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1. Úvodník pro čtenáře
V noci z 1. na 2. května museli být naši klienti z levého i pravého spektra velmi smutní a
zklamaní. Přípravám na oslavy 1. Máje věnovali hodně úsilí, ale účast na akcích byla mizerná.
Zatím dokáží zaujmout pouze prostřednictvím reakce na situační konflikty.
Dělnická strana sociální spravedlnosti v čele s neúnavným předsedou a čerstvým magistrem
Vandasem objížděla republiku před krajskými a prezidentskými volbami. Kdyby neexistovaly
sociálně vyloučené lokality s romskými občany, museli by si je „dělníci“ vymyslet. S jiným
tématem pracovat neumí.
V řadách militantů probíhá tichý vývoj. Část starších aktivistů se navrátila zpět k tradičním
neonacistickým dogmatům.
Pokračovaly soudy s předními protagonisty neonacistické scény. Pokračoval intenzivní tlak
na soudní znalce.
Anarchoautonomové se pokusili oslovit veřejnost širší nabídkou témat. Zjistili ale, že kromě
antifašismu nejsou příliš zajímaví. Mnoho nespoutaných individualit se navíc obtížně dokáže
domluvit na společné akci.
Rozhádané zůstaly i radikální komunistické skupiny. Handicap v podobě neshod a malého
počtu členů a sympatizantů se pokoušeli vyrovnat radikálností svých projevů.

Příjemné čtení přeje kolektiv odboru bezpečnostní politiky.
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2. Extremistická scéna ve čtvrtém kvartálu
2.1. Přehledová zpráva za duben 2012
2.1.1. Shrnutí
Během sledovaného období byly obě scény spíše umírněné a pokračovala tak stagnace
z předchozích období. Na straně druhé, celkem bylo zaznamenáno 26 akcí, což je výrazný nárůst
oproti předchozímu období, způsobený však zahájením předvolební kampaně Dělnické strany
sociální spravedlnosti (DSSS) a akcemi souvisejícími s oslavami 1. Máje ze strany levicových
extremistů (LEX).

Z celkového hlediska, obě politicky motivované scény procházely obdobím kulminace a
dočasné stagnace, spojené zejména s generační obměnou. Odchod starších aktivistů ze scény
zasáhl zejména organizaci Národní odpor (NO). Na straně druhé část starších aktivistů upustila
zejména od účasti na veřejně pořádaných akcích, zatímco v rámci scény zůstali nadále aktivní,
případně své aktivity přesunuli do zahraničí. Větší část bývalých aktivistů NO se začlenila
do struktur DSSS či dříve Dělnické strany. Koncem měsíce byla výraznější pozornost opět
věnována tématu „nepřizpůsobivosti“ romské komunity
Během dubna obě scény do jisté míry reflektovaly organizované veřejné protesty. Poměrně
progresivní rozvoj hnutí tzv. Holešovské výzvy během února a března ukončily spory
zúčastněných iniciativ počátkem dubna. Prvotních ohlasů společnosti využila DSSS, která si
název zaregistrovala u MVČR a posléze i stejnojmenný občasník u Ministerstva kultury ČR.
V rámci krajně-levicové scény se nadále výrazněji projevovaly iniciativy Skutečná demokracie
teď (SDT) a Okupuj, skupina aktivistů okolo Jana Cempera.
Ve sledovaném období nebyly zaznamenány relevantní případy či poznatky k výskytu
etnického či náboženského extremismu a radikalismu.

2.1.3. Pravicově – extremistická scéna (PEX)
Scéna PEX byla na straně jedné symbolizována snahou o rozvoj DSSS, na straně druhé pak
fragmentací NO, spojenou jak odchodem části aktivistů, tak i začleněním části jeho sympatizantů
do struktur DSSS. Tento trend fakticky odpovídal dlouhodobější situaci, kdy v rámci
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extremistických subjektů neexistují žádné hierarchicky uspořádané a celorepublikové
struktury, jako tomu bylo v minulosti u NO. Hudební scéna White Power Music ilustruje přesun
aktivit radikálnějšího spektra PEX do zahraničí. Aktuálním tématem zůstávají probíhající soudní
projednávání případů spojených s PEX.
Během dubna bylo zaznamenáno celkem 16 zájmových akcí, z nichž celkem 14 bylo přímo
pořádaných DSSS anebo jinými subjekty scény, 2 akce pak s větší či většinovou účastí elementů
krajní pravice. Oproti předchozímu období se jedná o mírný nárůst (během února a března bylo
zaznamenáno pouze 17 akcí). Z tohoto počtu, celkem 7 akcí bylo pořádaných DSSS s poměrně
vysokým kvalitativním rozdílem, od 40 do přibližně 1300 účastníků v Břeclavi dne 22.41. Dále byly
zaznamenány 2 koncerty s účastí PEX2. Vzrostl počet tzv. hard bass akcí (celkem 3 akce) a dále
proběhlo i celkem 5 tzv. eko-akcí. Dále byly zaznamenány 4 akce v zahraničí s účastí domácích
PEX. V jednom případě se jednalo o koncert NO Slezsko pořádaný v polském příhraničí.
2.1.4. Vývoj DSSS a přidružených organizací
Koncem března zahájila DSSS oficiálně kampaň na listopadové krajské volby a na podporu a
propagaci strany, pak oznámil T. Vandas i svou kandidaturu v prezidentských volbách. Jako
zahajovací měly proběhnout přibližně do června v každém z krajů s regionálním zastoupením DSSS
stranické mítinky za účasti vedení.
DSSS se v rámci svého programu zaměřovala čím dál zřetelněji na širší sociální i
ekonomické vrstvy, o čemž svědčí mj. „technologický program“ strany, zaměřený na oblast
informačních technologií. Hlavním tématem DSSS však nadále zůstala romská otázka. Zvýšený
mediální zájem, např. u kauzy Břeclav, byl cíleně využíván k propagaci programu strany. Právě
mediální pokrytí v břeclavském případu a později i v Olomouci, Kladně, Ostravě a Přerově vyvolalo
reakci DSSS a přípravu mítinků. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku finančních prostředků
na volební kampaň byly protestní akce hlavní propagací strany a jejího programu.
Akvizice finančních zdrojů pro kampaň byla
přenášena zejména na regionální, krajské organizace.
Snahu vyvíjely jihočeské, moravskoslezské a
karlovarské organizace, přičemž ve všech uvedených
jsou ve velké míře zastoupeny elementy místních
buněk NO, zejména na krajské a místní úrovni.
Přípravy shromáždění 1. Máje ukazují na stěžejní roli
karlovarské pobočky v navazování a udržování
zahraničních kontaktů. Účast osob ze SRN, členů
NPD3 a aktivistů Freies Netz4 byly zajištěny zejména
prostřednictvím Lukáše Stoupy a Milana Tobiáše5.
Účast osob ze SRN byla finančně zajištěna ze strany
DSSS Praha.

