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Charakteristika extrémní (ultra) levice:  
• Levicově extremistické doktríny zdůrazňují fundamentální lidskou 

rovnost, kterou vztahují na všechny oblasti ţivota. Nejen pro 
komunisty (marxisty) je to především oblast vlastnictví.                                         
U komunismu je navíc zásadou rovnosti překryta idea individuální 
svobody. 

• Proklamují nastolení nové formy zřízení, které je charakteristické 
„rozhodováním lidu" na niţších úrovních, které je representováno 
např.diktaturou proletariátu, nebo bezvládnou (anarchistickou) 
společností.  

• Souhlasí s násilím jako revoluční formou boje k prosazení vlastní 
vize společnosti. S tím souvisejí i vize revolučního převratu nebo 
dlouhodobějších revolučních změn. 

         Ideové proudy:  

        anarchismus, marxismus-leninismus (bolševismus), trockismus, 
stalinismus, maoismus, 

        K nim se v konkrétních situacích přidávají různá radikální hnutí: 
ekologové. sqotteři, PUNK a další. 



Historické kořeny levicových hnutí a ideologií 

Průmyslová revoluce přinesla novou 

sociální strukturu a nové sociální 

problémy: 

 

•Vznikají nové sociální  skupiny - třídy: 

  dělnická třída a  burţoazie (kapitalisté). 

• Masové stěhování do měst 

• Ţivot v bídných podmínkách 

• Práce ţen a dětí 

• Vykořisťování 

    

 

 

Průmyslová revoluce v 17. a 18. století 

Vynálezy, hospodářské a sociální změny 

 



Utopický socialismus (rovnostářský komunismus) 
       (Utopia – název knihy anglického filosofa  16.století Thomase Mora) 

    Představa ideální spravedlivé společnosti 

 

 
 

 

                           

 

 

                                   

                                                             

 
 

                                   

                                                         

 
 

                                   

    Henri de Saint Simon (1760-1825) 

    francouzský myslitel 

    změna poměrů spojením vědy,     

    náboţenství  a morálky 

Robert Owen (1771-1858) 

britský podnikatel 

snaţil se o vytvoření dobrých 

pracovních podmínek 

Charles Fourier (1772-1837)                                          

francouzský filosof-materialista                                          

neúspěšné pokusy o zaloţení 

pracovních komun 
 

 

 



Marxismus 

Karel Marx  

(1818-1883) 
Bedřích Engels  

   (1820-1895) 

Zakladatelé socialistické teorie i praxe socialistického hnutí 

Nastolení spravedlivé společnosti násilnou cestou proletářské revoluce 

Vyvlastnění výrobních prostředků 

Vznik dělnických – sociálně demokratických stran 
 

Komunistický manifest 1848 

„Proletáři všech zemí spojte se!“ 
Nejbližší cíl komunistů je týž jako cíl všech ostatních proletářských stran: 

ztvárnění proletariátu ve třídu, svržení panství buržoazie, vydobytí politické moci 

proletariátem. ...  

…Prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, 

vydobytí demokracie. Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby 

postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v 

rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co nejrychleji 

rozmnožil sumu výrobních sil. To se ovšem může stát nejprve jen despotickými 

zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů…“ 



Komunismus - bolševismus (marxismus-leninismus) 
• Specifická hospodářská, sociální a politická situace v Rusku 

• Rozpracování učení K. Marxe a B. Engelse na podmínky Ruska 

• Moţnost uskutečnění proletářské revoluce v jedné zemi 

• Diktatura proletariátu 

• V roce 1903 se Ruská sociálně demokratická strana                                    
rozdělila na dvě křídla - „bolševiky“ a „menševiky“. 

• 1905 neúspěšný pokus o revoluci  

• V únoru 1917 první fáze revoluce,                                                                                            
svrţení cara, prozatímní (burţoazní) vláda 

• Bolševická revoluce v říjnu 1917 

 

Josip Vissarionovič Dţugašvili  

        Stalin  (1878-1953)  

Leninův spolupracovník a nástupce 

Diktátor a původce represí 

 

Vladimír Iljič Uljanov  

Lenin (1870-1924) 

            Teoretik a vůdce revoluce.                                                

První představitel sovětského státu  

 



Trockismus 

 Lev Davidovič Trockij (Bronštein) 

(1879 - 1940)       

     Leninův spolupracovník - faktický realizátor revoluce.                     

