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1. Úvodník pro čtenáře
Posilvestrovská kocovina tradičně dočasně oslabuje revoluční vitalitu našich klientů.
S příchodem prvních jarních dnů se ale situace začíná měnit. Podobně jako příroda se probouzí i
extremistická scéna.
Dělnická strana sociální spravedlnosti ruku v ruce s Dělnickou mládeží se několikrát
pokusila narušit „koloběh přírody“, ale neuspěla. Také díky extrémním mrazům, které postihly
Evropu, nepřinesly veřejné akce v Rotavě a Varnsdorfu či tradiční jihlavský marš pravicovým
extremistům (dále jen „PEX“) výraznější úspěch. „Dělníci“ představili populistický pamflet, vzletně
nazvaný „Strategie DSSS proti nepřizpůsobivému stylu života“, předseda Vandas vydal novou
knihu a ohlásil kandidaturu na prezidenta. Aktivisté a advokáti hájící souzené neonacisty vyvíjeli
cílený tlak na relevantní osoby, soudní znalce i soudce. Speciálně kauza údajného židovství znalce
Michala Mazla byla za hranicí slušnosti.
Anarchoautonomové museli konstatovat, že potenciál zahraničních hnutí (Occupy, 15M,
Skutečná demokracie teď) se v Česku nepodařilo zužitkovat. Intenzitou překvapily protesty
proti dohodě ACTA. Svoboda internetu dokázala oslovit mladé lidi. Anarchisté se chtěli profilovat
také na vysokoškolském Týdnu neklidu. Z bezpečnostního hlediska se nic výjimečného neudálo, což
anarchisté kladli za vinu údajnému konzumnímu způsobu organizace škol, akademickým
funkcionářům a „kariéristům, usilujícím o koryta“. Informace o scéně poskytl odbor terorismu a
extremismu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Mediálně pokrytá byla kauza KSČM. Návrh pozastavit činnost této strany nakonec nebyl
realizován.
Příjemné čtení přeje kolektiv odboru bezpečnostní politiky.

2. Extremistická scéna ve čtvrtém kvartálu
2.1. Přehledová zpráva za leden 2012
2.1.1. Shrnutí




Během ledna pokračovala stagnace aktivit obou scén, ačkoliv nepatrně vzrostl počet pořádaných
akcí. Bylo zaznamenáno celkem 18 akcí (oproti 15 v loňském roce a 9 v prosinci), z čehož 8
bylo provedeno či s účastí PEX a 10 akcí LEX. Ve všech případech nedošlo k narušení
veřejného pořádku a akce proběhly bez incidentu.
Z hlediska ideologického rámce je vývoj na obou scénách konstantní a beze změny. Obě scény
reflektují pokračující ekonomickou recesi a vládní opatření, pozitivně reagují na protestní vlny
v zahraničí a usilují o jejich přenesení do ČR, např. v rámci platformy Okupuj v případě LEX
scény. V případě PEX scény se projevuje konflikt „mladší“ a „starší“ generace, kdy mladší
spektrum inklinuje k propagování sociálních otázek anebo implementací nových ideologických
doktrín, mj. podporu samostatnosti Palestiny, tzv. arabského jara, kdy je silnější odpor
proti „Systému“. Z hlediska protisystémového postoje podporují rovněž obě scény protesty
proti smlouvě ACTA, byť jsou tyto silněji využívány anarchistickým spektrem.
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Roste polarizace mezi krajní pravicí a tzv. antifašistickou opozicí, zejména s ohledem
na pokračující a intenzivnější zneužívání protiromských nálad. Na jedné straně se toto projevuje
snahou o zlepšení organizace blokád a narušení takto zaměřených akcí PEX, mj. formou
přednášek a workshopů pořádaných uskupením Antifa. Na straně druhé se jedná o snahu
o obnovení činnosti militantních bojůvek na obou stranách. Aktivity těchto skupin jsou
zaznamenány v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji.

2.1.2. Vývoj v rámci extremistické scény v ČR
Během ledna byly z celkového hlediska aktivity obou scén nadále spíše umírněné
v porovnání s předchozím obdobím. Aktivita krajně pravicové scény je ve velké míře zastoupena
aktivitami Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která zahájila kampaň před krajskými
volbami. Krajně levicová scéna je vysoce fragmentovaná a ve sledovaném období se výraznějším
způsobem neprojevovala.
Elementy obou scén se účastnily protestů proti ratifikaci smlouvy ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement). Oběma spektry byly vnímány zejména jako další příležitost
protestů proti „systému“, ačkoliv tyto samotné nelze považovat za projevy extremismu. V rámci
krajní pravice byly zaznamenány výzvy k napadení účastníků protestů z řad krajně-levicových
aktivistů. Obecně, protesty proti ACTA jsou vzhledem ke své „přirozeně protisystémové“ povaze a
samotnému charakteru internetové komunity, která vytváří spíše spontánní řád, vyhledávány
zejména anarchistickými strukturami.
Během ledna, v souvislosti se soudním projednáváním případů Lucie Šlégrové a triček
z 1. Máje v Brně, proběhla diskreditační kampaň proti soudním znalcům.

2.1.3. Pravicově – extremistická scéna (PEX)
Scéna PEX je nadále poměrně konsolidovaná. Projevuje se zejména úloha DSSS jakožto
hlavního a zástupného subjektu celé scény. Strana pokračuje v posilování regionálních struktur a
zejména krajské organizace jsou motivovány k organizaci veřejných shromáždění. Tím se nahrazuje
nedostatek finančních zdrojů na předvolební kampaň. Zároveň osvědčeným tématem pro oslovení
širších sociálních vrstev je poukazování na romskou otázku.
Se začátkem nového roku část aktivistů, zejména Autonomních nacionalistů, usiluje
o demonstraci vlastních aktivit prostřednictvím spontánních akcí. Ty se zaměřují často na distribuci
letáků, samolepek a dalších propagačních materiálů.