Holešovská výzva x Holešovská výzva
Počátkem dubna si DSSS, resp. Jiří Štěpánek,
zaregistrovala vlastní sdružení s názvem Holešovská výzva
(HV). Důvodem byly údajné stížnosti členů původní HV
na spory v jejím vedení a požadavek na skutečné řešení
cílů daných výzvou.
Původní Holešovská výzva vznikla na základě manifestu
občanských iniciativ z ledna 2012. Hlavním tajemník byl
V. Čermák a dalším zástupcem S. Popelka. K výzvě se
rovněž připojila iniciativa Skutečná demokracie (SKDE)
Zdeňka Ponerta. Manifest obsahoval požadavek na demisi
současné a sestavení úřednické vlády, odstoupení
prezidenta, zavedení referenda, blíže nespecifikovaných
voleb dle principů skutečné demokracie a zastavení
vládních reforem. Dne 15. března proběhla demonstrace
hnutí v Praze s poměrně vysokou účastí. V dalších dnech
však zájem o HV upadal. K formálnímu rozpadu došlo po
vystoupení S. Popelky v pořadu Hyde Park dne 16.3.
Cíle současné Holešovské výzvy jsou zaměřeny
populisticky na téma korupce a fakticky se obsah výzvy
neodlišuje od protikorupčního programu DSSS.
Shromáždění svolaná na 15.4. proběhla bez výraznějšího
zájmu.

1

V případě břeclavské akce je obtížné určit, kolik osob bylo na shromáždění DSSS a kolik na druhé, paralelně
probíhající akci místních obyvatel (nehledě na to, že se v průběhu shromáždění účastníci mísili.
2
V současné době probíhají v ČR spíše koncerty nacionalistických kapel blízkých PEX.
3
Nationaldemokratische Partei Deutschlands.
4
Ultrapravicová volná uskupení.
5
Bývalý člen Národního odporu Praha, v současnosti spíše v ústraní. Udržuje kontakty do SRN, zejména na elementy
NPD a FN v Sasku.
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2.1.5. Vývoj dalších subjektů PEX scény
Mimo struktury DSSS krajně-pravicová scéna postrádala subjekty či organizace aktivní
na celorepublikové úrovni. Strukturálně převládaly volné a lokální skupinky aktivistů, pro které
byla určitým jednotícím prvkem ideologie, resp. ideologický proud a v podmínkách ČR spíše dílčí
témata, jako např. buňky Autonomních nacionalistů či Svobodné mládeže. Organizaci Národní
odpor bylo možné vzhledem k pokračující minimální aktivitě jejích součástí považovat za virtuální.
K tzv. eko-akcím v rámci měsíců solidarity vyhlášeném webem Revolta.info se zúčastnilo
několik buněk aktivistů AN i Svobodné mládeže v Praze (31.3.), v Brně (7.4.), Táboře (7.4.),
Tanvaldu (1.4.), Zlíně (3.4.) a Olomouci (8.4.). Server Revolta, působící jako hlavní portál
Autonomních nacionalistů, pokračoval v propagaci alternativních nacionalistických hnutí typu
italského Casa Pound a abstraktně ideologického proudu, kombinace konzervativněnacionalistických a socialistických dogmat, zvaného Třetí cesta6. V rámci krajně-pravicové scény
rostla obliba tzv. hard bassu, kterého se, např. v Praze či v Karlovarském kraji, zúčastnili i stoupenci
NO.
Dne 19. dubna se na webu Radicalboys.com objevil článek s názvem „Breivik Akbar“. Autor
zde bagatelizuje Breivikův teroristický akt, který označil za „obrannou humanitární misi“. Kriticky
se vyjadřuje na adresu tzv. multikulturalismu, soužití s imigranty, zejména muslimů, a hledá
paralely s českými a slovenskými Romy. Naznačuje, že norská sociálnědemokratická mládež se
významně rekrutuje z řad osob tmavé barvy pleti.
Probíhající generační obměna v rámci hnutí byla mj. symbolizována změnou domény,
obsahu i vzhledu webu NO. Za změnou vzhledu stály zejména dlouhodobé spory ohledně jeho
administrace, zejména mezi zástupci NO Praha a Erzgebirge/Krušnohoří. Web je provedením velmi
podobný webu Svobodné mládeže, obsahově se zaměřil více na pozvánky na akce, zejména
v zahraničí7.
To souvisí i se situací, kdy radikálnější a někteří starší aktivisté vyhledávali akce
v zahraničí, zejména koncerty v Maďarsku, Itálii anebo Německu (zejména tzv. National Socialist
Black Metal). Příkladem je koncert pořádaný Veneto Fronte Skinheads dne 7.4., kde dle původního
záměru měl být umístěn informační stánek na podporu stíhaných aktivistů Patrika Vondráka a
Michaely Dupové (prostřednictvím P.O.W. platformy8). I přes poměrně vysokou účast domácích
PEX na zmíněném koncertu podpůrná akce nebyla realizována, zřejmě z důvodu absence určitých
členů NO Praha.
Tradičně bylo v době výročí narozenin Adolfa Hitlera uspořádáno několik akcí ze strany
PEX, z nichž nejvýznamnější byl koncert WPM v Polsku, organizovaný NO Slezsko. U dalších akcí
se jednalo o „oslavy narozenin“ s účastí ne vyšší než 20 osob.
Krajně nacionalistická a konzervativní scéna stagnovala. Během dubna nebyla zaznamenána
žádná akce, které by se zástupci scény zúčastnili.

2.1.6. Trestná činnost PEX
Během dubna nebyly zjištěny poznatky k bezpečnostně-relevantní trestné činnosti PEX.
Z dlouhodobých poznatků ale vyplývá vysoký stupeň latence trestné činnosti spojené či páchané
6

V některých případech působí texty dosti zmatečně. Obtížně pochopitelné je např. zařazení materiálu s myšlenkami
levicově zaměřeného filozofa Slavoje Žižeka.
7
Web se vrací k tradičním neonacistickým dogmatům (antisemitismus, odkazy na nacismus), zajímavý je i vztah
k DSSS (neonacistický web přímo odkazuje na web DSSS). Hodně článků je přejatých z jiných webů, včetně těch
nejradikálnějších.
8
Prisoners of War – mezinárodní platforma na pomoc uvězněným neonacistům.
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PEX, a to zejména u násilné trestné činnosti. Jako nejrizikovější jsou hodnoceny tzv. přímé akce
proti jejich odpůrcům. Jako příklad lze uvést buňku Blood and Honour Division Bohemia, jejíž
trestná činnost se vyvíjela postupně, od graffiti až po žhářský útok.
Celkem bylo během dubna v souvislosti se scénou PEX zahájeno trestní řízení v celkem 15
případech. Zastoupení trestné činnosti viz graf.