Soupeř a odpůrce Stalina. Po „vítězství“ Stalina zbaven  všech funkcí, 

1f929 vypovězen z SSSR, 1940 v Mexiku na příkaz  Stalina zavraţděn. 

 

 

 

 

 

     Trockismus vznikl jako ideologická protiváha stalinismu. 

     Liší se v pojetí socialistické revoluce, která má být permanentní. 

     Staví se proti byrokratickému (totalitnímu) ovládnutí lidí.                             

Podle Trockého  byl v SSSR rozpor mezi kolektivním charakterem 

práce a individuálním vlastnictvím výrobních prostředků pouze 

nahrazen rozporem mezi kolektivním charakterem práce a ovládáním 

výrobních prostředků byrokratickými elitami strany. Tyto byrokratické 

elity zákonitě vytváří podmínky směřující proti zájmům mas.  



Anarchismus 

     Anarchismus je politická ideologie směřující k vytvoření společnosti 
bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem 
nadvlády člověka nad člověkem, ţádá definitivní odstranění jakékoliv 
autority a chce skoncovat s vykořisťováním člověka člověkem.  

• Anarchisté odmítají hierarchii, zejména v její společenské podobě:  

     státní moc, formální centralizovanou organizaci,                                                                 
ekonomickou moc kapitálu, právní řád ve formě zákonů vytvářených 
elitou.  

•  Odmítají pojmy stát,vláda, parlament monarchie, republika, fašismus    

• Tvrdí, ţe lidská pospolitost se umí seberegulovat a spravovat bez 
těchto umělých a člověku nepřirozených překáţek.  

• Cílem anarchismu je uskutečnit společnost, která stojí na vzájemně 
se podporujících principech rovnosti a svobody. 

• Anarchistické ideje objevíme v antická filosofii, v náboţenských  
hnutích, v osvícenství. Uplatnily se ve všech sociálních hnutích. 

• Anarchismus se rozvíjel současně s marxismem, ale nikdy se s ním 
neztotoţnil. 

• Anarchismus významně ovlivňoval umělce a levicové intelektuály. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Anarchy_symbol_neat.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbolika_anarchismu


V anarchismu nacházíme různé proudy:    individualismus, 

kolektivismus, důraz na genderovou a ekologickou problematiku, 

antiglobalizační postoje. 

 

Anarchisté aktivně vystupovali v Paříţské komuně 1871. 

Na konci 19. století se soustředili na individuální teroristické akce (atentáty). 

Měli velký podíl na bolševické revoluci 1917 

Ve 30. letech 20.století bojovali ve Španělsku. 

V 60. letech se aktivizovali v západní Evropě ve studentských bouřích a ovlivnili 

hnutí Hippies a PUNK. 

Od konce 20. století se zaměřují především na boj proti globalizaci. 



Představitelé anarchismu 

               Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865 ) 

                        „otec anarchismu“ – typograf, teoretik-samouk  

                         poslanec, podporoval dělnické spolky    

                          mutualismus, pozitivní anarchie 

 

Michail Alexandrovič Bakunin 

               1814-1876 

ruský šlechtic, revolucionář 

Staví se proti náboţenství,  

odpůrce Marxe a Engelse 

Petr Alexejevič Kropotkin (1842-1921) 

ruský šlechtic, původně carský důstojník 

Snaţil se o sblíţení anarchismu s komunismem 



Anarchismus v ČR 

Československá anarchistická federace (ČSAF) byla zaloţena v létě 

roku 1995, tehdy ještě jako ČAF. Po několika letech znovuobjevení 

anarchistických myšlenek a spontánním rozmachu anarchistického 

hnutí v Čechách především mezi mládeţí, tak vznikla organizace, 

která se pokusila o to, dát tomuto hnutí, nebo alespoň jeho aktivní 

části, jakousi organizovanou podobu a sjednotit pod jednou střechou 

různé názorové směry, které se v moderním anarchistickém hnutí 

vyskytují. Dnes existují vedle ČSAF další, jiţ specifičtěji definované 

organizace s jasným programem.  

