně s tím i solidaritu. Komunismus podle identitářů 

nahradil přirozené solidarity v rámci rodiny, obce a národa vynuceným kolektivismem 

a vytvořil nad ní státní monopol. Liberalismus je podle identitářů ještě horší, označují 

ho za ideologii egoistického individualismu. Prostředí tržního kapitalismu obviňují 

z toho, že se v něm z lidského života a zdraví stala obchodovatelná komodita 

a solidaritu nahrazuje lhostejností a opovržením slabými a neúspěšnými. Odsuzují 

individualismus a individualistické uvažování, které podle nich ve svém důsledku vede 

k atomizovanému světu, tvořenému bezohlednými a lhostejnými lidmi a tím i ke konci 

společnosti. 127 

Generace identity chce znovu vytvořit přirozenou solidaritu mezi lidmi. V rámci 

subsidiarity považují za nejlepší možnou instanci, kde solidaritu obnovit, tu nejnižší – 

rodinu, dále pak na úrovni obce a až nakonec úroveň státu. Identitáři chtějí svými 

aktivitami dokázat, že lze překonat lhostejnost a sobectví ve jménu těch, kteří jsou na 

tom špatně a potřebují pomoc. Svou solidaritou nechtějí vytvářet lidi závislé na pomoci 

– odmítají solidaritu pečovatelskou. Jejich cílem je probudit v lidech přirozené vnímaní 

                                                 
126 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (d) 
127 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno (e) 
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sociálních vazeb a empatii. Soustředí se na pomoc konkrétním lidem, kteří se ocitli 

nikoli svou vinou v nepříznivé životní situaci a kde byly přirozené vazby již rozbity. 128 

 

7.3. Cíle 

Shrnutí toho, co je pro identitáře důležité a za co bojují, nabízí článek psaný 

jedním z představitelů Generace identity Michalem Urbanem na iDnes.cz. Shrnuje cíle 

do následujících bodů. 

1. Za silné identity – Identitu vnímají jako diverzitu a právo na odlišnost proti podle 

nich globalizované šedé mase konzumentů. 

2. Proti masové imigraci – Jejich ideálem je heterogenní svět homogenních svobodných 

národů žijících na svém území dle svých vlastních pravidel, tradic a zákonů. Tento ideál 

považují za narušovaný díky imigraci a globalizaci. 

3. Lokalismus namísto globalizace – Ekonomiku a politiku považují za odloučenou od 

lidí a chtějí, aby se vrátily na lokální úroveň, blíže lidem. To vidí jako cestu k udržení 

kolektivních identit a obnově sociálních vztahů a lokální demokracie, jež dle nich 

globalizace likviduje. Prezentují se jako zastánci rozumného protekcionismu 

a potravinové a surovinové soběstačnosti a na politické úrovni jsou pro důsledné 

aplikování principu subsidiarity – co nejvíce záležitostí má být rozhodováno na nejnižší 

možné úrovni. 

4. Pro skutečnou demokracii – Jsou proti plutokraciím, vládě oligarchů, bank, 

nadnárodních korporací a totalitarismům, v kterých dle nich žijeme. A proti staví 

skutečnou, takzvaně organickou demokracii, jejíž původ vidí v politické filozofii řecké 

antiky, ale i v tradici řady dalších evropských národů, která je dosažitelná v pouze 

homogenním národě. 

5. Za tradiční hodnoty a ctnosti – Staví se proti materialistickým ideologiím liberalismu 

(ekonomickému i hodnotovému) a marxismu, dožadují se obnovení historické paměti 

Čechů a Evropanů a skutečné intelektuální a morální obrody. 

6. Za ochranu přírody proti jejímu ničení - Cítí se odpovědní za zachování kulturního 

i přírodního bohatství. Požadují šetrné a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Také 

lokální přístup k ekonomice považují za vhodnější a šetrnější k přírodě než ten dnešní, 

(dle identitářů) globalizovaný kapitalismus bez místních vazeb a s přístupem “po nás 
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potopa”. Za součást evropské identity a tradiční ctnost považují, že se zvířaty je 

nakládáno jako s živými bytostmi, nikoli jako s věcmi. 