2.1.7. Scéna PEX v zahraničí
Během dubna bylo zahájeno soudní projednávání případu Anderse Behringa Breivika.
Mediálně sledovaný případ však z hlediska extremistické scény neměl, kromě výše zmíněného textu
na webu Radicalboys.com, výraznějších ohlasů.
Ve spolupráci se SRN pokračuje šetření k aktivitám členů a podpůrné sítě
Národně-socialistického podsvětí v ČR. Ačkoliv se doposud neprokázala trestná činnost na území
ČR, z dosavadních poznatků vyplývá, že část osob disponovala vazbami na domácí aktivisty PEX,
zejména v rámci organizace Hammerskins či později NO anebo prostřednictvím kulturních akcí, jak
v SRN, tak v ČR. Koncem dubna proběhla na území Bavorska a Durynska realizace 19-ti osob
neonacistické skupiny Jagstaffel D.S.T. (Deutsch-Stolz-Treu). Během realizace bylo zabaveno
přes 3000 zájmových předmětů a mj. 54 střelných zbraní. Organizace, působící přibližně od roku
2009 měla ambice působit jako milice. Bylo zjištěno, že zhruba 10 členů jezdilo pravidelně trénovat
střelbu na střelnici poblíž Chebu. Dosavadní poznatky nicméně nenaznačují bližší kontakty na osoby
v ČR či z prostředí domácí scény PEX. Na základě interpelace levicové strany die Linke byla
ze strany Spolkového kriminálního úřadu (BKA) vytvořena komplexní zpráva ke vztahům
mezi scénami PEX v SRN a v ČR, a to jak na úrovni politických stran (NPD a DS(-SS)), tak i
v rámci radikálních organizací.9
Nacionalistická strana Pro-NRW (North-Rhein-Westfallen)
zahájila koncem dubna demonstraci proti přítomnosti muslimů v SRN a jako formu protestu
vyhlásila soutěž o nejlepší karikatury proroka Mohammeda, které by následně prezentovala
před mešitami.10
Z celkového hlediska scéna v SRN představuje pro většinu domácích krajně9

Interpelace byla učiněna v souvislosti s vyšetřováním aktivit NSU. Celá zpráva z 26.3.2012 je dostupná na
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/091/1709120.pdf, informaci o ni přinesl i web Revolta.info. Překlad zprávy
k dispozici u OBP MVČR.
10
Zprávu o protestní akci a záměru Pro-NRW převzala i média v muslimských zemích, např.
http://www.onislam.net/english/news/europe/456874-xenophobic-german-party-targets-muslims.html.
Téma
Mohammedových karikatur Kurta Westergaarda je jak pro evropskou tak obecně muslimskou komunitu nadále
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pravicových subjektů určitý vzor. Stejně jako v SRN, tak i v ČR se v posledních měsících
objevovaly akce tzv. National Socialist Black Metalu, v ČR reprezentovaného zejména kapelou
Sekmeth bratrů Šípkových. Kapela cíleně vyhledává koncerty tohoto žánru v SRN.
V Polsku pokračovaly přípravy bezpečnostních opatření spojených s pořádáním EURO 2012.
Opodstatněné bezpečnostní riziko představovaly zejména hooligans, v rámci kterých jsou poměrně
silně zastoupeni i stoupenci nacionalistických subjektů. Zejména v jihovýchodní části Polska je
hlášen nárůst projevů proti židovské komunitě.
Po požáru hradu Krásna Horka, zapáleném 2 romskými chlapci, se v regionu objevovaly
proti-romské nálady. Toho se snažila využít Lidová Strana Naše Slovensko s předsedou Mariánem
Kotlebou, který v obci připravoval protestní pochod. Kotleba rovněž zakoupil pozemek v obci
Krásnohorské Podhradí, na kterém stojí romská osada.

2.1.8. Levicově – extremistická scéna
Krajně levicová scéna se ve sledovaném období projevovala stabilně a bez výraznějších
změn. Scéna se nadále vyznačovala vysokou úrovní fragmentace na jednotlivé ideologické anebo
lokální skupiny. Převažujícím strukturálním prvkem byly aktivistické buňky o malém a
nepravidelném počtu členů do 10 osob. Na druhé straně scéna projevovala schopnost sjednocení
v případě určitých témat. V posledních měsících převažoval zejména odpor vůči kapitalismu a odpor
vůči autoritám, ve smyslu státu a jeho institucí. Tato schopnost se projevila zejména během pořádání
protestů vůči smlouvě ACTA11 a v neposlední řadě i během studentského Týdne neklidu, kdy se
protestů zúčastnili rovněž zástupci LEX.
Dlouhodobější aktivity nicméně provozovala skupina aktivistů z Prahy a Středočeského kraje
okolo Jana Cempera, která za podpory dalších subjektů, stála za přípravou tzv. Jara v ulicích.
Součástí série různých protestních i happeningových akcí byl i stanový tábor v Praze na Klárově,
který vznikl na základě inspirace hnutím Okupuj. Aktivním subjektem byla z dlouhodobého
hlediska iniciativa Alerta Lukáše Borla. Československá anarchistická federace (ČSAF) se
dlouhodobě profilovala do pozice informačního portálu anarchistického spektra. Během dubna se
dále objevily snahy o aktivizaci anarcho-komunistické scény, a to prostřednictvím nově vydávaného
zinu Komuna, který však představuje spíše fiolosoficko-teoretický občasník12. Nicméně anarchokomunistická scéna v ČR zůstává poměrně nerozvinutá, s několika spíše izolovanými buňkami
aktivními zejména v Praze, Plzeňském a Zlínském kraji.
Antifašistické hnutí se během dubna výrazněji neprojevovalo, hlavní náplní činnosti bylo
pořádání informativních diskuzí a besed a v neposlední řadě i příprava Prvního máje13, spojené
s akcemi v rámci Jara v ulicích.
Aktivity radikálně komunistických a marxisticko-leninských, resp. neo-stalinistických
subjektů byly nadále výrazně limitované. Přívrženci těchto subjektů, zejména Svaz mladých
komunistů Československa (SMKČ), byli dlouhodoběji méně aktivní a scéna byla spíše v útlumu.
Narážela zejména na nedostatek podpory a neschopnost přilákat mladé sympatizanty inklinující
spíše k „praktickým“ proudům marx-leninismu, anebo k anarcho-komunistickému směru.
Významným faktorem byla i rozštěpenost scény na Komunistický svaz mládeže (KSM) a SMKČ.
Koncem dubna došlo k ukončení činnosti Dělnického komunistické kolektivu/Organizace
konfliktní téma, které radikální organizace často využívají pro ilustraci diskriminace a znevážení evropské muslimské
komunity.
11
Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Obchodní dohoda proti padělatelství.
12
Nicméně i v dubnovém čísle se objevily i články, které by mohly být chápány jako výzvy k přímým akcím, např.
„Anarchismus a přímá akce“, nebo „Afinitní skupiny“.
13
Po roce vyšlo k příležitosti 1. Máje nové číslo časopisu AFA „Akce!“.
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z Uherského Hradiště, který při svém založení v březnu 2011 aspiroval na snahu „aktualizace“
marx-leninského směru.
V dubnu se významný představitel KSM Milan Krajča zúčastnil „Mezinárodní mírové
pozorovatelské mise v Sýrii“, vyslané mezinárodní komunistickou organizací „Světová rada míru“.
Dne 14. dubna se zástupci SMKČ zúčastnili pražského setkání ke stému výročí úmrtí Kim Ir-Sena14.
Celkem bylo během dubna zaznamenáno 10 akcí pořádaných LEX a 2 akce s podporou a
účastí LEX. V případě Jarního dne v ulicích se jednalo o sérii akcí, jako pouliční protesty,
workshopy a koncerty. Z tohoto počtu celkem 3 akce byly charakteru shromáždění, dále 5 koncertů
a 2 ostatní akce. Krajně levicové organizace se účastnily protestní akce ČMKOS a občanských
iniciativ a vitálně podporovaly i akce pořádané Holešovskou výzvou15. Dále proběhlo několik
happeningů a menších akcí s minimální účastí16.
I přes dílčí mobilizaci zaznamenanou u LEX koncem dubna v souvislosti s přípravou a
konáním akcí na 1. Máje v Praze byla scéna obecně vnitřně velmi rozpolcená. Umírněnější elementy
inklinovaly k podpoře veřejných iniciativ a shromáždění, jako např. Stop vládě. Určité bezpečnostní
riziko však představovaly lokální skupiny aktivistů či jednotlivci, pohybující se mj. ve squatterském
prostředí, dlouhodobě ovlivněným reflexí událostí v Řecku, Itálii či Španělsku. Z bezpečnostního
hlediska bylo nutné vysokou relevanci nadále přisuzovat zejména anarcho-autonomnímu spektru.

