INFORMACE BIS O VÝVOJI NA EXTREMISTICKÉ SCÉNĚ
VE 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2012
Bezpečnostní informační služba nezaznamenala ve sledovaném období
žádné aktivity extremistů, které by z pohledu zpravodajské služby představovaly
reálnou hrozbu a bezprostřední ohrožení demokratických základů České republiky.

PRAVICOVĚ EXTREMISTICKÁ SCÉNA
Témata pravicově extremistické scény se v druhém čtvrtletí 2012 příliš nelišila od
předchozího období. Zájem nadále zůstával zaměřen na romské etnikum, policejní zátahy,
soudní stíhání soukmenovců a na činnost vlády a její reformy.
Krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) pokračuje
v předvolební kampani do podzimních krajských voleb. Počátkem dubna se strana chtěla
svézt na vlně jisté popularity, kterou mezi občany získalo neregistrované protestní hnutí
Holešovská výzva (HV). DSSS tuto známou značku využila a dne 3. dubna 2012 zaregistrovala
vlastní takřka stejnojmenné občanské sdružení Holešovská výzva, o. s. 1 Doufala, že bude
z pokračujících demonstrací a projevů občanské nespokojenosti, organizovaných původní
HV, politicky profitovat, nicméně dosud nic nenasvědčuje tomu, že by tento krok měl výrazný
dopad na preference strany.
Ve sledovaném období DSSS zorganizovala několik demonstrací. Například dne 7.
dubna 2012 uspořádala na mosteckém sídlišti Chanov protestní akci v souvislosti s nedávným
napadením policisty. Uplatnila podobnou taktiku jako v předchozích letech v souvislosti
s jinými konflikty majority s nepřizpůsobivými v různých regionech České republiky. Dne 22.
dubna 2012 uspořádala v Břeclavi pochod na podporu chlapce údajně napadeného
nezletilými Romy. V břeclavském případě však aktivní přístup skončil pro stranu
kontraproduktivně. Chlapec si zranění neopatrností způsobil sám a napadení Romy si
vymyslel.
I letos DSSS spolu s Dělnickou mládeží (DM) zorganizovala tradiční prvomájovou akci,
tentokrát v Praze s podtitulem „Za sociální jistoty - Proti reformám!“. Akce v ulici Na Můstku,
za přítomnosti zhruba 180 osob, byla narušena levicovými extremisty, kteří napadli její
účastníky například lahvemi či dlažebními kostkami. Jejich útok pravicoví extremisté
opětovali. Policie proti útočníkům zasáhla a zpacifikovala je. Po demonstraci následoval
pochod DSSS na náměstí Jiřího z Poděbrad, kterého se zúčastnilo cca 250 osob. Ten již
proběhl v klidu a bez větších výtržností.
DSSS dále pokračovala v předvolebních mítincích po jednotlivých krajích. Účast na
nich však nikdy nepřesáhla pár desítek osob.
Česká neonacistická scéna jako celek nefunguje a tvoří ji hlavně lokální skupiny.
Prozatím se nezdá pravděpodobné, že by se našla oblast, která by scénu v dohledné době
opět stmelila a zaktivizovala. Některé zaznamenané trendy jako hardbass, příklon
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k italskému neofašistickému hnutí Casa Pound či hooliganské aktivity oslovují pouze malou
část pravicových extremistů a nemohou sloužit jako sjednocující prvek.
Za nejvýznamnější veřejnou akci pořádanou neonacisty lze považovat tradiční
vzpomínkový pochod na Miloše Reha, který se uskutečnil dne 19. května 2012 v Litvínově a
Mostě.
Dlouhodobě stagnující česká nacionalistická scéna se nijak výrazněji neprojevovala.

LEVICOVĚ EXTREMISTICKÁ SCÉNA
Krajní levice se nadále pokoušela profitovat z občanských protestů proti reformám a
vládě. Její zástupci se zúčastnili několika demonstrací a happeningů. Lze zmínit zejména
„Demonstraci proti vládním reformám“ dne 21. dubna 2012 v Praze či „Společný protestní
pochod“ dne 22. května 2012 v Praze, na jejichž organizaci se v rámci kampaně „Stop vládě“
podílely odbory, řada sdružení a iniciativ.
Nejvýznamnější akce pořádané přímo levicovými extremisty proběhly v rámci
prvomájových oslav. Stoupenci anarchoautonomní scény zorganizovali v Praze tzv. „Akční
dny“, několikadenní protestní kampaň završenou akcemi na 1. máje. V dopoledních hodinách
se na Střeleckém ostrově konalo „tradiční prvomájové setkání anarchistů a anarchistek",
kterého se zúčastnilo cca 100 osob. Odpoledne se na náměstí Republiky uskutečnila za
přítomnosti 300 – 350 osob demonstrace s názvem „Miřme na správné cíle". Po ní
následoval pochod Prahou, kterého se zúčastnilo cca 600 osob.
Zástupci marxisticko-leninské scény se dne 1. května 2012 zúčastnili tradiční „Oslavy
Svátku práce", kterou organizovala Pražská rada Komunistické strany Čech a Moravy.