7. Za obnovení přirozených solidarit v rámci rodiny, obce a národa – Staví se proti 

sobeckému individualismu. Tvrdí, že dnešní člověk se odcizil ostatním. Chtějí obnovit 

komunitu a přetrhané vazby, které člověka morálně zavazují pomáhat ostatním ze svého 

identitního celku. 

8. Za silnou Evropu, jednotnou ve své různorodosti, fungující na bázi subsidiarity – 

Požadují Evropu, která je suverénní velmocí, ne lokajem USA. Evropskou unii 

představují jako byrokratického molocha pod diktátem bank a korporací a ideologie 

kulturního marxismu jménem EU. Chtějí spolupráci a přátelské vztahy mezi 

evropskými národy a regiony vědomými si své příslušnosti ke společné civilizaci. 

9. Za svobodu slova – Dnešní dobu označují jako novodobou inkvizici a diktaturu 

politické korektnosti. Jsou pro svobodu slova a projevu pro všechny, odmítají politickou 

korektnost a kriminalizaci nonkonformních knih, článků, projevů či hudebních 

vystoupení. Svoboda slova a projevu je dle nich nedělitelná a buď je, nebo není! 

10. Za svou kancelář, kde stvrzují aktivitou výše zmíněné teorie, označují ulice. 129 

 

7.4. Aktivity a oslovování veřejnosti 

Generace identity je velmi činná na svých facebookových i webových stánkách. 

Především na webových stránkách lze najít mnoho článků, kde Generace identity sama 

sebe charakterizuje, zaujímá postoje k pro ni důležitým otázkám (například rasismus, 

Evropská unie, ekonomika, solidarita) a velice často se objevují i články o aktivitách 

zahraničních poboček identitářů. To samé platí i o Youtube kanálu, kde se objevují 

videa z akcí konaných v zahraničí. Aktivity Generace identity se dají rozdělit na dvě 

části. Zaprvé jsou to „demonstrace“ a veřejné vyjadřování vlastních názorů (v ulicích 

nebo na internetu) a zadruhé jsou to aktivity solidární. 

Ze solidárních akcí jde o podporu lidí i zvířat. Například peníze z akce Vánoční 

sbírka 2016 šly na podporu psího útulku v Plzni, ženě ze spolku Pěstouni dětem a muži 

s roztroušenou sklerózou. 130 Generace identity propaguje, že je orientována především 

na lokální aktivity, avšak cítí i potřebu podílet se na mezinárodních aktech solidarity, 

například podporou Srbů na „jim ukradeném“ kosovském území. 131 O těchto akcích 

                                                 
129 URBAN. M., 2014 
130 GENERACE IDENTITY.cz, 2017C 
131 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno/e 
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poté informují na svých webových stránkách. Například článkem Mise na Kosovo 

a Metohiji 2016 – 1. díl, kde píší o již páté humanitární misi v Kosovu a Metohiji, 

kterou podnikli v rámci Evropské fronty solidarity pro Kosovo. Konaly se dvě mise, 

jedna organizovaná českou a slovenskou pobočkou, druhá německou sekcí. Každá byla 

uskutečněna na jiném místě, aby byla pomoc účinnější. 132 Tento fakt opět značí 

spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými pobočkami identitářů. 

K veřejnému vyjadřování svých názorů používají mnoho prostředků. Většinu 

hlavních myšlenek a „základy ideologie“ identitářství lze nalézt v různých sekcích 

přímo na webových stránkách Generace identity. Prostor k šíření jejich myšlenek jim 

poskytl i web iDnes.cz, kde má jeden z představitelů identitářů svůj vlastní blog. 133 

Generace identity dostala i prostor na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde měl jeden 

z jejích představitelů přednášku. 134 Vzhledem k prohlášení, že jejich kanceláří se stala 

ulice, operují identitáři hlavně mimo budovy. Například vyrazili do ulic a nabízeli lidem 

„koblihu za zničení hospodářství“ v reakci na volební kampaň jistého politického hnutí. 