2.1.9. Relevantní události z environmentální scény17
Environmentální scéna zůstala umírněná. Akcentovanými tématy byly zejména těžební
limity v severních Čechách a otázka kácení stromů v Národní parku Šumava. Proti tomu se
vymezilo zejména radikální spektrum, které vydalo výzvu k organizaci občanských hlídek aktivistů
v prostoru Šumavy.18 Hlavním cílem hlídek je upozornění na nepovolenou těžbu dřeva. I v rámci
tohoto spektra se objevuje silná inspirace aktivisty ze SRN a Velké Británie zejména co se týká
organizace blokád a protestních akcí.

2.1.10. Trestná činnost LEX
Trestná činnost LEX je poměrně komplexně strukturovaná a s výjimkou přímé akce
proti jednotlivcům či objektům scény PEX je její indikace spíše náhodná. Z hlediska vývoje je
zjevná snaha o obnovení násilných aktivit Antifašistické akce, ačkoliv během dubna nebyl takový
případ zaznamenán. K jedinému incidentu v této rovině došlo během shromáždění ČMKOS dne
21.4., kdy došlo k verbální a následně i fyzické konfrontaci osob okolo Jana Cempera se
sympatizanty a členy DSSS.
Nadále pokračuje šetření ve věci poškození dálniční infrastruktury, žhářských útoků
proti mýtným branám na dálnici D1 v letech 2009 – 2011, zjevně provedených osobami či osobou
14

Pražské setkání organizovala Společnost česko-korejského přátelství Pektusan.
V této souvislosti je třeba zmínit, že řady neextremistických protestních akcí se zúčastnili i extremisté pravicoví.
Participací se snažili zviditelnit, získat nové příznivce a využít potenciálu širší skupiny nespokojených občanů.
16
V rámci příprav na 1. Máj proběhla řada akcí s větší či menší účastí osob. Participovala na nich různá LEX uskupení.
Jen v týdnu před 1. květnem jich bylo více než 10. Některá setkání nejsou do výše uváděného celkového čísla započtena,
protože byla významem a počtem účastníků nevýznamná.
17
Ministerstvo vnitra v žádném případě nepovažuje tradiční české ekologické subjekty za extremistické. Jejich aktivity
považuje za legální i legitimní. Pouze konstatuje, že se některých akcí zúčastňují osoby z levicově extremistického
spektra. V zahraničí došlo v minulosti k případům, že nejradikálnější aktivisté použili k prosazování svých cílů
prostředky, které byly v rozporu se zákonem.
18
Kontaktní e-mail areca@seznam.cz, http://greenaction.cz/novinky/zlodej-sumavskych-lesu-uz-zase-krade.html#more2017
15
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s vazbou na anarchoautonomní hnutí. V rámci šetření vzniklo důvodné podezření, že v minulosti
mohlo být spácháno více podobných útoků, a to včetně městských či soukromých kamerových
systémů.
2.1.3. Scéna LEX v zahraničí
Krajně-levicová scéna v zahraničí byla nadále mobilizována ekonomickou situací
v eurozóně. Ve sledovaném období pak zejména vývojem politické situace v Řecku, která vedla
k odstoupení premiéra Papademose dne 11. dubna a vyhlášení předčasných voleb na začátek května.
Situace opětovně vyvolala vlnu solidarity s řeckými organizacemi, vyhlášenou radikálně
anarchistickými skupinami. Mimo Evropu pak byly reflektovány události v Severní Africe a na
Blízkém Východě.
Hlavním tématem zůstal solidární boj, přímé akci v rámci platformy ABC19. Akce
na podporu vězněných členů Konspirace ohňových buněk (KOB) a Revolučního boje (RB)
proběhla v Lublinu, Polsku 7. dubna., kdy se k poničení bankomatů a jejich posprejování přihlásila
skupina Noční Aurora. Ve dnech 2. – 6. dubna provedla neznámá skupina Anarquistas Nihilistas
několik vandalských a žhářských útoků proti menším pobočkám bank, luxusním vozům a zapálení
popelnic ve vilových čtvrtích Barcelony. Dne 7. dubna neznámá skupina, pojmenovaná Komando
Lambrose Foundase, zapálila 2 vozidla Deutsche Telekom v Berlíně a posprejovala místní pobočku
v solidaritě s KOB a důchodcem, který se 6. dubna zastřelil na náměstí Syntagma v Aténách20.
V noci z 30. dubna na 1. května došlo k výbuchu nástražného výbušného systému před objektem
zastoupení EU v Buenos Aires, a to na protest proti odmítavému postoji EU vůči možnému
znárodňování ropných společností a jako solidarita s evropským anarchistickým hnutím. Dne
17.dubna byla v britském Cambridge zapálena vozidla personální agentury v rámci solidarity
s hladovkou vězněných členů italské Neformální anarchistické federace (FAI).
V Bristolu, byl dne 11.4. proveden útok prostřednictvím nástražného výbušného systému
na rozhlasový a televizní vysílač. Skupina Earth Liberation Front se k útoku, spolu s podrobným
popisem sestrojení a umístění nálože k útoku, přihlásila a odůvodnila jej jako jedinou přípustnou
formu boje proti autoritám a „lžím sdělovacích prostředků“.
Dne 14.dubna proběhla ze strany ekoaktivistů blokáda lesa u Kolína nad Rýnem, na protest
proti těžbě společnosti RWE. Akce se pravděpodobně zúčastnili i aktivisté z ČR. Dlouhodobější
protest je ve stejné lokalitě plánován na období 29.června až 8.července.

