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Extremismus jako riziko 

LEDEN 
• 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. 
Možnosti antisemitských 
demonstrací.1 
•27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti2 
•30. 1. 1933 Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. 
 

ÚNOR 
•13. 2. 1945 Bombardování Drážďan angloamerickým letectvem, 
neonacistické akce v Drážďanech 
*účastní se jich i čeští neonacisté+. Dobytí Budapešti sovětskou armádou, 
pravidelné mezinárodní setkání neonacistů v Budapešti „Day of Honour“ 
*účastní se ho čeští neonacisté+. 
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Extremismus jako riziko 
BŘEZEN 
• 15. 3. 1939 Nacistická okupace ČSR3 
• 29. 3. 1899 Zavražděna Anežka Hrůzová v Polné. Za vraždu byl neprávem 
odsouzen Žid Leopold Hilsner.  
• 30. 3. 2004 Smrt Romana „Elmara“ Skružného 
DUBEN 
• 8. 4. Mezinárodní den Romů 
• 8.–16. 4. 2009 Židovský svátek Pesach *datum se určuje podle hebrejského 
kalendáře+. 
• 15. 4. 1948 Smrt Radoly Gajdy. Obvykle připomínána v Praze na Olšanech 
příznivci nacionalistické 
Vlastenecké fronty. 
• 20. 4. 1889 Narození Adolfa Hitlera 
• 30. 4. 1945 Smrt Adolfa Hitlera 
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Extremismus jako riziko 

KVĚTEN 
• 1. 5. 1933 Adolf Hitler vyhlásil 1. květen za „Den národní práce“, proto i neonacisté 
pořádají 
prvomájové demonstrace 
• 8. 5. 1945 Porážka Německa ve 2. světové válce, neonacisté den chápou jako závazek 
tuto porážku odčinit nebo jako vzpomínku na padlé. 
• 10. 5. 1941 Let Rudolfa Hesse *neonacistická ikona+ do Velké Británie s údajným 
„mírovým“ poselstvím 
 2006 Smrt Petra „Sumce“ Chytila 
• 14. 5. 1948 Vznik státu Izrael *možnost ohlášených nebo i spontánních demonstrací 
se zastřeným účelem „za mír“, „proti válce“ apod.+ 
• 16. 5. 1999 Smrt Miloše Reha  
• 27. 5. 1942 Atentát na Reinharda Heydricha 
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Extremismus jako riziko 

ČERVEN 
• 21./22. 6. Letní slunovrat *starogermánská tradice+ 
• 27. 6. 1945 Smrt Emila Háchy 
• 30. 6. 1934 „Noc dlouhých nožů“ v nacistickém Německu 
ČERVENEC 
• 20. 7. 2001 Vražda Roma Oty Absolona ve Svitavách, využíváno jako připomínka 
údajného justičního omylu na soudem odsouzeném vrahovi – neonacistovi Vlastimilu 
Pechancovi. 
SRPEN 
• 11. 8. 1957 Narození Iana Stuarta 
• 17. 8. 1987 Smrt Rudolfa Hesse *v neonacistické terminologii „poslední oběť 2. 
světové války“+, pochody v Německu *pokud jsou povoleny, tak hlavně ve Wunsiedelu+. 
• 21. 8. 1968 Okupace ČSSR státy Varšavské smlouvy 
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Extremismus jako riziko 

 
ZÁŘÍ 

• 1. 9. 1939 začátek 2. světové války 

• 24. 9. 1993 Smrt Iana Stuarta 

• 28. 9. výročí úmrtí sv. Václava 

ŘÍJEN 

• 25. 10. 2008 Smrt Jana Strička *Rakovník+ 

• 28. 10. 1918 Vznik Československé republiky; 1922 pochod fašistů v čele s Benitem 
Mussolinim¨na Řím  