135 Na den upálení Jana Palacha 136 a na Den boje za svobodu a demokracii identitáři 

také vyrazili do ulic a vyjadřovali nespokojenost se současnou politickou situací. 137 

Jako příklad boje Generace Identity proti imigraci lze uvést akci – blokádu uprchlického 

tábora Bělá pod Bezdězem. 138 

Identitáři také rádi a hojně odkazují na své zahraniční pobočky a jejich aktivity, 

na Youtube kanálu mají vlastní složku videí ze zahraničí a na jejich webových 

stránkách či facebooku se často objevují reportáže z akcí přeshraničních identitářů, či 

rozhovory s nimi. 139 

Jednou z významných aktivit je také tvorba velkého množství letáků, které na 

svých akcích rozdávají, dále tvorba transparentů, samolepek a oblečení se symbolikou 

Generace identity a různými hesly. I tím se identitáři snaží dostávat do povědomí 

veřejnosti. Právě výraznou symbolikou, stručnými vlasteneckými „poselstvími“ 

a akcemi konanými ve významných dnech apelují na vlastenecké cítění a snaží se dostat 

do povědomí veřejnosti. 

                                                 
132 GENERACE IDENTITY.cz, 2016b 
133 iDNES.cz 
134 YOUTUBE.com, 2013b 
135 YOUTUBE.com, 2013c 
136 YOUTUBE.com, 2014 
137 YOUTUBE.com, 2013d 
138 YOUTUBE.com, 2015 
139 GENERACE IDENTITY.cz, 2017a; GENERACE IDENTITY.cz, 2017b 
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7.5. Identitáři 

Sama Generace identity se prezentuje jako mládežnické hnutí. To potvrzuje 

i autor Greg Johnson zabývající se právě identitárním hnutím. Ten v rozhovoru na téma 

Tři otázky k tématu identitářství uvádí, že řadoví členové jsou teenageři a dvacátníci, 

vůdci pak třicátníci či nanejvýš čtyřicátníci. 140 Vzhledem k tomu, že Generace identity 

není registrovaná organizace, lze těžko dohledat její strukturu. Neexistuje žádný 

oficiální vůdce, tvoří se pouze místní organizace, které vytvářejí síť poboček po celé 

republice a postupem času spolu začínají spolupracovat na národní úrovni. 

Tento scénář se opakuje ve všech jednotlivých zemích. Nejdříve se skupina 

zformuje na sociálních sítích, poté vytvoří volně propojené buňky a posléze vystoupí 

z virtuálního prostředí do ulic, kde organizuje akce upozorňující na rizika spojená 

s přistěhovalci. 141 V České republice existují například organizace Generace identity 

Ostrava, Východ, Jižní Čechy, Brno nebo Západní Čechy. To svědčí o rozšíření po celé 

republice. Oficiální facebookové stránky sleduje a příspěvky se zde objevující odebírá 

necelých 8 000 lidí. Na základě aktivity na facebookových stránkách jednotlivých 

poboček v rámci České republiky lze říci, že všechny pobočky jsou více či méně 

aktivní. Nejčastěji se na nich objevují různé letáky s motivy a hesly Generace identity. 

Ve srovnání s Francií (121 000) 142 a našimi sousedy z Německa (52 000), 143 se 

v přepočtu na počet obyvatel/počet členů (ČR 0,08%; Francie 0,17%; Německo 0,06%) 

dá velikostí česká pobočka směle srovnávat se jmenovanými zeměmi. 

 

7.6. Symbolika 

Pro identitáře je symbolika velmi důležitá. Distancují se od symbolů třetí říše 

a čehokoli, co by je mohlo spojovat s nacismem nebo fašismem, snaží se nabízet novou 

tvář krajní pravice. V symbolice můžeme hledat odlišnost od některých fašistických 

skupin a hnutí, pro něž na rozdíl od identitářů hlubší význam nemá. Symbolika 

Generace identity je velmi propracovaná. Jako „logo“ používají identitáři řecké písmeno 

(symbol) lambda ve dvou variantách, žluté písmeno na černém pozadí nebo obráceně. 