2.2. Přehledová zpráva za květen a červen 2012
2.2.1. Shrnutí
Během sledovaného období byly obě scény spíše umírněné a pokračovala tak stagnace
z předchozích období. Celkem bylo zaznamenáno 41 akcí, z čehož 27 bylo pořádáno anebo
s většinovou účastí PEX a 14 ze strany LEX. Vývoj beze změny a výraznějších odchylek byl i
v rámci zaznamenané páchané trestné činnosti či deliktů. Vedle obvykle extremistickými
subjekty využívaných ekonomických a sociálních témat, ve společnosti rostla nespokojenost
s politickou situací, která by ve střednědobém horizontu mohla stimulovat činnost nových
platforem či radikálních uskupení a jedinců.

19
20

Anarchist Black Cross – platforma pro pomoc uvězněným anarchistům.
Jako důvod senior před smrtí uvedl, že stát mu nezajistil podmínky žít důstojný život.
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V rámci obou politicky motivovaných scén byl patrný spíše stagnační trend. Výraznější událostí
byly tradičně z hlediska vývoje prvomájové oslavy. Jednalo se o shromáždění krajní pravice,
pořádané DSSS v Praze, a sérii různých akcí pořádaných subjekty LEX scény. Obě události lze
v porovnání s účastí na předchozích ročnících hodnotit jako výrazně slabší. Výrazněji aktivní
byly regionální struktury DSSS, a to s ohledem na zahájenou kampaň do krajských a
prezidentských voleb. V rámci levicového spektra se vedle veřejně aktivnější anarchistické
scény zjevně radikalizovala část marxisticko-leninského proudu, a to zejména ve vztahu
k vymezování se vůči aktuální politice KSČM.
Zřejmě v souvislosti s kampaní DSSS, pokračovala během května vyšší četnost projevů či akcí
proti romské komunitě. V některých lokalitách vzrostlo riziko vzájemných střetů.

2.2.2. Pravicově – extremistická scéna (PEX)
Navzdory celkovému útlumu, probíhala v části scény vnitřní transformace. Hlavním
faktorem byla generační obměna scény. Zdůrazňována byla sociální a ekonomická témata a averze
vůči multikulturní společnosti. Od levicových extremistů se nová dogmata odlišují zdůrazňováním
nacionalismu. Hlavním aktérem změny a subjektem, který by měl užívat výhod nového
společenského řádu je národ.
Z hlediska veřejných aktivit byla nejaktivnější DSSS. Podobně jako v Německu v případě
NPD působil populistický styl strany na scénu dvojím způsobem. Část aktivistů usilovala
o uplatnění v rámci struktur strany a jejím prostřednictvím o prosazování radikálních myšlenek.
Další část, zejména starších aktivistů, se od strany distancovala. Řada hudebních koncertů White
Power Music se přesunula do zahraničí, čeští aktivisté se zúčastňovalo zahraničních shromáždění a
jiných akcí.
Během května a června bylo zaznamenáno celkem 29 zájmových akcí, z nichž celkem 26
bylo přímo pořádaných DSSS anebo jinými subjekty scény, 2 akce pak s větší či většinovou účastí
elementů krajní pravice. Oproti předchozímu období se nejedná o výraznou změnu a z velké části
byl vyšší počet způsoben předvolebními mítinky DSSS (celkem 20). Z tohoto počtu, celkem 23 akcí
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bylo pořádaných DSSS21. Dále byly zaznamenány 3 koncerty s účastí PEX. Dále bylo
zaznamenáno 9 akcí v zahraničí s účastí domácích PEX.
2.2.3. Vývoj DSSS a přidružených organizací
DSSS pořádala řadu předvolebních mítinků v regionech. Kampaň nadále limitoval
nedostatek finančních prostředků a v neposlední řadě i disproporce jednotlivých krajských
organizací co do kvality i kvantity členské základny. To se projevovalo i na účasti na jednotlivých
mítincích. Strana se v regionech dokázala profilovat pouze prostřednictvím konfliktů s Romy, či
jinými menšinami.
Na prvomájovém shromáždění DSSS v Praze se její představitelé zaměřili více na širší
sociálně-ekonomická témata, aby oslovila širší část populace před krajskými a prezidentskými
volbami. Počet účastníků (cca 100 osob) lze hodnotit jako neúspěch22.
Prohlubovala se spolupráce s NPD. Na shromáždění k 1. Máji byli pozváni i němečtí straničtí
kolegové. Hlavními prostředníky byly nadále elementy Národního odporu Krušnohoří a dále osoby
blízké vedení strany. Jednalo se o bývalé aktivisty NO, např. o Milana Tobiáše či Jiřího Bártu23.
NPD je zjevně vzorem pro DSSS. Zvláště inspirující je udržování vazeb na radikálních organizací
na bázi ideologie Národního odporu (Nationaler Widerstand).
Čeští PEX se zúčastnili pietní akce k uctění padlých německých vojáků v Bavorsku v okr.
Cham či Dne přátelství v bavorském Hofu, pořádaném Česko-německým spolkem přátel, iniciativou
vzniklou ze spolupráce českého a německého Národního odporu.24
Aktivisté Dělnické mládeže v Ostravě v rámci kampaně „Školní dvůr“ v Ostravě rozdávali
stranické tiskoviny a letáky studentům přímo před školou. Z vedení sdružení byl před volbami
vyloučen Tomáš Skyba. Důvodem byl článek, zveřejněný na webu Antifa, který poukazoval
na incident z roku 2007, při němž měl Skyba napadnout důchodce a následně byl odsouzen na 5 let
podmíněně. Rovněž popisoval jeho propojení s neonacistickou scénou. Dělnická mládež umožňuje
DSSS oslovovat a spolupracovat se zástupci Autonomních nacionalistů a Svobodné mládeže. Bylo
to patrné zejména u buněk v Praze, Brně a Ostravě.

2.2.4. Vývoj dalších subjektů PEX scény
Výraznější událostí byla snaha inovovat ideologii Národního odporu prostřednictvím
v dubnu založeného webu Svobodný odpor. Vycházela zejména z dlouhodobě požadované změny a
nutnosti se přizpůsobit aktuálním společenským tématům. Z obsahu webu je rovněž zřejmé, že se
jedná o pokus o vytvoření jednotné informační platformy25.
Pokračovaly pokusy o diskreditaci a znevěrohodnění soudních znalců, a to v souvislosti
s pokračujícím soudním projednáváním případu Resistance Women Unity, Patrika Vondráka a
Michaely Dupové. Jedním z možných cílů obhajoby může být i umělé prodlužování projednávání,
vedoucího až k možnému pozbytí výchovného účelu trestu.
Trestní stíhání jednotlivců a skupin aktivních v rámci scény v posledních letech mělo
za následek to, že čeští extremisté páchají častěji trestnou činnost v zahraničí, zejména v Polsku,
Slovensku, Maďarsku, Itálii a SRN. Dlouhodobě je spojena s koncerty a hudebními produkcemi
21

U akcí PEX je důležité zdůraznit, že jejich návštěvnost byla nízká. Nezískaly ani takovou mediální pozornost, po jaké
PEX touží.
22
Prvomájové akce v Brně v roce 2011 se zúčastnilo 700 osob.
23
V současnosti neformální lídr Svobodné mládeže.
24
Výraznými aktivisty spolku jsou Lukáš Stoupa za českou stranu a Robin Siener za německou.
25
Web Svobodného odporu je na jedné straně obsahově radikální, zároveň vyjadřuje podporu DSSS jakožto politickému
představiteli PEX. Toto propojení z DSSS může být do budoucna důležité s ohledem na budoucí jednotnost scény.
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White Power Music, v posledním roce i s účastí anebo spolupořádáním akcí, např. piety za padlé
vojáky SS anebo jiných akcí připomínajících nacistické Německo. Domácí White Power Music
scéna byla ve výrazném útlumu. Objevovaly se kapely působící na domácí půdě často pod jiným
názvem a na komerční bázi, např. často uváděná Gabreta, dříve Ortel, anebo Saubande alias A.V.E.
Band. Fanouškovská základna těchto kapel zůstává nicméně ve větší míře složená právě z příznivců
či aktivistů PEX. Texty už nejsou tak radikální a nenávistné, neobsahují glorifikace Třetí říše,
nacismus a jeho institucí a symbolů.