2.1.4. Vývoj DSSS a přidružených organizací
DSSS se během ledna výrazněji neodchýlila od stranou dlouhodobě akcentovaných témat.
Vzhledem k avizovanému zahájení předvolební kampaně, se stejně jako v minulých volbách staví
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do role systémové opozice. V současnosti probíhající trestní řízení s jejím členy, anebo ve spojení
s jejími akcemi, prezentuje DSSS záměrně jako oběť politické perzekuce (využíván je např. soud
s vedením DSSS za xenofobní projevy během 1. Máje v Brně dne 2009). Mediální pozornost je
využívána i k útokům proti soudním znalcům a jejich zastrašení, viz níže.
Podobně jako v loňském roce, strana využívá incidentů s příslušníky romské komunity
k mobilizaci širší podpory. Dlouhodobě tak je zjevná snaha o kriminalizaci romské komunity jako
celku. Mítink DSSS ve Varnsdorfu, ze dne 29. ledna potvrzuje, že strana je právě těmito tématy
schopna oslovit část nespokojené populace. Shromáždění pak využívá k demonstraci této podpory,
mj. i díky intenzivnímu mediálnímu pokrytí. Organizace těchto akcí je stěžejní součástí prezentace
krajských poboček, což dokazuje i beseda v Rotavě ze dne 28. ledna, která je však vedením DSSS
vnímána jako spíše neúspěšná, vzhledem k nízké účasti osob mimo scénu PEX. Během ledna došlo
opětovně k pokusům o využití proti-romských nálad na Šluknovsku, v souvislosti s incidentem
ze dne 31. prosince a následným úmrtím napadené ženy. Po akci DSSS ze dne 29. ledna se však
situace opět zklidnila.
Prezentace DSSS jako politického subjektu je zdůrazněna tvorbou „koncepcí“ či užším
zaměřením politiky. Aktuálně a s ohledem na dlouhodobé využívání tématu „nepřizpůsobivých“,
strana vytvořila tzv. Strategii DSSS proti nepřizpůsobivému stylu života. Sama strategie
implicitně směřuje spíše k sociálnímu vyloučení, mj. izolaci tzv. „nepřizpůsobivých“, jejichž
kategorie je poměrně vágně definována. Koncepce sama řešení nenabízí, spíše účelově a v
„úderném“ znění využívá některé body z již předložených návrhů, např. evidenci přestupků.
Kromě poměrně pružného využívání tématu romské komunity se účast na akcích DSSS
zvyšuje i cílenou spoluprácí s dalšími subjekty PEX, zejména Autonomními nacionalisty (Praha,
Liberecko, Severní Čechy a Jižní Čechy) a Národním odporem (Praha, Karlovarský kraj). Tato
spolupráce za účelem zajištění podpory „sjednocené“ krajní pravice může z dlouhodobého hlediska
vést ke snaze o infiltraci těchto osob do komunální politiky či obecně o politizaci určitých témat
(specificky národnostních menšin).
Dělnická mládež (dále jen „DM“) pod vedením E. Lamprechta potvrzuje roli politické
afiliace DSSS, působící jako určitý nástroj pro další propagaci stranické politiky. Příkladem je
příprava protestního shromáždění v Jihlavě, konaného dne 18. února, která poukazuje na funkční
model shromáždění organizovaných pod záštitou DM, avšak sloužících jako politický mítink DSSS.
Struktury DM jsou prostředkem pro oslovení části sympatizantů AN a Svobodné mládeže, které
mají vazby právě na vedení občanského sdružení.

2.1.5. Další relevantní události PEX scény
Během ledna proběhla poměrně intenzivní kampaň proti soudním znalcům v oblasti
extremismu, vyvolaná námitkou proti údajné podjatosti Michala Mazla (mj. i pro jeho údajný
židovský původ) během soudního projednávání výroku Lucie Šlégrové na akci DSSS v LitvínověJanově. Po odstoupení Mazla byla podobná snaha zaznamenána i proti Ivo Svobodovi. Byly
zveřejněny tel. číslo a e-mail doc. Svobody, na které mu byly následně doručeny výhrůžné SMS či
telefonní hovory. Kampaň proti soudním znalcům měla i svou mediální odezvu, související zejména
s reflexí údajného výroku Svobody o „deprivovaných hovadech“. V prostředí internetu byly
zaznamenány i radikálnější příspěvky proti aktivistům proti krajní pravici, konkrétně Ondřeji
Caklovi a Kláře Kalibové.
V části scény zůstává relevantním tématem odpor proti židovské komunitě a judaismu
obecně. Specificky je téma propagováno v kontextu podpory vzniku samostatné Palestiny, zejména
osobami okolo vedení Autonomních nacionalistů, které souvisí s dlouhodobou snahou o nalezení
alternativní a dlouhodobé ideologie krajní pravice. Po delší době byl rovněž zorganizován další hard
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bass, poměrně nezvykle v Karlových Varech. Nicméně, tyto aktivity spojované a priori s „mladší“
generací jsou vnímány rozporuplně, až s odporem, v rámci tzv. jádra či starších aktivistů scény, kdy
vzniká generační spor. V některých oblastech je zaznamenána vyšší koncentrace mladých
soukmenovců do 18 let věku, především v Olomouckém a Ústeckém kraji.
Z hlediska jednotlivých subjektů nadále převažují zejména lokální spolky aktivistů, z nichž
dlouhodobě provozují své aktivity pouze elementy v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském,
Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji, dále v Praze. Objevují se rovněž nové projekty a
platformy, často na základě již existujících organizací. Jedním z nich je občanské sdružení Rozvoj
Obroda Jednota, etablované z části pražských, generačně mladších osob z prostředí tzv. Národní
hrdosti, resp. tzv. Gajdovců. Spíše pokusem o zviditelnění uskupení W.P.E.P. – Evropští patrioti je
vznik tzv. Gajdových gard s vlastním „kodexem“, zjevně inspirovaným Národními gardami Národní
strany. Subjekt W.P.E.P. – Evropští patrioti získává poměrně posměšné ohlasy v rámci scény, mj.
kvůli nedobré pověsti vůdčí postavy Jaromíra „Ferdy“ Pytla1. Byl zaznamenán i pokus o tzv. „antimultikulti watch“ na webu White Media, seznam osob či subjektů podporujících či náležejících
k příslušníkům „nebílých“ ras, stejně jako místa jejich pohybu a častého výskytu.
Nadále jsou zaznamenány koncerty na komerční bázi, které jsou hojně navštěvovány
sympatizanty PEX. Jedná se zejména o kapely, které v minulosti působily v rámci scény tzv. White
Power Music. Některé skupiny jsou příležitostně pozvány k vystoupení v zahraničí, na koncertech
v Itálii či v Maďarsku. Radikálnější část scény přívrženců White Power Music, zejména
sympatizantů či bývalých aktivistů Národního odporu, inklinuje k organizaci lokálních koncertů pro
poměrně omezené publikum, často okolo počtu 50-ti osob. Mění se rovněž texty skladeb, které
jsou pouze výjimečně explicitně rasistické či xenofobní a naopak obsahují více implicitní výzvy
proti státu a systému.
Koncerty dlouhodobě slouží jako místa prodeje či jiné distribuce předmětů a věcí
s motivy či symbolikou odkazující na nacismus či neonacistické hnutí, inspirovaných rasistickými a
xenofobními motivy, anebo hanobících a vyzývajících k násilí proti určitým skupinám obyvatel, a to
včetně předmětů a věcí odkazujících na organizace Blood and Honour/Combat 18. Tyto předměty
jsou osobami z ČR distribuovány i na koncertech v zahraničí, zejména v Polsku, SRN, Maďarsku,
Itálii a na Slovensku. V zahraničí je rovněž část těchto předmětů vyráběna. Převážná část je ale
vyrobena u různých dodavatelů v ČR, jako např. trika či mikiny s potiskem, odznaky, apod.
Typickým příkladem je rozvoj značky Zwei mal acht/Dvakrát 8 (88 = známý kryptogram Heil
Hitler).
Byly zaznamenány snahy o organizované útoky proti skupinám či místům
navštěvovaným LEX.