Tento znak používají všechny „pobočky“ po celé Evropě. Symbol lambda, kterým se 

                                                 
140 DELIANDIVER.org, 2015 
141 ČESKÁ POZICE.cz, 2013 
142 GÉNÉRATION IDENTITAIRE - Facebook 
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skupina prezentuje, není rozhodně vybrán náhodně. Odkazuje na starověkou Spartu 

a vojenský znak jejích bojovníků. 144 Generace identity se prezentuje jako hnutí 

bojovníků za ohroženou Evropu. 

Symboliku lze hledat také v místech a datech konání akcí Generace identity. Již 

první velká akce v Poitiers, díky níž vešla Generace identity do povědomí veřejnosti, se 

konala na předem důkladně vybraném místě. Ono místo byla střecha mešity, což mělo 

vyslat jasný vzkaz – „nechceme islám v Evropě“. Objevila se zde také číslovka 732, 

odkazující na Karla Martela a zastavení expanze muslimů do Evropy (další symbol boje 

proti multikulturalismu). Pokud budeme hledat u české pobočky identitářů, můžeme 

zmínit akce v den 45. výročí upálení Jana Palacha v roce 2014 nebo akce konané 17. 

listopadu v Den boje za svobodu a demokracii s transparenty „Zvonili byste znova?“ 

a „Sametová revoluce? Spíš podvod!“ z roku 2013. Symbolem samotným se stal 

i takzvaný „boj proti osmašedesátníkům“, o kterém hovoří jak francouzská GI ve videu 

umístěném na Youtube po demonstraci v Poitiers, tak Marcus Willenger ve své knize, 

kterou tak dokonce pojmenoval.  

Symbolika se opírá o propracované odkazy na osoby a události významné pro 

vývoj Evropy. Identitáři se obracejí do historie a právě zde hledají podněty pro své akce 

a podněcování pocitu soudržnosti, jednotné evropské (ne-multikulturní) společnosti. 

Neobracejí se však k třetí říši a jiným autoritářským režimům minulosti, na rozdíl od 

většiny zbytku krajně pravicové scény.  
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8. Zařazení v rámci České krajně pravicové scény 

Na první pohled se může jevit zařazení Generace identity do krajně pravicového 

spektra jako problém. Organizace není registrována a sami identitáři se ke krajní pravici 

nehlásí, dokonce toto zařazení veřejně odmítají. Jak píší na svých webových stránkách, 

nechtějí být spojováni s neonacismem nebo pravicovým extremismem. A sami sebe 

prezentují jako evropské mládežnické hnutí, které nejde zařadit ani nalevo, ani napravo. 

145 Nepoužívají žádné symboly spojené s dosavadní krajně pravicovou scénou, staví se 

proti všem formám autoritářských režimů a odmítají otevřený rasismus, antisemitismus 

a xenofobii. Používají svou vlastní symboliku, kdy se obrací do historie a snaží se 

působit jako vlastenci, nikoli „pravičáci“. Toto vystupování Generace identity dokonce 

přesvědčilo i některá seriózní média, která jim díky tomu dala prostor. 146 

Identitáři vysílají na první pohled matoucí signály. Pro identifikování Generace 

identity jako krajně pravicového hnutí tedy použiji definici Ministerstva vnitra ČR, 

zmiňovanou v první části mé práce. To pojmem extremismus označuje vyhraněné 

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

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

definovány v českém ústavním pořádku. 147 

Na základě zjištěných faktů o Generaci identity rozhodně lze tvrdit, že se jedná 

o hnutí s velice ostře vyhraněnými postoji. Staví se proti vládě, generaci 

osmašedesátníků, Evropské unii, multikulturalismu, liberalismu a celkově proti 

současné podobě společnosti. Z hlediska dělení v rámci krajní pravice se jedná 

o skupinu pohybující se na rozhraní neofašismu a krajně pravicového populismu, což 

bude objasněno níže. 