2.2.5. Trestná činnost PEX
Během května a června bylo zaznamenáno celkem 20 trestných činů a přestupků na úseku
pravicového extremismu, přičemž celkem 12 v květnu a 8 deliktů bylo spácháno v červnu.
Z rozpracované trestné činnosti v rámci krajní pravice vyplývá rostoucí inklinace k jejímu
páchání v blízkém zahraničí anebo v rámci jiných kriminálních, potencionálně rizikových subkultur,
např. diváckého násilí či motorkářských gangů.

2.2.6. Scéna PEX v zahraničí
Sledované období bylo v rámci zahraniční krajně-pravicové scény symbolizované zejména
tradičními pietními akcemi souvisejícími s koncem 2. světové války a od toho odvozenými
hudebními či jinými akcemi. Významnějších akcí se zúčastnily i zástupci domácí scény PEX.
V SRN se během května stala aktuálním tématem salafistická komunita, její aktivizace a
organizovanost. Došlo ke střetům a cílenému napadání nacionalistických aktivistů či akcí. Jednalo se
zejména o akce sdružení Pro-NRW (Severní Porýní – Westfálsko). K prvnímu střetu došlo
v Solingenu dne 1. května, a to kvůli karikaturám proroka Mohameda nesených aktivisty sdružení,
dále 8. května v Bonnu a v Kolíně nad Rýnem. 13. května v Berlíně došlo k napadení menší skupiny
aktivistů obdobného sdružení Pro-Deutschland. Celkem bylo v souvislosti s incidenty zadrženo 81
salafistů. Po záměru salafistických spolků volně distribuovat Korán se zostřila protimuslimská
rétorika.26
Případ na přelomu dubna a května realizované skupiny neonacistů Jagstaffel D.S.T.
(Deutsch-Stolz-Treu), jejíž členové využívali k tréninku střelby střelnici poblíž Chebu, poukázal
na možnost existence anebo využívání příhraničních lokalit k podobným aktivitám ze strany
militantních, resp. radikálních subjektů.
V červnu byl Bundestagem schválen návrh na zřízení databáze osob s vazbou na krajněpravicovou scénu.
Nacionalistická NPD zažalovala Deutsche Post za odmítnutí doručování stranického tisku.
Stranické struktury, zejména ze Saska a Bavorska byly nadále využívány pro krytí spolupráce mezi
elementy NO v SRN a v ČR.
V Rakousku bylo zahájeno soudní projednávání případu serveru Alpen-donau.info
s Gotfriedem Küsselem. Zahájení bylo reflektováno i částí domácí scény, která vyjádřila podporu
obviněným.

26

V reakci na incidenty uveřejnil Yassin Chouka alias Abu Ibrahim al-Almaní, t.č. v Pákistánu a považovaný za velitele
skupiny dobrovolníků ze SRN v rámci Islámské unie džihádu (uzbecká militantní organizace, odnož IMU, bojující
v Afghánistánu a Pákistánu) výzvu k likvidaci aktivistů Pro-NRW.
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2.2.7. Levicově – extremistická scéna
Anarchistická a anarchoautonomní scéna se snažila ujednotit a zaktivizovat. Po Ondřeji
Slačálkovi, který se stáhnul do pozadí a vliv na scénu má spíše vzdáleně, se mezi přední aktivní
subjekty dostala asociace Alerta a Lukáš Borl. Významnou akcí pod záštitou Alerty byl Aktivistický
camp ve dnech 15. – 25. června. Alerta se profilovala na organizaci jak veřejných akcí na propagaci
anarchismu a souvisejících platforem či proudů, tak i na pořádání podobných neveřejných akcí.
Podporovala i jiné aktivity,27 souvisejících mj. se squattingem. Část anarchistického spektra se
zejména během června zapojila právě do akcí věnovaných na podporu či propagaci squattingu, kdy
jednou z významnějších byl „Piknik na Miladě“, který skončil policejním zásahem a konfrontací se
squattery.
Významnou a dlouho očekávanou akcí sledovaného období byly tradiční anarchistické
oslavy 1. Máje. Oproti předchozím ročníkům došlo ke změně konceptu, kdy bylo upuštěno
od hudebně-workshopového festivalu MayDay, pořádaného platformou Antifa a namísto toho
proběhla série akcí jak v klubech, tak protestních shromáždění a happeningů v ulicích. Změna
konceptu odrážela snahu o konsolidaci anarchistického spektra a o výraznější propagaci myšlenek či
aktuálních témat. Účast však byla pro anarchistické aktivisty spíše zklamáním.28 V rámci oslav bylo
rovněž zjevné výraznější zapojení osob ze squatterského prostředí.
V Brně proběhl v květnu několikadenní „festival alternativní kultury a aktivismu“
ProtestFest. Letošní ročník se zaměřil na téma zadluženosti. Na programu byly přednášky,
workshopy, promítání, diskuse, koncerty a happeningy. Zakončen byl 26. května průvodem Brnem a
hudebními vystoupeními. Programem i účastí se blížil oslavám 1. Máje v Praze.
Během sledovaného období byl zaznamenán vyšší počet incidentů či útoků aktivistů
proti sympatizantům PEX. Na straně jedné se jedná o reflexi předvolební kampaně DSSS. Na straně
druhé nízký věk útočníků (do 20-ti let) naznačuje aktivismus nastupující generace. Více či méně
organizované skupiny se vyskytovaly na Chrudimsku, Olomoucku, Zlínsku, v Brně a v Praze.
Marxisticko-leninské organizace a subjekty vykonávaly nadále minimální aktivity. Ze strany
Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) i Komunistického svazu mládeže (KSM) sílila
kritika Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Část radikálních členů volala po ukončení
lokální spolupráce29 a stranu jako celek označovala za „reakcionářskou“.30 Docházelo rovněž
ke spolupráci elementů SMKČ i KSM, např. na setkání mládeže KSČM v Ústí nad Orlicí ve dnech
15.-17.června. Kritika sílila i přesto, že předseda SMKČ byl neúspěšně nominován na pozici 1.
místopředsedy Ústředního výboru KSČM na posledním sjezdu v Liberci. Obě organizace se nadále
zaměřovaly zejména na účast na akcích pořádaných jinými subjekty. Jednalo se o pietní akce či
oslavy výročí anebo připomínky symbolů komunistického Československa, např. společně s Klubem
českého pohraničí. V rámci SMKČ byla dlouhodobě udržována spolupráce se zahraničními
subjekty, zejména na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku v rámci tzv. Internacionály.
Radikálně-environmentální elementy během sledovaného období neprojevovaly zvýšené
aktivity. V souvislosti s obnovením těžby dřeva zasaženého kůrovcem na Šumavě nebyly
zaznamenány snahy o násilné narušení či jiné prvky „přímé akce“.