1

Kauzu odstartovala akce ,, W.P. Oficiálně neoficiální setkání nacionalistů v Kaplici ", pořádaná dne 20. srpna 2011.
Svolavatelem byl tehdejší tajemník Krajské organizace DSSS Jižní Čechy a předseda Místní organizace
DSSS České Budějovice Jaromír Pytel. Na setkání byli přizváni jako hlavní řečníci i zástupci DSSS, Jiří Štěpánek (
výkonný místopředseda strany) a Vlastimil Vach ( předseda krajské organizace DSSS Jižní Čechy, člen Republikového
sněmu DSSS). Ze schůze byly na serveru Antifa.cz uveřejněny kompromitující fotografie některých účastníků. Následně
byli Jaromír Pytel a Jan Šetele (člen Krajské rady DSSS) zbaveni funkcí pro „nevhodné vystupování na veřejnosti“,
„poškozování dobrého jména strany“ a „neuposlechnutí nařízení předsedy DSSS a Výkonného výboru DSSS“. V reakci
na to založil Jaromír Pytel nové občanské sdružení W.P.E.P. – Evropští patrioti. Pytel je v rámci scény považován
za podivína s velkými a naivními plány, které ale nedokáže zrealizovat.
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2.1.8. Scéna PEX v zahraničí
Jsou nadále patrné dobré kontakty udržované na elementy krajně-pravicového hnutí
v SRN. Typickým příkladem je účast Robina Sienera na akci DSSS v Dolních Nivách dne 18.ledna,
jejímž cílem bylo mj. oslovení potencionálních sponzorů krajské pobočky DSSS.
V SRN je nadále společensky a zejména mediálně aktuální téma vyšetřování aktivit
neonacistické buňky NSU. Dne 28. ledna byl v Jeně zadržen další podezřelý, Carsten S., který se
měl na aktivitách skupiny NSU podílet od roku 1999 nejméně do roku 2004, a to zajištěním dílčích
prostředků, jako střelivo, doklady, dopravní prostředky. Zadržený je zároveň aktivním členem NPD.
Na kauzu a nedávno zveřejněnou informaci Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) o počtech
informátorů v rámci scény PEX v SRN, dosahujících údajně počtu 130 osob, reagují i subjekty
krajní pravice. Publikována byla reportáž o kontaktování jednoho z aktivistů Freien Rund ze strany
BfV, který se na schůzku připravil s cílem kompromitace pracovníka BfV, přičemž byly
poskytnuty i rady týkající se komunikace a pořizování záznamů během pokusu o oslovení. Článek
byl uveřejněn i na webu domácího Národního odporu. Společenskou reakci a diskuzi vyvolal záměr
vydání Mein Kampf a jeho distribuce na novinových stáncích. Jako každoročně, proběhla
intenzivní mobilizační kampaň na pietní pochod v Drážďanech ve dnech 13. a 18. února.
Pravidelně se těchto akcí účastní i 20-30 zástupců PEX scény z ČR.
Významnou událostí v sousedním Rakousku byl každoročně pořádaný ples Wiener
Korporationsring, který je širší veřejností považován za akci krajní-pravice, v posledních letech
s nadnárodním přesahem vzhledem k účasti zástupců krajně pravicových subjektů
západoevropských států. Určité emoce vzbudila zejména shoda data konání se Dnem obětí
Holocaustu. Před akcí byla svolána spontánní demonstrace zhruba 2000 odpůrců a LEX, HeinzChristian Strache, předseda Strany svobodných (FPÖ) přirovnal demonstrace ke Křišťalové noci
z roku 1938 a perzekuci Židů.
V Maďarsku roste nespokojenost s opatřeními a obecně politikou vlády s konzervativní
až nacionalistickou stranou Fidesz a premiérem Viktorem Orbánem. Vlnu protestů, např. 2. a
6. ledna, vyvolávají zejména tzv. nacionalistická opatření, např. v Národním divadle či jazykové
zákony a státní občanství. Nacionalistická rétorika vlády souvisí i se zhoršenou ekonomickou situací
v Maďarsku a nutností zavedení restriktivních opatření ve veřejných výdajích. Vláda ze zhoršené
ekonomické situace obviňuje předchozí vlády, nadnárodní finanční korporace, banky, média a
mezinárodní organizace, zejména MMF a Světovou banku. Zřejmě proto je Maďarsko jedním
z mála současných evropských států, kde byla zorganizována demonstrace na podporu vlády,
resp. strany Fidesz s názvem „Poklidný pochod za Maďarsko“ dne 29. ledna, s odhadovanou účastí
zhruba 100.000 osob. Pochod byl zorganizován v reakci na „Pochod míru“, pořádaný
tzv. Demokratickou frontou, koalice opozičních stran pod vedením bývalého premiéra Gyurcsanyho.
Akce se zúčastnilo přibližně 200.000 osob, což ukazuje na poměrně vysokou úroveň mobilizace
obou táborů. Domácí scéna PEX je nadále výrazně nacionalistická a xenofobní, nicméně
dlouhodobě rozdělená na různé frakce. Hlavním cílem jsou, podobně jako v ČR, příslušníci
romské komunity. Známé jsou zejména konflikty a střety v obci Gyöngyöspata z léta a podzimu
loňského roku mezi místní romskou komunitou a milicemi strany Jobbik.