A-kontra.net   

anarchist magazine  

anarchistický časopis 

http://www.csaf.cz/
http://a-kontra.cz/


                        

                      Antifašistická akce (AFA) (Antifa) 

                      Neregistrovaná organizace sdruţující antifašisty, kteří   

                      vytváří akční skupiny. Česká AFA vznikla v červnu 1996    

                      a je propojena s ostatními zahraničními AFA  

organizacemi. Patří mezi nejvýznamnější subjekty anarch.scény. 

AFA sama sebe charakterizuje následovně:                                                           
„Prioritním úkolem AFA je ochrana politického a veřejného prostoru 
revolučního anarchistického hnutí, zabezpečení jeho šíření skrz 
propagaci a sociální boj před útoky a vytlačování neonacistickými a 
pravicovými skupinami a organizacemi a represivními složkami státu. 
aparátu. Toto je základním smyslem existence a práce české AFA  

AFA považuje odstranění kapitalismu a státu a vznik svobodné 
sociálně spravedlivé a beztřídní společnosti jako základní předpoklad 
zabraňující vzniku fašismu a růstu krajní pravice. Toto je možné však 
jedině v době skutečných společenských změn, dosažených sociální 
revolucí, kterou podnítí revoluční anarchistické hnutí.                                            
AFA v dlouhodobém revolučním cíli vidí svůj úkol v přípravě podmínek 
pro tyto revoluční změny"  

 
Federace anarchistických skupin (FAS)  

Vznikla v roce 2003 a pokusila se o spojení existujících 
proudů a skupin v anarchistickém  hnutí.  

Byla členem  Mezinárodní asociace pracujících. V roce 
2007 ukončila svoji činnost 

Proudy a skupiny existují dál 

http://www.google.cz/imgres?q=afa&hl=cs&sa=X&biw=800&bih=433&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=GXmt3ZSWAYgguM:&imgrefurl=http://antids.bloger.cz/obdobi_2009_4&docid=EkGEKt6GXGQViM&imgurl=http://antids.bloger.cz/obrazky/antids.bloger.cz/afa1.jpg&w=280&h=280&ei=e1fWToHsOcfktQbWuYCTDg&zoom=1


 

Anarchistické symboly 

 

 

 
 



http://www.google.cz/imgres?q=afa&hl=cs&sa=X&biw=800&bih=433&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=M6hl_7QliHtrCM:&imgrefurl=http://www.romea.cz/index.php%3Fid%3Ddetail%26detail%3D2007_6874&docid=cJDUiz3NsWQpsM&imgurl=http://www.romea.cz/images/servis/afa01.jpg&w=500&h=336&ei=e1fWToHsOcfktQbWuYCTDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=antifa&hl=cs&sa=X&biw=800&bih=433&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DGmjbpKHwMP8QM:&imgrefurl=http://pacificaforum.org/anti-fascism-or-anti-zionism-&docid=ESYie7zR4SJvrM&imgurl=http://pacificaforum.org/data/antifa-gaza.jpg&w=500&h=375&ei=s1nWTobwGNH3sga78-yTDg&zoom=1


Zasedání  

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky               

v Praze v roce 2000 
Ukázka působení anarchistických skupin     

     Demonstrace odpůrců globalizace proti praţskému zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se proměnily 

v pouliční bitky radikálních aktivistů s policií a ničení, přičemţ střety 

pokračovaly do nočních hodin.  

     Lékařské ošetření v nemocnicích muselo vyhledat podle policie 53 lidí, 

avšak výčet zřejmě nebude úplný. Zároveň policejní lékaři ošetřili navíc 

25 policistů a 18 demonstrantů. Řadu osob policie zadrţela.  