Jako jeden z hlavních znaků extremismu definuje MVČR snahu o změnu 

politického režimu z demokratického na autoritářský. U Generace identity tento znak 

naplněn není, což je ovšem u neofašistických skupin běžné. Touhu po autoritářském 

systému u nich zpravidla nahradila ostrá kritika současného demokratického systému. 

Nevolají tedy po vládě pevné ruky, ale zaměřují se na slabiny demokracie a kritiku 

vládnoucích elit. Identitáři tvrdí, že chtějí lepší demokracii než tu, ve které právě 

žijeme. Kritizují vládu za nedostatečné bránění našich národních zájmů a za příliš 

                                                 
145 GENERACE IDENTITY.cz, nedatováno/a 
146 MATĚJÍČKOVÁ. T., 2013; URBAN. M., 2014 
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vstřícný postoj k imigraci. Vyzdvihování a bránění vlastního národa rovněž patří 

k neofašistickým ideologiím. 

Intolerance, veřejné odmítání cizích kultur, etnik a biologický rasismus jsou 

pravděpodobně nejvýraznějšími poznávacími znameními krajně pravicových uskupení. 

Biologickému rasismu se ovšem neofašisté vyhýbají a nahrazují ho důrazem na kulturní 

rozdíly. Identitáři sice nehlásají, že naše česká a evropská kultura je nadřazena ostatním, 

ale z jejich rétoriky je znatelné jisté opovržení ostatními etniky a neevropským národy. 

Zastávají názor, že jednotlivé kultury by se neměly mísit a měly by zůstat na místě 

svého vzniku – požadují etnokulturně čistou Evropu. Již samotné rozlišování lidí na 

základě etnicko-kulturního původu spojené s požadavkem jejich segregace a chránění 

etnokulturní identity řadí Generaci identity k neofašistickým skupinám. 

V Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na „svobodu a rovnost 

lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost 

a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, 

příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“. 148 A právě s těmito právy se dostává Generace identity do střetu. Jinou víru, 

náboženství, národní a sociální původ a národní a etnické menšiny nehodlají na našem 

území (popřípadě v celé Evropě) tolerovat. Identitární „myslitel“ Marcus Willinger 

dokonce přišel s plánem, jak Evropu „vyčistit od imigrantů“. Navrhuje všechny 

„narušitele“ rozvézt po světě na základě jejich etnické a národní příslušnosti, což se dá 

označit za rasismus a naivní identitářskou ideu.  

Dalším naplněným znakem je rétorika, jakou Generace identity používá. Zde lze 

opět aplikovat definicí MVČR: „Extremismus obvykle používá tyto instrumenty: 

historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu verbálního až 

fyzického násilí vůči oponentům a vůči a priori definovaným sociálním skupinám 

a konspirativní teorii“. 149 Generace identity sice nepodporuje verbální ani fyzické 

násilí, ostatní znaky však ve větší či menší míře naplněny jsou. Důležité momenty 

z historie využívají identitáři k propagování svých myšlenek a probouzení národního 

sebeuvědomění. Sociální demagogii používají především ve vztahu k imigraci. Nabízejí 

omezený pohled na ni a fakta důmyslně ohýbají tak, aby zapadala do jejich koncepce 

ohrožené Evropy. 

                                                 
148 MVČR.cz, 2010 
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Rétoriku, kterou identitáři používají, lze označit jako pravicově populistickou. 

V souvislosti s Generací identity lze populismus vnímat pouze jako komunikační 

strategii, jelikož nemá ambice podílet se na moci. Populismus vytváří obraz obecného 

nepřítele a zdůrazňuje kontrast mezi „viníky“ a „oběťmi“. Pro identitáře jsou úhlavním 

nepřítelem evropské a národní vládnoucí elity a generace 68‘. Ty obviňují především 

z naivně vstřícného postoje k imigraci, který dovedl Evropu na pokraj zkázy. Identitáři 

využívají aktuální nálady a předsudky ve společnosti, které jsou demagogicky 

používány proti „vládnoucí třídě“ a imigrantům. 

