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11.září 2001 

                                             Teroristický útok na USA 
                                     19 členů islámské teroristické  

                                     organizace al-Kaida uneslo  

     4 letadla letící na komerčních linkách. Dvě z nich narazila do věţí 
Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny na palubě 
a další lidi uvnitř budov. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu ve 
Washingtonu,  hlavním městě USA, Čtvrté letadlo se zřítilo v 
neobývané oblasti v Pensylvanii po souboji mezi teroristy a pasaţéry .  

       Při útocích celkem zemřelo 2 996 lidí z 90 zemí  

                               ( včetně 19 únosců)  



       22. červenec 2011  
                                    

 

 

    Anders Behring Breivik (32 let) ,  

    norský pravicový  extremista ,                                                 

zaútočil  bombami na vládní budovy v Oslo(8 obětí),                            

a na táboře levicové (soc.dem.) mládeţe na ostrově                                                      

Utoya postřílel 69 převáţně mladých lidí. 



                                    2083 

                                          Evropská deklarace  

                                         nezávislosti 

   1518 stránek, autor se vidí jako novodobý templář v boji 
proti islámu, upozorňuje na „úpadek“ západní Evropy 

    Předkládá svůj pohled na svět, který obsahuje různé 
stupně krajně pravicového konzervatismu, populismu, 
ultranacionacionalismu, islamofobie, antisemitismu, 
antifeminismu atd.   

    

   „Neomarxisté nevidí jako utlačovanou dělnickou třídu, ale 
skupiny jako domněle utlačované vidí lidi na sociální 
podpoře, ženy, nebělošské přistěhovalce, homosexuály a 
jiné sexuální menšiny, rasové a některé náboženské 
menšiny v západních státech, národy třetího světa, 
narkomany a další skupiny..  



Svět v 21.století 

Globalizace – „zmenšení světa“- zrychlující se změny 

Ekonomické sociální a politické důsledky 

3 sloţky (stránky) společenské reality: M. Novak, Rudolf Steiner) 

• Technicko- ekonomická 

• Politicko-sociální 

• Morálně-kulturní                                    

                             Polarizace - Konfrontace 
 

Ekonomika – bohatý a chudý svět  - nejen geograficky! 

(OSN Rozvojové cíle tisíciletí) 

Krize a recese ekonomiky „západu“      ţijeme na dluh! 
BRICS: Brazilie,Rusko,Indie,Číma, Jiţní Afrika -   perspektivní     

ekonomiky světa 

Sociální a politické napětí mezi jednotlivými státy a oblastmi i uvnitř 
jednotlivých zemí 

Arabský svět - Egypt, Libye, Sýrie, Írán (!) izraelsko-palestinský konflikt                 

USA, Evropa (EU ?) 

Morální krize – krize důvěry 
 



Svět 2000 Politická mapa 



Střet civilizací? /Huntington) 



        Asie 

politická mapa 



Severní Afrika 

 



  Střední 

  východ 



http://special.novinky.cz/izrael/foto/mapavelka.jpg




Pierre Maria Teilhard de Chardin  

                      (1881-1955) 

 

                  

Vývoj stvoření 

Kosmogeneze – vývoj Kosmu a 

                                    planet 

Biogeneze – vývoj ţivota na Zemi 

Noogeneze – vývoj lidstva 

•Zrod a vývoj vědomí 

• Hominizace – extenzivní zalidňování 

•Superhominizace - růst vědění, 

technická a   ekonomická organizace, 

„etnické stlačování“ 

Kristogeneze – vývoj k bodu 

„omega“ 
  



Politický extremismus 

Co je poltický extremismus? 

• Jev, který se kterým se setkáváme stále častěji 

• Jev, který je ohroţující, destabilizující, často 

s tragickými důsledky 



Různé definice 
Jednotná definice neexistuje! 

     MV ČR: 
    Vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z 

ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky 
netolerance a útočí proti základním demokratickým 
ústavním principům, jak jsou definovány v českém 
ústavním pořádku.  

    Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, 
které působí, ať již přímo, nebo v dlouhodobém 
důsledku, destruktivně na stávající demokratický 
politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit 
demokratický systém systémem nedemokratickým 
(totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, 
anarchií) 

 

 

   (http ://www. mvcr. cz/extremis/2002/2. html) 



 

Česká bezpečnostní informační sluţba (BIS):  
   Krajně vyhrocené, demokracii nepřátelské postoje a 

ideologie, související aktivity, jevy a jejich nositelé.  

    S extremismem se setkáváme na pravém i levém konci 
politického spektra. Odtud se za určitých okolností a 
vhodných podmínek může šířit do celé společnosti, vyústit 
v násilné akce, zaměřené na destabilizaci a následné 

odstranění demokratického společenského řádu.              
(http ://www. bis. cz/a_ismy. Html) 

 Německý spolkový úřad na ochranu ústavy:  
    Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské 

demokracii a ústavě. ideologie popírající demokratické 
základy společnosti nebo elementární lidská práva a 
svobody, jejich konečným cílem je nastolení 
nedemokratického režimu, resp. diktatury. 