• 30. 10. 1932 Narození Romana „Elmara“ Skružného 
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Extremismus jako riziko 
LISTOPAD 
• 9. 11. 1923 neúspěšný pokus NSDAP o nacistický puč v Mnichově – využíváno jako 
vzpomínka na padlé v nacistickém a neonacistickém hnutí; 1925 založení jednotek SS; 
V noci z 9. na 10. 11. 1938 se v Německu, k němu připojenému Rakousku a v tzv. 
Sudetech uskutečnil protižidovský pogrom, tzv. „křišťálová noc“  
• 17. 11. 1939 Nacistická protistudentská represe; 1989 Pád komunismu, státní svátek, 
možnost 
demonstrací kritizujících polistopadový systém 
• 20. 11. 1975 Smrt Francisca Franca 
PROSINEC 
• 5. 12. 1992 Smrt Daniela Hejdánka *Pardubice+ 
• 8. 12. 1984 „Den mučedníků“ *„Martyrs’ Day“+, zabití neonacistického teroristy 
Roberta J. Matthewse z organizace The Order agenty FBI 
• 10. 12. 2006 Smrt Augosto Pinocheta 
• 21./22. 12. Zimní slunovrat *starogermánská tradice+ 



Levicový extremismus 

• většinou vychází z anarchismu, tzn. důraz na 
naprostou svobodu jednotlivce a naprosté 
uplatňování svobodné vůle 

• v praxi odmítání autorit, disciplíny, pořádku, 
povinností 



Levicový extremismus 

Nejaktivnější skupiny na našem území: 

 

• AFA/Antifa   

 

• ČSAF 

 

 

 



Levicový extremismus 

Nejaktivnější skupiny na našem území: 

 

• FAS    

 

• marxisticko – leninské skupiny  

 

 

 



Aktivity levicových extremistů 

• Shromáždění a veřejné akce 

• Benefice a koncerty 

• Blokády, protiakce 

• Monitoring neonacistů – aktivní odpor 

 



Fotbalové násilí, hooligans 

• někdy též chuligáni, rowdies, ultras, tifosi 

• diváci x fanoušci x chuligáni 

• nejčastěji spojováni s fotbalem  - organizování 
ozbrojených i neozbrojených střetů mezi 
jednotlivými skupinami 

 

http://www.hooligans.cz/img/sala.jpg


Fotbalové násilí, hooligans 

• mezi fotbalovými chuligány velký počet 
pravicových (v menší míře levicových) 
extremistů 

• tzv. „třetí poločas“ 



Fotbalové násilí, hooligans 

• U nás fotbalové násilí registrujeme od počátku 
80. let 20. století (v roce 1985 incident 
fanoušků Sparty při cestě vlakem z Banské 
Bystrice) 

• V roce 1994 incident fanoušků Brna (končí 
smrtí) 

• Existence Koordinační komise k problematice 
diváckého násilí a nevhodného chování při 
sportovních utkáních (od r. 1996) 



Fotbalové násilí, hooligans 

• Projekt Ligové stadiony 2003 

• Snaha kopírovat preventivní aktivity zejména  

    z Velké Británie (institut samosoudce přímo na 
stadionu, zákazy vstupu na stadion, 
vycestování ze země na fotbalová utkání atd.) 

 

 



Fotbalové násilí, hooligans 

• V rámci jednoho klubu může fungovat více chuligánských 
skupin  

• 1. FC Brno: Johny Kentus Gang, Orthodox Fans Brno, Torcida, 
• Sigma Olomouc: Hovada Zubr, NS Comando, Ultras Nové 

Sady, Fanatic Fans Šternberk, 
• Baník Ostrava: Apple Commando, Chachar Boys, Ultras 

Orlová, Marienbaad Ultra, 
• Slavia Praha: Brigate 97, Slavia Hooligans, Slavia Youngsters, 

Tlupa Toma Dojeta, 
• Sparta Praha: Brigade Drápek z Lasičky, Red Pirates Sparta, 

Frakce Rudý úder. 
 

 



Fotbalové násilí, hooligans 

• existence tzv. družeb mezi 
jednotlivými skupinami  
v rámci ČR, též však mezinárodní 
spolupráce – velké nebezpečí = 
radikální skupiny z Polska 



Konec prvního bloku 

Děkuji prozatím za pozornost. 



Pravicový extremismus 

• skinhead ≠ neonacista 

• skinheads – počátek 80. let, kořeny koncem 
60.let ve Velké Británii 



Skinheads 

• Existence skinheadských hnutí vymezujících se 
proti rasismu či fašismu:  

• SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice) 

 

 

 

• RASH (Red and Anarchy SkinHeads) 

 

 



Skinheads 

• Existence skinheadských hnutí vymezujících se 
proti rasismu či fašismu:  

• SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice) 

 

 

 

• RASH (Red and Anarchy SkinHeads) 

 

 



Pravicový extremismus 

• od r. 1989 velký 
nárůst stoupenců a 
sympatizantů 

• existence prvních 
rasistických 
hudebních kapel 
(Braník, Orlík) 