Přestože Generace identity nenaplňuje beze zbytku definici MVČR, několik 

jasných znaků identifikovat lze, takže dle mého názoru její zařazení na krajně 

pravicovou scénu je zcela legitimní a nepochybné. Jedná se o jakýsi nový proud na 

pomezí neofašismu a krajně pravicového populismu, distancujícího se od ostatních 

uskupení, který používá pro veřejnost „přijatelnější“ rétoriku, svou vlastní symboliku 

a zařazení do krajně pravicového spektra samo odmítá. Z hlediska ovlivňování 

politického dění a politického programu tohoto hnutí je nutné ještě jednou zdůraznit, že 

se jedná o hnutí neregistrované, tudíž bez ambic na reálné ovlivňování ve státě. Jakýsi 

politický (populistický) program Generace identity sice má, je ovšem založen 

především na kritizování systému stávajícího a nenabízí žádná smysluplná řešení 

a východiska pro změnu poměrů dle jejich představ. 

 

                                                                                                                                               
149 MVČR.cz., 2010 
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Závěr 

Generace identity je poměrně nové neregistrované hnutí, u nás působící od roku 

2013. Představuje nový proud v české krajní pravici, částečně navazující na skupinu 

Autonomních nacionalistů a zároveň se inspiruje francouzskou skupinou Génération 

Identitaire. Svými postoji, rétorikou a symbolikou vybočuje z dosavadních zajetých 

kolejí krajně pravicové scény, přestože ve své podstatě naplňuje znaky fašismu, podává 

ho novým způsobem a kombinuje s prvky krajně pravicového populismu.  

Identitáří přináší na krajně pravicovou scénu nová témata a problémy. Zároveň 

opouštějí témata třetí říše a prosazování autoritářských režimů s vládou pevné ruky. 

Staví se sice proti současné vládě, ale nepožadují změnu režimu na autoritářský. Vládu 

pouze obviňují ze současného stavu společnosti a především ze zaprodání národní 

identity. Zdůrazňují především problém multikulturního soužití, které je podle nich 

nereálné, příliv přistěhovalců do Evropy, globalizaci, ztrátu identity v dnešní konzumní 

a uspěchané společnosti, ale i jiné současné problémy. Z jejich vzniku obviňují kromě 

vlády celou „generaci 68´“ a sami sebe propagují jako poslední možnost zachránit 

Českou republiku, potažmo Evropu před zkázou. Generace 68´ se podle nich chtěla 

osvobodit od tradic a od znalostí, ale osvobodila se pouze od povinností a přivedla 

současnou společnost na pokraj záhuby. Identitáři se označují za oběti této generace 

 a veřejně se od ní distancují. 

Téma společné Evropy je rovněž velice zajímavé a v krajní pravici poměrně 

nové. Pokud se podíváme na jiné krajně pravicové proudy, zjistíme, že hlavní 

myšlenkou je vždy nadřazování určité rasy, popřípadě národa, nikoli však Evropy jako 

takové. Téma bývalé „silné“ Evropy, dnes ohrožené přívalem migrantů, se objevuje 

u všech poboček Generace identity. Identitáři  kladou důraz na vlastenectví, ovšem 

objevuje se zde právě i myšlenka jakéhosi „evropského vlastenectví“, či spíše 

„evropského fašismu“. 

Identitáři se od krajní pravice distancují a odmítají jakékoliv spojování 

s extremismem. Navenek se staví proti otevřenému rasismu, autoritářským režimům 

a používají údernou rétoriku zaměřenou na probouzení pocitu vlastenectví a soudržné 

Evropy, která po staletí ovládala svět a dnes svou moc ztrácí a ocitá se v ohrožení.  