 



Bolševický teror v SSSR 
• Likvidace odpůrců ( představitelé bývalého reţimu 

    političtí odpůrci. burţoazie, církev, „nepřátelé“ ve vlastních řadách 

• ČEKA ( později GPU, NKVD) – F.E.Dzerţinskij 

• GULAGY 

• Politické procesy 

• Centralizace moci v rukou J.V.Stalina 

• Násilná kolektivizace 

• Potlačování národů a menšin v SSSR 

• Snaha o ovládnutí mezinárodního komunistického hnutí 

• Snaha o ovládnutí světa 

                                           

                                                  Oběti 
Sovětský svaz 

• 6-8 milionů - popravy v průběhu revoluce a občanské války (Lenin) 

• 20-25 milionů - popravy, pracovní tábory - "Gulagy„ (Stalin ) 

Čína 29 milionů – (Mao-ce-tung  - maoismus) 

Východní Evropa, Korea, Vietnam, Kambodţa, Kuba  3 miliony  

 

 



Komunismus v Československu 1948-1989 
     Etapy: 

• Převzetí moci v únoru 1948  

• 50. léta - teror a represe, politické procesy 

• 60. léta - částečné uvolnění 

• 1968 „Praţské jaro“ 

• 70. léta - normalizace 

• 80. léta -  rozkládání komunismu 

• 1989 - pád komunismu 

    Ústava 

   „Vedoucí silou  ve společností i ve státě je předvoj dělnické třídy 
Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek 
nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků 
a inteligence. 

    K rozvíjení společenské činnosti, k všestranné a aktivní účasti na 
životě společnosti a státu a k uskutečňováni svých práv sdružuji se 
pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž jsou zejména  
Revoluční odborové  hnutí, organizace  družstevní, organizace  
mládeže, organizace kulturní, tělovýchovné a jiné ... . 

    Strana uskutečňuje svou vedoucí úlohu ve společnosti nejen přímo 
, ale hlavně prostřednictvím státních orgánů, státního aparátu, 
zastupitelských sborů a masových organizaci. ……“  

 



            Komunistická strana Čech a Moravy  

           (KSČM) 

                    V České republice extremistická parlamentní politická  

                                 strana, v Evropském parlamentu je členem seskupení 

Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. 

    KSČM je od svého vzniku v roce 1990 ideovým i právním nástupcem 

Komunistické strany Československa (KSČ), která podle zákona o 

protiprávnosti komunistického  reţimu z roku 1993                                                       

byla organizaci zločinnou a zavrţeníhodnou. 

     Přesto se zatím nepodařilo prosadit její zákaz. 

     V parlamentních volbách 2010 získala 11,27 % hlasů.  





Vztah veřejnosti ke KSČM v roce 2006 

       (Klub psychologů a sociologů) 

(Krajní pravice a krajní levice v ČR str.70) 

 

 
• Bezvýhradně pozitivní……… 9% 

• Pozitivní s výhradami……... 22% 

• Neutrální, lhostejný…………19% 

 

• Rezervovaný, zdrţenlivý… 20% 

• Zásadně odmítavý………… 24% 

• Nemůţe se vyjádřit………… 6% 

 
      2012 



    Komunistický svaz mládeţe (KSM)  nástupce předlistopadového SSM  

     Zaloţen 1990 

     Sdruţení lidí komunistického smýšlení ve věku 15 aţ 35 let.  

     Hlavní cíl KSM zveřejněný na www.ksm.cz:                                                                                                 
KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o 
nastolení ekonomických a společenských  podmínek pro budování 
socialismu,  - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků 
a jeho nahrazení vlastnictvím společenským…. 

     Zejména z těchto důvodů byl KSM v roce 2006                                                    
zrušen MVČR . V lednu 2010 bylo toto rozhodnutí  

     praţským městským soudem zrušeno. 



    Svaz mladých komunistů Československa 

    Občanské sdruţení zaregistrované MV ČR 2008                           

    Činnost zahájil Ustavujícím sjezdem, který se                             
uskutečnil 22. 11. 2008  

     SMKČ je dobrovolnou, nezávislou organizací mladých lidí, která ve své 
činnosti vychází z vědeckého pohledu na svět a společnost a usiluje o 
společenský pokrok směřující k socialismu.  

     Hlavním úkolem SMKČ je získávat mladou generaci pro myšlenky 
socialismu a komunismu vycházející z vědeckého světového názoru 

     marxismu-leninismu.                                                                                                
Socialismus jako společenské zřízení, pro které je   charakteristické 
společenské vlastnictví výrobních prostředků, neexistence 
vykořisťování člověka člověkem a plánovitá výroba, považujeme za 
jediné možné budoucí uspořádání lidské společnosti. 