Pravicový extremismus 

• v 90. letech vzniká řada uskupení hlásící se k 
odkazu hitlerovského Německa či k 
myšlenkám rasistického Ku – Klux – Klanu 

• napojení na mezinárodní organizace – 
Hammer Skins, Blood & Honour, WAR, POW 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/White_Aryan_Resistance_Hate_Logo.png


Bohemia Hammer skins 

• česká pobočka Hammer Skins 

• založena v r. 1993 (Karel Duben, 
Robert Daněk) 

• nejaktivnější v období 1993 – 
1996 

• hierarchické uspořádán 

• nacionální socialismus, rasismus, 
antisemitismus 



Blood and honour 

• založena r. 1987 I. S. Donaldsonem 

• u nás pobočka B a H Division Bohemia od r. 
1996 



Národní odpor 

 

• transformován z pražských neonacistů dříve 
sdružovaných v uskupení Blood and Honour 

• neregistrované hnutí, odhadem 3 – 5 tisíc 
přívrženců a sympatizantů, na demonstracích 
jsou schopni se  
sejít cca v počtu tisíc lidí  

• vůdčí postavou Filip Vávra 

http://radioautonom.com/web/


Pravicový extremismus 

• ke konci tisíciletí změny v organizaci a strategii 
neonacistů 

• ústřední role NO (kooperace se zahraničím) 

• r. 2007 (1. máj Brno, pochod Prahou při výročí 
tzv. Křišťálové noci – pozornost médií) 



Pravicový extremismus 

• v letech 2008 a 2009 profesionalizace hnutí 

• na scéně NO + AN + DS 

• obsazování veřejného prostoru 

• NO => Svobodný odpor, Svobodná mládež 



DS(SS) 

• Dělnická strana sociální spravedlnosti 

• V průběhu 90. let i začátkem nového tisíciletí 
snaha pravicových extremistů proniknout do 
politiky 



DS(SS) 

• DS(SS) nový potenciál pro 
neonacisty 

• v minulosti republikáni M. Sládka 
či NS Petry Edelmannové 



Dělnická strana sociální spravedlnosti 

• od roku 2007 spolupráce s neonacisty 

• silně provázána s NO, spolupráce s AN 

• dne 17. 2. 2010 DS rozpuštěna rozhodnutím 
Nejvyššího správního soudu 

• Dne 20. 2. 2010 oznámena volební 
kandidatura DSSS 



Dělnická strana sociální spravedlnosti 

• konec spolupráce DS(SS) a AN v březnu 2010 
(„Oficiální distancování Autonomních 
nacionalistů od Dělnické strany (sociální 
spravedlnosti“) – důvodem postoj DSSS po 
policejních akcích Power a Lotta 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• snaha legitimizovat neonacistickou ideologii 
na politické půdě a v očích veřejnosti se 
promítá do chování na demonstracích 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• nové strategie při neonacistických akcích 
(demonstrace, koncerty, politické mítinky) – 
dobrá organizovanost, úspěšné utajování akcí, 
informační chaos s cílem zmást příslušné 
složky policie, nové uspořádání při pochodech 

 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• aktivní účast žen a dívek na 
jednotlivých akcích (2007 vznik 
RWU – Resistance Women 
Unity) 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• dle odborného 
odhadu M. Mareše 
tvoří ženy na krajně 
pravicové scéně cca 
desetinu všech 
aktivistů 

 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• snaha o „vědeckou osvětovou činnost“ (NVI – 
Národně vzdělávací institut, návštěva D. 
Dukea) 

 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• Casapound – italská organizace hlásící se k 
neofašismu, klade důraz na národ, stát, vlast 
– vzor a inspirace části české neonacistické 
scény 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• Vznik nových hudebních stylů, snaha 
neonacistů infiltrovat se do hip – hop scény, 
HC scény, vznik NS reggae 

• Hardbass – tanec na elektronickou hudbu v 
ulicích, Straight Edge 



Pravicový extremismus – nové trendy 

• rostoucí výpady vůči Romům, pochody  
   v soc.vyloučených lokalitách, žhářské útoky: 
Bruntálsko a okolí: 
•  30. 6. 2007 - Vrbno pod Pradědem 
• 1. 12.2007 - Horní Benešov 
• 5. 9.2008 - Moravský Beroun 
• 21. 9.2008 - Bruntál 
• 24.1. 2009 - Moravský Beroun. 
• 19. 4. 2009 - Vítkov 
 