Ve svých projevech a videích umístěných na internetu apelují na každého zvlášť, 

ať se zamyslí nad tím, zda chce v takovéto společnosti žít a pokud ne, ať se přidá právě 

k identitářům. Tím se dostáváme k šíření myšlenky identitářství a získávání nových 
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členů. Na rozdíl od zbytku krajně pravicového spektra, prezentují své myšlenky 

relativně „nezávadně“, čímž se stávají atraktivní pro řadu lidí, kteří jsou nespokojeni se 

současnou situací v naší společnosti, ale zároveň nejsou jejich názory silně radikální. 

Jelikož Generace identity velice aktivně působí na svých webových stránkách, 

facebooku, i Youtube, je dnes již vytvořena síť malých poboček po celé České 

republice. 

Pro identitáře je důležitá symbolika. Již samotný název Generace identity značí, 

že se tato skupina „hledá“ a pokouší se najít pevné body v historii, které určují naši 

(českou, francouzskou, evropskou) identitu. Tyto body neustále zdůrazňují, vracejí se 

k nim ve svých projevech a také v symbolech na jejich akcích používaných. 

Identitáři sami sebe vnímají jako nespokojenou mladou generaci (evropské 

mládežnické hnutí), která hodlá napravit chyby generace předešlé. Cítí se ohroženi 

globalizací, multikulturalismem, ale i vlastní vládou a fungováním společnosti. 

Upozorňují na problémy s těmito tématy spojené, ovšem způsobem v demokratické 

společnosti považovaným „za hranou demokracie“. Díky svému názoru na ideální 

fungování společnosti (evropské i české), imigraci, globalizaci a oddělení jednotlivých 

kultur se hnutí dá zařadit do spektra krajně pravicové scény. To ostatně dokazuje 

i souhrnná situační zpráva ministerstva vnitra ČR o extremismu z roku 2014, kde se píše 

o Generaci identity jako o neregistrovaném pravicově extremistickém uskupení. 
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Summary 

Main purpose of this work is to analyse Czech extreme right group Generation 

identity and based on the findings to position clearly within Czech extreme right 

movements. Czech Generation identity is one of affiliates of pan-european youth 

identity based movement.  

Its activity in Czech republic can be traced to autumn 2013. Introductiony was 

doneby placing a video on social media site Youtube, where it presented the movement 

against government and immigration.  Shortly after that the group introduced its website 

and facebook pages. The group is very active on Internet, it provides and distributes 

content,  interviews and links  in various platforms. Many contributions appear on their 

websites, where the group actively promotes its  position. They present themself as 

a youth movement oppposing rasism, xenophobia usually associated with extreme 

rights. However with close study of their materials one can reach conclusion that  it is 

one branch of the pan-european neofasism.  

The core idea of Generation identity (throughout Europe) is strong and 

„ethnoculturally“ pure Europe. However the concept of european identity within the 

extreme right  is a new phenomen. The identity can be classified on three levels –

european, national and regional, while all three are interlinked. Their position is clearly 

negative regarding immigration and mixing of cultures. They think that europen society 

is on the brink of extinction and just the young generation is the last one  who can save 

Europe and its tradition (identity). But Europe in their view are separate nations linked 

by common history not European Union, which they radically reject. 

Also in their view the generation of 68‘ are responsible for this critical situation 

by adopting naive vision of multiculturalism. Their critisim aims also on current form of 

democracy, liberalism and government. They  describe current democracy as parody,  

held liberalism responsible for eliminating solidarity from daily life. Solidarity is very 

important element and often appear in their materials. Symbolism plays very important 

place in promoting the movement and has specific well organised elements. They 

organise perfomances during historically important dates (appealing to patriotic 

feelings) and produce posters, stickers and T-shirts  with slogans of Generation identity.  