27

V květnu byla zahájena distribuce „Manuálu pro přímou akci“, českojazyčného vydání Direct Action Manual od
Animal Liberation Front a Direct Action. Připravila ho iniciativa Green Action.
28
Loňského festivalu May Day se zúčastnilo přibližně 4-5000 osob, letošního hlavního shromáždění dne 1.5.2012 se
zúčastnilo přibližně 600 osob.
29
Zejména využívání kancelářských prostor KSČM na místní úrovni.
30
Jeden z nejaktivnějších kritiků je Lukáš Vrobel z SMKČ Praha – Východ.
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Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 13 akcí, z čehož 5 proběhlo v květnu a 8
v červnu.

2.2.8. Trestná činnost LEX
Během května a června byly zaznamenány celkem 4 delikty s potvrzenou anebo
s podezřením na vazbu na elementy scény LEX, z čehož dva se týkaly narušení mítinků DSSS a v 1
případě se jednalo o incidenty související s policejním zásahem u squatu Milada dne 30. června.
2.2.9. Scéna LEX v zahraničí
V rámci scény LEX nadále převažovaly zejména individuální zahraniční vazby a kontakty.
Silná vazba je dlouhodobě na krajně levicové scény v Německu a na Slovensku. Z hlediska
mezinárodní situace zůstávala nadále výrazně aktivní anarchistická a zejména radikálně
anarchistická scéna. Během května a června došlo k odhalení a zadržení několika členů italské FAI
(Neformální anarchistické federace) a řecké Konspirace ohňových buněk (CCF). Poměrně
významnou pozornost vzbudil incident střelby na Roberta Adinolfiho31, výkonného ředitele
Ansalda Nucleare SpA dne 7.května v Janově, provedené 2 osobami na motorce. K útoku se
přihlásila FAI – buňka Olga32. Důvodem byly aktivity firmy Fianmenica (vlastník ANSpA) a
jaderná energetika. Útok svým modem operandi připomíná typické prostředky boje Rudých
brigád anebo německé RAF v 80.letech 20.století. Převážná většina ozbrojených akcí radikálně
anarchistických skupin je páchána v rámci tzv. solidárního boje vůči zadrženým či zemřelým
anarchistům, často členům řeckého Revolučního boje či CCF, anebo italské FAI. K tomuto
způsobu aktivismu se hlásila nově pojmenovaná buňka FAI ve Velké Británii, aktivní v okolí
Bristolu.33 Působení anarchistických skupin vyvolává určitá bezpečnostní rizika s ohledem
na konání Letních olympijských her v Londýně. Útok na Adinolfiho a aktivity FAI
v Bristolu vyvolal reakci umírněného anarchistického prostředí, mimo jiné italské FAI
(Anarchistická federace Itálie), ke které se přihlásila i domácí ČSAF, kde se od aktivit
radikálních kruhů a zejména cílených útoků proti osobám tyto skupiny distancovaly. Poměrně
významným incidentem byl rovněž útok vozidlem s výbušninou (VBIED) proti budově
společnosti Microsoft v Aténách, ze dne 25.6.34
Pokračující ekonomická recese a s tím související politická krize vyvolávala zvýšená
rizika aktivizace extremistických a radikálních subjektů, jak z krajně-levicového tak krajně
pravicového spektra, a to zejména v Itálii, Řecku a Španělsku.
V rámci militantně-anarchistických subjektů se přibližně od roku 2008 etabloval tzv.
„solidární boj“. Cílem je podpora organizace či osob, jimž je solidarita vyznávána, upozornění na
ideologii či cíle jak objektu, tak pachatele, vytvoření iluze o propojení pachatelů na objekt solidarity
a v jistém smyslu i získání podpory, vč. materiální a finanční, ze strany radikálních přívrženců.
Solidarita je vyjadřována zejména prostřednictvím prohlášení, v němž se odkazuje
na konkrétní důvody či motivy akce, poměrně často však bývá vyjádřena i v během akce anebo
symbolicky v místě akce/útoku (nebo jeho blízkosti). Touto symbolikou je rovněž vyjadřováno
prvotní přihlášení k odpovědnosti.

31

Adinolfi byl zraněn průstřelem kolena.
Buňka pojmenovaná v rámci solidarity s Olgou Ikonomidou, členkou řecké CCF
33
V Bristolu je poměrně dlouhodobě aktivní squattersko-anarchistická komunita. Není známo, zda se buňka FAI GB
rekrutovala z tohoto prostředí.
34
Jednalo se o odcizenou dodávku zn. Nissan, v jejíž nákladové části bylo umístěno několik kanystrů s benzinem.
Útočník zanechal vozidlo u budovy, přičemž došlo k dálkově řízenému odpalu a následnému zahoření elektrickým
výbojem.
32
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Internetové prostředí a zejména virtuální sociální sítě a blogy, umožňují vedení základní
komunikace právě prostřednictvím vyjádření solidarity. U některých organizací, např. italské FAI a
řecké CCF, lze předpokládat i osobní vazby a kontakty mezi jednotlivými členy.
Hlavním místem pro šíření radikálních myšlenek anebo osobní setkání a kontakty jsou
některé squaty a autonomní kulturní centra. Squaty jsou využívány zejména vzhledem k možnosti
dlouhodobých pobytů, relativního bezpečí před státními orgány a bezpečnostními složkami. Určitou
souvislost mezi squatterským prostředím a militantně-anarchistickou scénou naznačuje kampaň
proti bezpečnostním složkám, státním institucím, realitním a developerským kancelářím související
s vyklizením squatů v Bristolu a okolí (Velká Británie), která měla ohlas i v ČR35. Byla
kromě kulturních akcí a protestů doprovázena i přímými akcemi proti těmto cílům. Součástí projevů
solidarity jsou i benefiční koncerty, v domácím prostředím často pořádané na podporu kampaní
Good Night White Pride.
V současnosti jsou častými objekty projevů či výzev k solidaritě zejména tyto skupiny a
jejich členové:
Revoluční boj (Revolutionary/Revolution Struggle)
Konspirace ohňových buněk (Conspiracy of Cells of Fire)
Neformální anarchistická federace (Federazzione Anarchica Informale)
Primárně jsou podporováni věznění členové, připomínáni jsou i zesnulí a zabití anarchisté.
V ČR byly od roku 2009 zaznamenány 2 solidární akce s Řeky Lambrosem Foundasem (útoky
proti mýtným branám) a Giannisem Dimitrakisem (žhářský útok na řeckou ambasádu). Dále celkem
2 benefiční koncerty na podporu Anarchist Black Cross, 7. února 2011 na podporu zadržených
ruských anarchistů a 12. března 2012 na podporu platformy Anarchist Black Cross.