2.1.9. Levicově – extremistická scéna
Krajně levicová scéna se ve sledovaném období projevovala stabilně a bez výraznějších
změn. Vyznačuje se vysokou úrovní fragmentace, ačkoliv je patrná určitá konsolidace v rámci
anarcho-syndikalistického a anarcho-komunistického proudu. Část radikalnějších elementů
inklinujících k těmto ideologickým proudům zůstává výrazně ovlivněna událostmi v zemích
tzv. anarchistického trojúhelníku (Řecko, Španělsko a Itálie), neinklinuje k pořádání veřejných či
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tzv. solidárních akcí na podporu tamních subjektů, ale orientuje se na výzvy k „přímé akci“ v rámci
solidarity či rozšíření „boje proti systému“. Podobným způsobem jsou aktivisty vnímány i protesty
proti kauze Gorila na Slovensku.
Další příležitostí anarchistické scény jsou protesty proti smlouvě ACTA a kampaň
neformálního virtuálního hnutí Anonymous, které jsou ze strany anarchistických subjektů
označovány za ideální formu nátlaku proti systému a základ pro vytvoření alternativních
společenských struktur. V neposlední řadě protesty proti ACTA (ačkoliv tyto samotné nelze
považovat za projevy extremismu) i akce hnutí Anonymous symbolizují výrazný odpor
proti autoritám, zejména politickým a ekonomickým, který mobilizuje i širší vrstvy mladší,
tzv. internetové generace. Anarchistické subjekty proto podporou těchto akcí sledují zjevně záměr
oslovit tuto generaci, podobně jako v předchozích obdobích u Hnutí 15M/Skutečná demokracie teď
anebo Okupuj. Hnutí Okupuj je v současnosti synonymně označované za hnutí 99% obyvatel („nižší
sociální, resp. příjmová skupina, která se podílí na splácení veřejného dluhu“).
Mobilizuje se rovněž scéna odpůrců krajní pravice, včetně aktivistických a militantních
struktur, a to v souvislosti se snahou o provedení blokád či maření akcí krajní pravice. Antifašistická
scéna prochází určitou decentralizací, způsobenou pravděpodobně i spory v rámci jejího vedení
v minulých obdobích. Z hlediska projevů převládají nadále zejména přednášky a besedy týkající se
akcí PEX a reakcí ze strany LEX, resp. antifašistického hnutí. Při těchto akcích jsou často
navazovány kontakty na zahraniční scénu, kdy relevantní jsou zejména vazby na militantní
antifašistické spektrum v SRN.
Aktivity radikálně komunistických a marxisticko-leninských, resp. neo-stalinistických
subjektů jsou nadále výrazně limitované. Během ledna byl obnoven web Svazu mladých
komunistů Československa. Samotný subjekt začíná bojovat s určitou izolací v rámci ideologického
spektra, kdy se od něj veřejně distancují i radikálnější členové, kteří ho v nedávné době aktivně
podporovali. Členové se rovněž zřídka objevují na veřejných akcích. Naopak veřejnou aktivitu
vyvíjí Nová antikapitalistická levice, která usiluje o sjednocení spektra podobně smýšlejících osob.

2.1.12. Scéna LEX v zahraničí
Kontakty scény LEX do zahraničí jsou na rozdíl od scény PEX více fragmentované a
nejsou konsolidované. Z velké části je „spolupráce“ představována solidárními akcemi anebo
pokusy o uplatnění zahraničních iniciativ, jako např. Okupuj či SDT/Hnutí 15M. Ze zahraničních
států jsou tyto platformy nejvíce rozvinuté v USA (po zásahu proti blokádě Wall Street), Velké
Británii, Francii, Španělsku a Itálii. Během ledna bylo zaznamenáno několik akcí pořádaných
aktivisty antifašistického hnutí, kterých se účastnili i zástupci hnutí ze SRN.
Nadále pokračují aktivity spojené s militantním krajně-levicovým prostředím. Pokračují
méně rozsáhlé a zjevně izolované útoky proti bezpečnostním složkám2 a justici3 jako symbolům
nespravedlnosti a systému, dále soukromým společnostem a zejména finančnímu a bankovnímu

2

V Berlíně došlo dne 1.1. k úmyslnému zapálení policejní dodávky a 2 hlídkových vozů v rámci solidarity s anarchistou
Dennisem J., který byl zabit v roce 2009 při zákroku policie. Hlídka v dodávce byla napadena házením kamenů,
při opouštění vozu byl jeden z policistů zraněn. Následně, stejně jako hlídka, která na místo dorazila, byly obě vozidla
zažehnuty neznámou hořlavinou. K akci se přihlásila skupina Kreuzberg 36. Název skupiny zřejmě odkazuje na místo
studentských nepokojů v Berlíně v roce 1968.
3
Dne 3.1. byl neznámou skupinou založen požár v objektu soudu v Bruselu. Během požáru došlo k poškození části
archivu.
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sektoru4 jako symbolům současné ekonomické krize. Nicméně, zvyšuje se úroveň cílených útoků,
směřovaných i proti relativně chráněným cílům, jako jsou zaměstnanci či příslušníci mezinárodních
organizací.56