Based on analysed data on activities of Generation identity and applying above 

described theoretical framework author reaches conclusion that the group can be 

classified as an extreme right movement. Eventhough the group itself rejects being 
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identified as extreme right group clear sign of fashism, rasism and intolerance can be  

traced. Ideology based on the so callled identity does not put  european race above other 

races and does not call for introduction of authoritarian regimes but agitate for 

separation of people based on race. In the meantime call for authoritarian government 

was replaced by srong critisim of democracy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Postoje identitářů dle Marcuse Willingera, ukázka z knihy (text) 

Chcete vědět, kdo jsme? Odkud pocházíme? Co nás pohání? 

Řekneme vám to. 

Jsme měnící se časy; zvedající se vítr; nová generace.  

Vydali jste nás napospas světu, vykořeněné a dezorientované, bez toho abyste nám 

řekli, kam jít, kterým směrem vedou naše cesty. Zničili jste nám všechny možnosti, 

abychom mohli najít svůj směr. Jsme vaší odpovědí, neboť jsme vaše děti. 

Zničili jste církev, a proto teď jen málo z nás hledá útočiště v ruinách tohoto 

společenství. 

Znehodnotili jste stát, a tak nikdo z nás mu již více nechce sloužit. 

Rozbili jste rodinu. Naše domácí idyla upadla do rozvodů, konfliktů a násilí. 

Podrobili jste lásku banalizující dekonstrukci, a tak namísto hlubokých pout přetrvaly 

jen zvířecí pudy. 

Zruinovali jste ekonomiku a jako dědictví nám zanechali horu dluhů. 

Zpochybňovali a kritizovali jste vše, proto teď nevěříme v nic a nikomu. 

Nezanechali jste nám žádné hodnoty, a přesto nás obviňujete, že jsme nemorální. Což 

nejsme. 

Jsme dědicové vaší utopie, avšak naše realita vypadá úplně jinak. 

Kupujete si mír za cenu neustálého navyšování dluhu. 

A tak dnes jen sledujeme, jak vaše prosperita mizí po celé Evropě. 

Vaše multikulturní společnost pro nás neznamená nic, jen nenávist a násilí. 

Ve jménu vaší „tolerance“ štvete proti každému, kdo vás kritizuje. I přesto však 

nazýváte vaše oběti „netolerantními“. 

Máme toho dost! 

Vaše utopie pro nás ztratily veškerou legitimitu. 

Uvědomte si konečně, že nežijeme ve sjednoceném světě nebo globální vesnici. Oběti 

války, chudí a utlačovaní budou vždy s námi. Tento svět nebude nikdy rájem na Zemi. 

Vaše sebeklamy dosáhly jen jedné věci: vykořenili jste své vlastní děti. 

Jsme ztracení, bez domova. „Kdo jsme?“ ptáme se sami sebe. „Kam směřujeme?“ 

Prohlédli jsme vaše odpovědi a pochopili, že jsou to jen lži. Nejsme „lidstvo“ a 

nechceme váš ráj. 

A tak jsme přišli s vlastními odpověďmi na tyto otázky. 
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Stali jsme se těmi, které démonizujete. Sebou samými. 

Hledáme svoji identitu a nacházíme ji v troskách vaší ničivé zuřivosti. Musíme kopat 

hluboko, abychom se opět našli. 

Naše historie, naše vlast a naše kultura nám dává to, co jste nám vzali. 

Nechceme být světoobčany. Jsme šťastnější v našich vlastních zemích. 

Nechceme konec historie, naše historie nám nedává důvod si stěžovat. 

Požadujeme méně než vy a i přesto chceme o tolik víc! 

Zatímco jste usilovali o utopii po celý váš život, my chceme skutečné hodnoty. To, co 

chceme, navíc skutečně existuje; vlastnit to je naše odvěké právo. Netoužíme po ničem 

jiném, než po našem dědictví – a to, že nám ho někdo upírá, již nebudeme více 

tolerovat. 

Jsme odpovědí na vás a na selhání vaší utopie. 

Jsme Identitární generace. 

 

Zdroj: Deliandiver.org: Identitární generace [online]. 3. 7. 2013 [cit. 15. 5. 2017]. 

Dostupné z: http://deliandiver.org/2013/07/identitarni-generace.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