Symboly neonacistického hnutí 

• oblečení  

• tetování 

• číselné šifry 



Symboly neonacistického hnutí 

• Značky oblečení: 
• Thor Steinar 
• Grassel 
• Nibelung 
• Eighty Eight 
• Resistance 
• Masterrace Europe 
• Bohemia 
• Consdaple 
• Pretorian 
• Doberman Streetwear 
• Fred Perry 
• (Umbro, Lonsdale) 



Symboly neonacistického hnutí – Thor 
Steinar 

• značka zaregistrována od r. 2002 (Uwe 
Meusel, Axel Kopelke) 

• původní logo kombinace run Wolfsangel a Tyr 

 

 

• zakázáno a nahrazeno novým 



Symboly neonacistického hnutí – 
oblečení 



Symboly neonacistického hnutí 

• Značky oblečení: 
• Thor Steinar 
• Grassel 
• Nibelung 
• Eighty Eight 
• Resistance 
• Masterrace Europe 
• Bohemia 
• Consdaple 
• Pretorian 
• Doberman Streetwear 
• Fred Perry 
• (Umbro, Lonsdale) 



Symbolika 



Číselná a runová symbolika 

Nejčastěji používané symboly 

 

Keltský kříž Sonnenerad – 
svastika slunečního 
kola 

Hakenkreuz 
(hákový kříž, 
svastika) – 
nejstarší odznak 
nacistické strany a 
státu 

Triskele (trigium, 
oregon) – symbol 
používaný organizací  
Blood & Honour 



Číselná a runová symbolika 

Nejčastěji používané symboly 

 



Číselná a runová symbolika 

Sig – Rune (runa 
vítězství) 

Ger – Rune (symbol 
společného ducha) 

Runová symbolika 

Wolfsangel – „vlčí hák“ (symbol 
svobody a nezávislosti) 

Opfer – Rune (symbol 
sebeobětování) 

Eif – Rune (symbol horlivosti 
a nadšení) Leben – Rune a Toten - Rune 



Číselná a runová symbolika 

Tyr – Rune (runa 
bitvy) 

Heilszeichen (runa 
prosperity) 

Runová symbolika 

Hagall – Rune 
(symbol věrnosti) 

Odal – Rune (symbol příbuzenství 
a rodiny) symbolizuje také čistotu 
rasy 



Číselná a runová symbolika 

• Číselné šifry používané neonacisty: 

• 18 Adolf Hitler, nacistický vůdce 

• 88 Heil Hitler, nacistický pozdrav 

• 14 čtrnáct slov amerického neonacisty Davida Lanea „We must secure 
the existence of our people and a future for white children“ (musíme 
chránit existenci naší rasy a budoucnost bílých dětí) 

• 28 Blood & Honour, neonacistická  
organizace,heslo Hitlerjugend 

• 311 Ku Klux Klan, rasistická organizace 

• 4/20  narozeniny Adolfa Hitlera 20.4. 

 



Číselná a runová symbolika 

• Význam používaných zkratek: 

• P.O.W. = Prisoners Of War 

• A.C.A.B. = All Cops Are Bastards 

• CH.W.D.P. [ha-vu-de-pe]  

 (polská zkratka) 
= Chuj w dupę policji  



Trestněprávní aspekty 

 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok. 

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim 
vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody 
velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že 
jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta. 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí ke 
spáchání takového činu. 

 

 



Trestněprávní aspekty 

 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 

(1) Kdo veřejně hanobí 

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo 

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že 
jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 

a) nejméně se dvěma osobami, nebo 

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí 
nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

 



Trestněprávní aspekty 
 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv a svobod 

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické 
skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv 
a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného 
v odstavci 1. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 
veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem, nebo 

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo 
sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, 
náboženskou nebo jinou nenávist. 

 



Zdroje: 
www.antifa.cz 

www.bis.cz 

www.hooligans.cz 

www.milada.org 

www.mvcr.cz 

www.nacionaliste.com 

www.odpor.org 

www.women-unity.net 

www.youtube.com 

 

http://www.antifa.cz/
http://www.bis.cz/
http://www.hooligans.cz/
http://www.milada.org/
http://www.mvcr.cz/
http://www.nacionaliste.com/
http://www.odpor.org/