2.1.13. Ostatní
Během ledna došlo v souvislosti s pokračující zhoršenou bezpečnostní situací v Sýrii
k mobilizaci syrských a potažmo muslimských komunit v zahraničí, včetně ČR. Součástí mobilizace
jsou protesty proti zastupitelským úřadům Sýrie v zahraničí. V ČR proběhly celkem 2 takové akce.
Součástí jsou i shromáždění obecně na podporu protirežimních sil. Tyto akce jsou dlouhodobě
navštěvovány i elementy LEX.
Zejména v souvislosti s akcemi PEX je zaznamenána zvýšená mobilizace romské komunity,
jejíž příslušníci se často angažují v rámci protestních akcí. Příležitostné jsou nadále zaznamenávány
incidenty, které mohou podnítit reakci PEX a svolávání shromáždění či jiných akcí do konkrétních
lokalit. V některých případech jsou rasově motivované trestné činy využívány jednotlivci účelně
k upoutání pozornosti anebo dosažení specifických cílů.
Významnější pořádanou akcí byl zejména pohřeb zastřeleného Roma během incidentu dne
31. prosince 2011 v Tanvaldu, kterého se zúčastnilo přibližně 200 osob, především z rodinného
kruhu. Pohřeb proběhl bez incidentu, ačkoliv akce ze strany PEX byla předpokládána.
Z dlouhodobého hlediska je konfliktní situace v soužití s romskou zaznamenána především
v určitých lokalitách Ústeckého kraje (Šluknovsko/Varnsdorf, Děčín, Lahošť u Duchcova, Krupka
u Teplic a Litvínov), Moravskoslezského kraje (Karvinsko, Ostrava a Havířov), Olomouckého kraje
(Jesenicko, Olomoucko, Prostějovsko, Šumpersko a částečně i Přerovsko), Jihočeského kraje
(Větřní, Volary, Vimperk) a Libereckého kraje (Nové Město pod Smrkem, Chrastava, Tanvald,
Nový Bor, Mimoň, Zákupy).

2.2. Přehledová zpráva za únor a březen 2012
2.2.1. Shrnutí




Během sledovaného období nebyly zaznamenány výrazné či relevantnější projevy extremistické
scény v porovnání s předchozím obdobím. Z obecného hlediska, jak krajně pravicová, tak krajně
levicová scéna reaguje na politickou situaci a rostoucí společensko-politickou nespokojenost,
kterou se snaží využít k prosazování vlastních ideologických platforem.
V rámci krajní pravice se tato inklinace dlouhodobě projevuje začleňováním sociálních otázek
do vlastních programů či konceptů, v loňském roce mimo jiné spojovaných se snahou
o uplatnění konceptu tzv. Třetí cesty ze strany Autonomních nacionalistů. Mobilizace krajní
pravice je ve velké míře ovlivněna ambicemi DSSS a snahou o získání mandátů v rámci
krajských voleb. DSSS se stylizuje do role „národní opozice“, kterou utváří i upozorňováním
na probíhající soudní řízení proti sympatizantům PEX či aktivistům strany. Tyto cíleně
vysvětluje jako řízenou perzekuci politických názorů či přesvědčení.

4

Dne 16.1. bylo v Aténách a Thessaloniki zničeno zhruba 80 bankomatů různých bank jako výraz solidarity s
Polykarpos (Polys) Georgiadis a Vaggelis Chrysochoidis, v současnosti obviněných za únos Giorgose Mylonase,
předsedy Svazu průmyslníků.
5
Dosud neznámá skupina Front Révolutionnaire des Voitures Insoumises (Revoluční fronta proti automobilům) se
přiznala k odpovědnosti za zapálení 4 vozů v centru Bruselu, které byly údajně ve vlastnictví 1 vysoce postaveného
zaměstnance NATO a 2 členů Evropského parlamentu.
6 V noci z 31.1. na 1.2. byla napadena skupinou asi 30 osob rezidence řeckého prezidenta. Skupina se na několika
místech pokusila neúspěšně proniknout do objektu.
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Žhářský útok v Aši z 26. února poukazuje na riziko proti-romských útoků, motivovaných
etnickou nenávistí. Jako součást vlastního programu využívá proti-romského tématu DSSS, a to
za účelem vlastního zviditelnění, zajištění podpory a v některých lokalitách tak i jako podklad
pro založení místních organizací.
Scéna LEX zůstává mobilizována zejména sociálně-ekonomickou a politickou situací. Během
sledovaného období se aktivity scény projevovaly zejména ve spojení s aktivitami občanských
iniciativ či hnutí a protestních platforem. Příkladem je aktivita různých krajně-levicových
subjektů, např. ČSAF, při studentských akcích tzv. Týdne neklidu a projevů nesouhlasu
proti reformě vysokých škol, které tyto subjekty využívaly jako projevy protestu proti vládě,
případně „systému“ či státu a jeho institucím celkově. Během února došlo k několika
tzv. přímým akcím ze strany Antifašistické akce proti aktivistům scény PEX.

2.2.2. Pravicově – extremistická scéna (PEX)
Scéna PEX je nadále spíše fragmentovaná na jednotlivé názorové proudy, frakce či subjekty.
DSSS představuje hlavní proud. Významnější událostí sledovaného období byl žhářský útok na
ubytovnu v Aši dne 26.února, jehož pachateli byli místní členové buňky Combat 18 Sudety. Případ
je však z celkového hlediska spíše ojedinělý. Z celkového hlediska krajně-pravicové scény nedošlo
během února a března k výraznějším posunům či změně dosavadního trendu představovaného spíše
umírněnými projevy.