     Jednoznačně obhajujeme období budování socialistické společnosti          
v Československu, která byla zničena kontrarevolucí v listopadu 1989 
za pomoci špionážních služeb imperialistických velmocí. 
 



  "Národe oslavuj! Zemřel Václav Havel,  

    sluha USA, NATO, sudetských Němců a Izraele.  

     Zemřel největší zrádce českého lidu!  

    Zemřel Václav Havel, spoluviník bombardování                                  

Jugoslávie, spoluviník vraždy 2500 civilistů. 

    Pryč se zrádci!“  (internetové stránky  SMKS). 



2015 Výroky českých komunistů k dění na Ukrajině 

Představitelé KSČM se v různých vystoupení  staví na stranu Ruska.  

                       Europoslanec Miloslav Ransdorf v TV tvrdil, ţe není na ruské, ani  

                       na ukrajinské straně. Ale  pak sdělil divákům  ţe do Ruska uprchly z  

                        Ukrajiny desítky tisíc lidí. (jde o ruské údaje, které den předtím,   

                        vyvrátila ukrajinská pohraniční sluţba. )  

     „Dlouhodobě tvrdím, že udržet Ukrajinu jako celek není možné bez decentralizace a 

federalizace. V minských dohodách se předpokládá jako základ všech kroků 

uskutečnění komunálních voleb v doněcké a luhanské oblasti  a to, aby proběhla 

ústavní změna s nalezením zvláštního statutu obou těchto oblastí.“ 

 

                    Předseda KSČM Vojtěch Filip odsoudil výroky ministrů Jiřího Dienstbiera  

                    a Martina Stropnického, ţe po krymské operaci není dobře představitelné, 

                    ţe by byla dostavba jaderné elektrárny Temelín svěřena firmě s ruskou  

                     účastí. 

 

                      Místopředseda KSČM Jiří Dolejš,zaujímá neutrální (neodsuzující)  

                      stanovisko k anexi Kryymu.  Uvedl, ţe vlastně neví, co je to „demokrat“  

                      „demokraté“ nejsou podle něj schopni ţádného účinného řešení problému.   



Evropský parlament 2014 

ANO 



 
 

 

 

      No, Lebedo ,navštívil jsem vaše ultrapravicové stránky a podíval jsem se, co jste zač no 

podle fotek vašich odporných ksichtů jen fašistická nenávistná prasata. My komunisté 

se budeme nadále radikalizovat a šířit nenávist a připomínat zločiny kapitalismu a 

nacistických prasat s ODS TOP09 ČSSD KDU-ČSL A SPOL. No aspoň my radikální 

komunisté máme obrovskou radost že máte z nás přímo panický strach. Jen se neboj 

jednou se to zase otočí volby vyhrajeme a nemusím ti snad říkat co se dělo v 50 létech 

které bezmezně obdivuji. Tam jděte ty a tobě podobní políbit ty tři urny kde je zpopelněn 

jeden z největších masových vrahů v dějinách lidstva Václav Prase Havel. Potom můžete 

jít bojovat na Ukrajinu s masovými vrahy fašisty a nacisty Porošenkem, Jacenukem 

Jarošem a jinými lidskýmy prasaty z ukrajinského parlamentu. My komunisté máme také 

mnoho organizací a iniciativ a debatujeme o zločinech kapitalismu za posledních 25 let 

od kontrarevoluce v roce 1989. My jen doufáme že Nagyová s Nečasem tam chcípnou v 

těch kriminálech za to co provedli národu, doufám že tam skončí i vrah a megazloděj 

Kalousek ze senilním dementem fašounem zdegenerovaným šlechticem Kchárlem von 

Koma Mentálbergem. Jo a špíno Lebedo, sledujeme vaše aktivi,ty estébácky jak jinak, a 

za každou urážku či nenávist nebo vyhrůžku podáváme TR. či žaloby. My radikální 

komunisté tu budeme pořád a nenávist vůči takovým fašistickým kurvám jako jseš ty a 

tobě podobní budeme nadále prosazovat. Jo a Semelové se nic nestalo, protože soud 

uznal že měla ve všem pravdu. 

 

Vzkaz „neznámého komunisty“ 

předsedovi o.s.IMPERATIV, 

organizace. která se angaţuje ve 

výchově a prevenci proti extremismu 