3. Statistiky a mapky
3.1. Extremistická kriminalita v 2. kvartálu roku 2012

Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 30.4.2012
TSK

Název

151

úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)

171

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

173

Zjiš.

Objas. Zjiš. pach.
7

5

17

10

5

13

nebezpečné vyhrožování (§ 353)

2

1

0

611

výtržnictví (§§ 358, 359)

0

0

3

613

sprejerství (§§ 228/2)

4

0

0

787

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

15

11

20

788

podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

3

1

1

789

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

32

17

30

Česká republika CELKEM

73

40

84

35

Dne 2.11. byl neznámou skupinou osob zablokován transparentem vstup do objektu Zahraničního úřadu Velké
Británie v Praze. Transparent obsahoval provolání solidarity se squattery v Bristolu.

16

Za měsíc duben roku 2012 je evidováno 19 zjištěných extremistických trestných činů. 13 jich
bylo objasněno, bylo zjištěno 27 pachatelů. Převažují TČ podpora a propagace hnutí (9 zjištěných)
následované hanobením národa, rasy, etnické a jiné skupiny (4 zjištěné), násilím a vyhrožováním
proti skupině obyvatel (2 zjištěné) a úmyslným ublížením na zdraví (2 zjištěné). V měsíci březnu
bylo evidováno 20 zjištěných, 11 objasněných TČ. Zjištěno bylo 28 pachatelů. Statisticky tedy
nedošlo oproti poslednímu měsíci 1. kvartálu k významnějšímu posunu.
Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 31.5.2012

TSK

Název

151

úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)

171

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

173

Zjiš.

Objas.

Zjiš. pach.

7

5

18

11

5

15

nebezpečné vyhrožování (§ 353)

1

1

0

611

výtržnictví (§§ 358, 359)

0

0

3

613

sprejerství (§§ 228/2)

7

2

1

787

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

18

15

31

788

podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

3

1

1

789

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

40

21

34

Česká republika CELKEM

87

50

103

V květnu 2012 je evidováno 19 zjištěných, 10 objasněných TČ. Zjištěno bylo 14 pachatelů.
Také v květnu vévodí statistikám podpora a propagace hnutí (8 zjištěných TČ). Na druhé příčce se
nachází hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny (3 zjištěné TČ). Byl evidován jeden případ
nebezpečného vyhrožování. Ve srovnání s dubnem nedošlo k nárůstu zjištěných trestných činů,
příliš se nezměnila ani struktura trestné činnosti.
Kriminalita - extremismus za období 1.1.2012 do 30.6.2012
TSK

Název

151 úmyslné ublížení na zdraví (§§ 145, 146)
171 nás.a vyhrož. proti skup. ob. a jedn.(§ 352)

Zjiš.

Objas.

pach.

8

6

23

12

5

15

173 nebezpečné vyhrožování (§ 353)

1

1

0

611 výtržnictví (§§ 358, 359)

1

1

4

613 sprejerství (§§ 228/2)

9

2

1

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

19

15

31

788 podněc. k národnostní a rasové nenávisti (§ 356)

5

1

1

41

25

44

96

56

119

789 podpor. a propag. hnutí směř. svobody (§§ 403,4,5)
Česká republika CELKEM

V měsíci červnu je evidováno 9 zjištěných, 6 objasněných TČ. Zjištěno bylo 16 pachatelů.
Oproti dubnu a květnu můžeme v červnu konstatovat u zjištěných TČ pokles o polovinu. Z hlediska
skladby převážilo podněcování k národnostní a rasové nenávisti s dvěmi zjištěnými TČ.
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3.1. Extremistická kriminalita v 2. kvartálu roku 2012 podle krajů
Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích ČR v roce 2012
kraj

1.1. - 30.4.2012
zjištěné objas.
počet
TČ

TČ

10

3

Středočeský

7

Jihočeský

1.1. - 31.5.2012
zjištěné objas.
počet
TČ

TČ

15

10

4

16

0

5

8

8

7

10

1

9

8

11

9

8

11

0

Plzeňský

2

0

0

3

1

1

1

Karlovarský

0

0

0

1

0

0

1

Ústecký

8

3

7

11

3

8

3

Liberecký

4

3

6

4

3

6

0

Královéhradecký

4

4

2

6

5

3

2

Pardubický

0

0

1

1

0

1

1

Vysočina

2

1

1

3

2

2

1

Jihomoravský

7

4

4

7

5

5

0

Olomoucký

2

0

7

3

0

7

1

12

5

9

12

6

11

0

6

4

13

9

6

22

3

73

40

84

87

50

103
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Praha

Moravskoslezský
Zlínský
ČR

pachatelů

změna
zjištěno

pachatelů

Trestné činnosti v dubnu roku 2012 vévodila Praha (4 zjištěné TČ, 2 objasněné TČ, 2 zjištění
pachatelé)
společně
se
Zlínským
krajem
(4/3/13).
Následují je kraj Jihočeský (3/3/3) a Moravskoslezský (3/1/3). Třetí pozici zaujaly kraje Ústecký
(2/0/0) a Liberecký (2/2/2). Překvapením je tedy první příčka Zlínského kraje, o kterou se dělí
s hlavním městem.
V trestné činnosti v květnu roku 2012 vede opět Zlínský kraj (3 zjištěné TČ, 2 objasněné TČ,
9 zjištěných pachatelů), společně s krajem Ústeckým (3/0/1). Na druhém místě je kraj
Královéhradecký (2/1/1). V ostatních krajích byl zjištěn jeden nebo žádný trestný čin.
Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích ČR v roce 2012
kraj

1.1. - 31.5.2012
zjištěné objas.
počet
TČ

TČ

10

4

Středočeský

8

Jihočeský

9

Plzeňský
Karlovarský

Praha

Ústecký
Liberecký

1.1. - 30.6.2012
zjištěné objas.
počet

pachatelů

změna
zjištěno

TČ

TČ

pachatelů

16

11

4

16

1

7

10

11

7

15

3

8

11

11

8

11

2

3

1

1

3

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

11

3

8

11

6

15

0

4

3

6

4

4

7

0

18

Královéhradecký

6

5

3

6

5

3

0

Pardubický

1

0

1

2

0

1

1

Vysočina

3

2

2

3

2

2

0

Jihomoravský

7

5

5

7

6

6

0

Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
ČR

3

0

7

3

0

8

0

12

6

11

13

6

11

1

9

6

22

10

7

23

1

87

50

103

96

56

119

9

V měsíci červnu se do čela protlačil Středočeský kraj (3/0/5). S dvěmi zjištěnými TČ ho
následuje Jihočeský kraj. V Praze, Pardubickém, Moravskoslezském a Zlínském kraji byl zjištěn
jeden extremistický trestný čin.
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