2.2.3. Vývoj DSSS a přidružených organizací
DSSS se během sledovaného období výrazněji neodchýlila od stranou dlouhodobě užívaných
témat či pozice. Vystupování proti romské komunitě, tzv. „nepřizpůsobivým“ a propojování romské
komunity s kriminalitou tvoří podstatnou část politické agendy DSSS. Proti-romská rétorika je
v současné době označována za „strategii boje proti nepřizpůsobivým“, která byla stranou
představena během shromáždění v Rotavě (28.ledna) a ve Varnsdorfu (29. ledna).
DSSS dále reagovala na vývoj politické situace, zejména rozpory ve vládní koalici a
medializované kauzy či případy, včetně soudního projednávání kauzy úplatků poslanců Věcí
veřejných. DSSS přebírá model populistických krajně-pravicových stran v západní Evropě,
inspirovaný zejména německou NPD, francouzskou Front National anebo nizozemskou Stranou
pro svobodu (VVD), pro oslovení širšího spektra voličů.
Obě témata zůstávají prostředkem DSSS k mobilizaci podpory širších společenských vrstev.
Strana poměrně dlouhodobě usiluje o distancování se od spojení s krajně-pravicovou scénou,
na straně druhé pragmaticky využívá některá trestní řízení proti sympatizantům či členům krajněpravicových subjektů k navození dojmu o perzekuci politické opozice.7 Samotný průběh a výsledek
soudních jednání je v současné době využíván různými subjekty ke kritice soudních znalců i
policejních či justičních orgánů.
Během února a března byly založeny nové regionální a místní pobočky DSSS/DM v Opavě8,
Rotavě, Teplicích a formálně byla ustanovena krajská organizace pro Středočeský kraj. 9 Regionální
7

Např. v případu transparentu „Evropo, povstaň“
Buňka Dělnické Mládeže, zhruba 11 aktivistů působících mj. i v rámci hooligans SFC Opava (tzv. Young Boys).
Buňka se aktivně účastní zaznamenaných spontánních akcí – distribuce letáků, samolepek a dalších tiskovin,
zaznamenána účast na hard bass v Opavě a Ostravě.
8
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struktury jsou nadále podporovány k přípravě a organizací vlastních akcí, které by sloužily
ke zviditelnění strany při nadcházejících volbách. Vzhledem k dlouhodobější absenci finančních
prostředků jsou krajské organizace instruovány k akvizici vlastních zdrojů. Z dosavadních poznatků
vyplývá, že předvolební kampaň bude probíhat zejména prostřednictvím spontánních, letákových
akcí, anebo spektakulárních protestních pochodů či shromáždění. Jiným příkladem propagace je
ohlášená kandidatura T. Vandase v prezidentských volbách, kdy sběr podpisů může být využit i jako
demonstrace podpory strany.
Dělnická mládež potvrzuje pozici podpůrného a v některých regionech i zástupného subjektu
DSSS. DM působí jako vydavatel Hlasu Mládeže. Členové DM působí aktivně jako pořadatelé
stranických akcí, či jejich organizátoři, např. v Jihlavě (18. února.). Různé elementy DM, např.
v Praze či Moravskoslezském a Olomouckém kraji, slouží k navázání kontaktů a získání podpory
od mladších sympatizantů PEX či dalších subjektů, jako Autonomních nacionalistů či Svobodné
mládeže.

2.2.4. Další relevantní události PEX scény
Nadále klesá význam Národního odporu, kdy v současné době lze za více či méně aktivní
považovat buňky aktivistů v Praze, Moravskoslezském, Olomouckém a Karlovarském kraji.
Ve všech případech jsou elementy těchto buněk aktivní v rámci regionálních struktur DSSS.
Během sledovaného období projevily vyšší aktivitu elementy sympatizující anebo se přímo
hlásící k Autonomnímu nacionalismu či Svobodné mládeži. Proběhlo několik spontánních „ekoakcí“
(sběr odpadků v režii Autonomních nacionalistů Modřany, Zlín, Ostrava), anebo na podporu psích
útulků, které jednotlivé buňky provádějí na základě výzvy z konce února. Z hlediska prosazovaných
témat roste, v reakci na rostoucí nespokojenost společnosti, kritika a aktivismus proti státu a jeho
institucím. Paradoxně jsou šířeny i výzvy k účasti na protestech organizovaných platformami krajní
levice, resp. spojených s anarcho-autonomním hnutím, jako Okupuj či Skutečná demokracie teď.
V rámci scény nicméně nadále převažují zejména lokálně působící buňky či menší skupiny
sympatizantů, které se nehlásí k žádnému z existujících subjektů, ale k národně-socialistickému
hnutí obecně. Dlouhodobě je zaznamenávána inklinace PEX k bojovým sportům, v současné době
zejména k MMA10 či Muay Thai, a to v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což je zřejmě
ovlivněno aktivitami vedení Národního odporu Slezsko a účastí Mariana Kotláře11 v rámci turnajů
bojových sportů.
Z hlediska scény PEX se potvrzuje dlouhodobá stagnace tzv. White Power Music po roce
2009. Hudební scéna se poměrně flexibilně transformovala, kdy se část radikálních hudebních
skupin orientuje na koncerty v zahraničí, např. Agrese 95, a část se transformuje do hudebních
skupin vystupujících na komerční bázi, avšak s tzv. proti-systémovými anebo dalšími implicitně
nenávistnými texty, jako např. Gabreta anebo Sons of Bohemia.
Během posledních měsíců je zaznamenána klesající účast na každoročně či pravidelněji
pořádaných akcích PEX, v minulosti organizovaných pod záštitou Národního odporu, zejména
na pietních akcích (např. pochod za zabité sympatizanty PEX Friedla a Marečka v Krnově, dne
9

Předsedou Svatopluk Černý, místopředseda Radim Mlejnek (Místní organizace Neratovice, aktivní PEX).
Mixed Martial Arts, smíšená bojová umění.
11
Významný severomoravský neonacista. Věnuje se mimo jiné MMA a Muay Thai. Jeho bratr Jakub je zpěvákem ve
White Power kapele Silesian Division.
10
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25.února). Minimální byla i účast na protestních akcích při příležitosti výročí nezávislosti Kosova,
které se odehrály 18. února. Klesající účast poukazuje na fragmentaci a nesoudržnost v rámci scény.

2.2.5. Levicově – extremistická scéna
K výraznějším změnám na levicově extremistické scéně v únoru a březnu nedošlo. Byla
patrná snaha anarchoautonomů mobilizovat před oslavami 1. Máje. Za povšimnutí stojí reflexe
protestů proti ACTA (respektive SOPA a PIPA12)13. Akce spojované primárně s hnutím Anonymous
a s pirátskými stranami vyvolaly velký ohlas a někteří extremisté vycítili možnost na nich
participovat14.
Po celém světě byly pořádány demonstrace, které v řadě případů svou intenzitou a účastí
veřejnost překvapily. Ve zhruba třiceti zemích proběhlo několik demonstrací s jediným cílem –
odmítnutím smlouvy. V mnoha případech protesty organizovaly pirátské strany, demonstrující měli
na sobě masky Anonymous. Petici proti ACTA podepsalo okolo 2 milionů Evropanů.
Protesty probíhaly opakovaně v průběhu měsíců leden a únor. Dne 11. února byl vyhlášen
celoevropský protest proti ACTA, ke kterému se připojili aktivisté z 31 zemí. V Evropě byly
demonstrace nejsilnější pravděpodobně v Polsku. Tam vyrazilo do ulic měst na 30 tisíc osob. Okolo
20 tisíc osob tam podepsalo petici proti ACTA.
Velké demonstrace se opakovaně konaly také v Německu, Rakousku či Francii. V Německu
byla největší účast v Mnichově (3 tisíce demonstrantů), Hamburku (1500 demonstrantů), dále
ve Stuttgartu, Mannheimu, Lipsku, Brémách, Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku, Würzburgu,
Agsburgu, Pasově, Kamptenu a samozřejmě v Berlíně. Vídní pochodovaly ulicí Mariahilferstrasse 3
tisíce demonstrantů. Tisícovky lidí demonstrovaly i ve Francii, nejvíce v Paříži, dále v Lille, Lyonu,
Marseille a Toulouse.
V Čechách byly protesty co do počtu účastníků slabší. Odstartovala je výzva „Occupy Main
Square“ (Okupuj hlavní náměstí), která byla zveřejněna na internetu a šířena prostřednictvím
sociálních sítí. Akce se měly konat o víkendu vždy na nejznámějším a největším náměstí daného
města. Zpočátku se plánovaly do 25 měst, jako je např. Praha, Brno, Olomouc, Ústí nad Labem,
Mladá Boleslav či Zlín, s tím, že autoři vyzvali občany, aby protesty v dalších městech plánovali
sami. Později, v únoru 2012 byly v České republice svolány demonstrace do 18 měst. Na Facebooku
se k účasti přihlásilo 7 tisíc lidí.
Shromáždění, probíhající formou poklidných happeningů, se zúčastnily stovky, někdy jen ale
desítky osob. Svou roli určitě sehrálo chladné zimní počasí. Výjimku tvořily demonstrace v Praze,
v Brně s vyšší účastí.
Česká Antifa považuje protestující proti údajnému omezování svobody internetu za součást
celosvětového širokého sociálního hnutí, vedle amerického hnutí Occupy, španělského hnutí 15.
května, řeckých protestujících, arabského jara. Na adresu dohody se vyjádřila velmi kriticky,
pozitivně pak hodnotila masové demonstrace v Polsku. Avizovala i únorovou pražskou protestní
akci organizovanou pirátskou stranou. Neopomněla zdůraznit, že první pražské lednové akce se
12

Stop Online Piracy Act (SOPA), Protect Intellectual Property Act (PIPA).
Podle Anonymous ACTA (potažmo SOPA a PIPA) omezuje lidská práva a svobodu slova. Podobné důvody mají
k odmítnutí smlouvy i piráti. Kvůli utajování části smlouvy se někteří kritici domnívají, že jde o součást konspirační
teorie New World Order.
14
Protesty proti ACTA nelze v žádném případě považovat za projev extremismu.
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zúčastnili i neonacisté. Varovala, že protesty proti ACTA se stávají i tématem modernisticky
orientovaných autonomních nacionalistů z okruhu webu revolta.info.
Na videoportálu youtube.com se objevil příspěvek „Anonymous – vzkaz pro nácky“
(http://www.youtube.com/watch?v=KScmoVbFGj4), který se vulgárním způsobem vymezuje
vůči neonacistům a označuje je za hlavní nepřátele. V komentářích pod videem se však často
objevují příspěvky, které polemizují s tím, že autory jsou skutečně Anonymous.
K protestům proti ACTA se připojila i Československá anarchistická federace (ČSAF).
Aktivisté z ČSAF se zúčastnili několika mítinků, např. v Olomouci a Plzni. Zde distribuovali i
tiskovinu A3, která se mimo jiné tématu smlouvy věnovala. V Plzni byl zástupce ČSAF
mezi řečníky. V Kutné Hoře ČSAF pořádala vlastní akci proti ACTA, kde byly promítány krátké
filmy, mimo jiné o Anonymous.
Na webu ČSAF dostala prostor i prohlášení Anonymous. Jednalo se o distancování se
hacktivistů od tzv. Holešovské výzvy, kde jí vyčítali „populismus, evidentní prosazování osobních
zájmů prostřednictvím této organizace, netransparentnost fungování organizace i jejího financování,
nejasně a obecně formulované návrhy řešení současné politické situace, neschopnost či neochota
spolupráce s jinými občanskými iniciativami“. V dalším případě zveřejnila ČSAF odpověď
Anonymous na článek J.X. Doležala Reflexu, který se podle nich na adresu hnutí vyjadřuje
tendenčně, populisticky a je údajně plný omylů.
Dostatek prostoru Anonymous i ACTA věnuje server imcmedia.cz (Indymedia Česká
republika), provozovaný osobami kolem anarchisty Jana Cempera.
Svérázným způsobem se proti dohodě ACTA postavila Dělnická strana sociální
spravedlnosti. Podle „dělníků“ smlouva představuje nástroj kontroly a manipulace ve jménu boje
proti extremismu. Boj proti pirátství má být pouhou zástěrkou, ve skutečnosti má být ACTA
nástrojem moci, bránícím politické revoltě.
Protesty proti ACTA podpořili i Autonomní nacionalisté, respektive se k nim přihlásil web
revolta.info. Na rozdíl od DSSS však vlastní komentář, či analýzu nepřinesli.

3. Statistiky a mapky
3.1. Extremistická kriminalita v 1. kvartálu roku 2012
Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 31.1.2012
Celkem
Název

Zjiš.

Objas.

Zjiš.pach.

úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)

3

1

4

nás.a vyhrož. proti skup. ob. a jedn.(§ 352)

2

0

2

sprejerství (§§ 228/2)

2

0

0

hanob. národa, rasy, etnické a jiné skup. (§ 355)

4

2

4

podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

1

0

0

podpor. a propag. hnutí směř. svobody (§§ 403,4,5)

9

4

4

21

7

14

Česká republika CELKEM

13

Za měsíc leden roku 2012 je evidováno 21 zjištěných extremistických trestných činů. 7 jich
bylo objasněno, bylo zjištěno 14 pachatelů. Převažují TČ podpora a propagace hnutí (9 zjištěných)
následované hanobením národa, rasy, etnické a jiné skupiny (4 zjištěné) a úmyslným ublížením na
zdraví (3 zjištěné). Oproti prosinci 2011 došlo k nárůstu počtu zjištěných trestných činů (v prosinci
bylo 12 zjištěných TČ a 14 zjištěných pachatelů. Na třetím místo v měsíci lednu se dostalo
netradičně úmyslné ublížení na zdraví (3 skutky).
Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 29.2.2012
Celkem
Název

Zjiš.

Zjiš. pach.

Objas.

úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)

3

1

7

nás.a vyhrož. proti skup. ob. a jedn.(§ 352)

6

2

3

sprejerství (§§ 228/2)

2

0

0

hanob. národa, rasy, etnické a jiné skup. (§ 355)

7

6

10

podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

2

1

1

podpor. a propag. hnutí směř. svobody (§§ 403,4,5)

14

6

8

Česká republika CELKEM

34

16

29

V únoru 2012 je evidováno 13 zjištěných a 9 objasněných TČ. Zjištěno bylo 15 pachatelů.
Také v měsíci únoru vévodí statistikám podpora a propagace hnutí (5 zjištěných TČ). Na druhou
příčku se dostalo hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny a úmyslné ublížení na zdraví (5
zjištěné TČ). Oproti lednu s 21 zjištěnými TČ došlo v únoru k výraznému poklesu.
Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 31.3.2012
Celkem
Název

Zjiš.

Zjiš. pach.

Objas.

úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)

5

3

11

nás.a vyhrož. proti skup. ob. a jedn.(§ 352)

8

4

8

nebezpečné vyhrožování (§ 353)

2

1

0

výtržnictví (§§ 358, 359)

0

0

3

sprejerství (§§ 228/2)

3

0

0

hanob. národa, rasy, etnické a jiné skup. (§ 355)

11

8

14

podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

2

1

1

podpor. a propag. hnutí směř. svobody (§§ 403,4,5)

23

10

20

Česká republika CELKEM

54

27

57

V měsíci březnu je evidováno 20 zjištěných, 11 objasněných TČ. Zjištěno bylo 28 pachatelů.
Po únorovém poklesu se počet zjištěných TČ opět přiblížil lednové hodnotě. Z hlediska skladby
převážila podpora a propagace (9 zjištěných), dále hanobení národa, rasy a jiné etnické skupiny (4
zjištěné) a násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel (2 zjištěné).
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3.2. Extremistická kriminalita v 1. kvartálu roku 2012 podle krajů
Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích ČR v roce 2012
kraj

1.1. - 31.1.2012
zjištěné objas.
počet
TČ

změna

1.1. - 29.2.2012
zjištěné objas.
počet

TČ pachatelů

TČ

TČ

zjištěno

pachatelů

Praha

3

0

1

3

0

1

0

Středočeský

3

2

2

5

5

8

2

Jihočeský

1

0

0

2

1

1

1

Plzeňský

1

0

0

2

0

0

1

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

4

2

4

5

3

7

1

Liberecký

0

0

0

1

0

0

1

Královéhradecký

1

1

1

2

2

1

1

Pardubický

0

0

1

0

0

1

0

Vysočina

0

0

0

1

1

1

1

Jihomoravský

3

2

2

4

2

2

1

Olomoucký

0

0

2

1

0

5

1

Moravskoslezský

4

0

1

6

1

2

2

Zlínský

1

0

0

2

1

0

1

21

7

14

34

16

29

13

ČR

Trestné činnosti v lednu roku 2012 vévodil Moravskoslezský kraj (4 zjištěné TČ, žádný
objasněný TČ, 1 zjištěný pachatel) a Ústecký kraj (4/2/4). O druhou příčku se dělí Praha (3/0/1),
Jihomoravský kraj (3/2/2) a Středočeský kraj (3/2/2). Oproti prosinci 2011 (1 zjištěný TČ) je
znatelný nárůst v Ústeckém kraji.
V měsíci únoru byli z hlediska trestné činnosti opět nejaktivnější extremisté
v Moravskoslezském kraji (2 zjištěné TČ, 1 objasněný TČ, 1 zjištěný pachatel), společně s kolegy
ze Středočeského kraje (2/3/6). V ostatních krajích byl zjištěn jeden nebo žádný trestný čin. V únoru
nebyl v Praze zjištěn žádný extremistický trestný čin.
Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích ČR v roce 2012
kraj

1.1. - 28.2.2012
zjištěné objas.
počet
TČ

TČ

Praha

3

0

Středočeský

5

5

změna

1.1. - 31.3.2012
zjištěné objas.
počet

pachatelů

zjištěno

TČ

TČ

pachatelů

1

6

1

13

3

8

6

5

8

1

5

8

4

Jihočeský

2

1

1

6

Plzeňský

2

0

0

2

0

0

0

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

5

3

7

6

3

7

1

1

4

1

Liberecký

1

0

0

2

Královéhradecký

2

2

1

4

3

1

2

Pardubický

0

0

1

0

0

1

0

15

Vysočina

1

1

1

3

1

1

2

Jihomoravský

4

2

2

7

3

3

3

0

5

0

Olomoucký

1

0

5

1

Moravskoslezský

6

1

2

9

4

6

3

Zlínský

2

1

0

2

1

0

0

34

16

29

54

27

57
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ČR

V měsíci březnu se do čela protlačil Jihočeský kraj (4/4/7). S třemi zjištěnými TČ ho
následují Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. V Královéhradeckém kraji a na Vysočině
byly zjištěny dva extremistické trestné činy.
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