    (Charvát: Současný politický extremismus a radikalismus) 

  



   Praktická definice (Policie ČR) 

   Verbální, grafické, fyzické a jiné aktivity spojené 

zpravidla: 

• s vyhraněným ideologickým nebo jiným kontextem, 

které vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob,   

• s názory výrazně  vybočujícími z všeobecně 

uznávaných společenských norem,  

• se zřetelnými prvky netolerance, zejména rasové, 

národnostní, náboženské nebo jiné  nesnášenlivosti, 

a které útočí proti demokratickým principům, 

společenského uspořádání, životu, zdraví, majetku 

nebo veřejnému pořádku  
(Chmelík: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty) 



Shrnutí 
Extremismus: 

• Ideologie (ideový základ) a z ní vyplývající postoje a 
aktivity. 

• Usiluje o změnu společenského (politického) 
uspořádání, je nepřátelský a ohroţující demokracii, 
směřuje k totalitnímu, nedemokratickému systému. 

• Obsahuje prvky netolerance a nesnášenlivosti, zejména 
rasové, národnostní, náboţenské, jiné  (gender, 
sexuální orientace..). 

• Objevuje se na pravém i levém křídle politického 
spektra. 

• Vybočuje z uznávaných společenských norem a 
právního řádu. 

• Extremistické aktivity mohou být verbální, grafické, 
fyzické, jiné.  

• Ohroţuje lidská práva, ţivot, zdraví, majetek, veřejný 
pořádek.  



Nositelé extremismu 
    

   Jednotlivci                                                                        
individuální projevy – atentáty, sebevraţedné útoky 

   

   Skupiny, hnutí, politické strany, teroristické organ. 

   Národní odpor, Dělnická strana sociální spravedlnosti,  

    Antifa, KSČM, Svaz mladých komunistů Československa 
    Al-Kaida, ETA, Hamás, Ku-klux-klan 

 

   Státy                                                                          
Severní Korea, Írán 

 



Některé další pojmy 
    Extrém z lat.  extremus „nejvzdálenější" „nejkrajnější".  

    V politické teorii označuje takovou pozici na pomyslné 
politické škále, která je nejvíce vzdálená od politického 

středu.  

   Radikalismus (často je zaměňován s extremismem):  

   z lat. radix, „kořen".  

• Radikalismus je jednání či řešení, které „jde ke kořenu". 

    má prvky extremismu, ale nevybočuje z ústavních 
pravidel. 

• V 18. a 19. století byl pojem „radikální" spojen v západní 
Evropě zejména s hnutím za rozsáhlé liberální a sociální 
reformy.  

• Dnes – radikální ekologové, radikální feministické hnutí, 
hnutí za práva otců,  proti potratům, proti týrání zvířa,. 
radikální akce zemědělců, „Holešovská výzva“  atd.  





Příčiny extremismu 

   Extremismus provází celé dějiny.  

 

• Sociálně psychologické aspekty 

• Politické aspekty 

• Stav společnosti (ekonomický, sociální, morální) 

• Vnější vlivy 

 



 

Sociálně psychologické aspekty 

 
 

• Mentální dispozice, která je aktivována 

nespokojeností s určitými projevy 

společenského ţivota.  

• Společným jmenovatelem je frustrace 

• Sociální skupiny a jejich hierarchie 

• Skupinová hloupost 

• Fanatismus 

 



Fanatismus. 
 

    Kromě hlouposti, bezduché lhostejné poslušnosti, 
plnění povinností a vykonávání rozkazů ze strachu, 
nebo snahy získat výhody se při páchání zla často 
setkáváme s fanatickým zaujetím.  

    (Gunter Hole Fanatismus, Portál, Praha 1998).  

• Fanatismus je „horlivá a účinná forma agrese, která 
je nositelem (např. fanatikem pro pravdu) převážně 
pozitivně motivovaná, ideologicky odůvodněná, a 
přesto často řízená závistí a nenávistí“.    

• Fanatismus je „přehnaně náruživá všechny síly, 
schopnosti a zájmy člověka totálně aktivující a 
uchvacující oddanost ctnostnému společenskému 
úkolu, přičemž při úsilí o radikální uskutečnění 
tohoto cíle není brán ohled na jiné povinnosti a 
k poražení protivníka se při subjektivně dobrém 
svědomí sahá bezohledně k veškerým prostředkům 
boje, i k těm zavrženíhodným“.  



Politické aspekty 

  

 

Pravice a levice 

   Pojmy mají své historické kořeny v období              

Velké francouzské revoluce. Při zasedání 

generálních stavů na počátku revoluce seděli 

představitelé šlechty a duchovenstva podporující 

existující reţim napravo od krále, radikálové a 

představitelé třetího stavu usilující o změnu 

nalevo. 

   Oba pojmy později vstoupily do politické teorie a 

mají svoji umírněnou a extrémní podobu. 





Poslanecká sněmovna PČR 



Hlasování středoškoláků v dubnu 2011 

 



  

Pravolevá osa politických postojů 

Ultralevice  Levice  Střed  Pravice Ultrapravice 



Extrémní (ultra) pravice: 

 • Odmítá rovnost všech lidí, pohrdá principem 
lidských a přirozených i práv a  demokratického 
ústavního státu, popření individualismu, práv a 
svobod jednotlivce, 

• Projevuje se jednostranným vyšším hodnocením 
vlastního „etnika.  „rasy„ „národa" či jiné skupiny 

• Je zaměřen proti skupinám, které se odlišují 
(nenávist k cizincům, příslušníkům etnických a 
jiných menšin – Romům, Afroameričanům, Ţidům 
homosexuálům,...)., 

• Násilí se dostává do popředí a s tím související 
militarismus (uspořádání státu dle vojenských 
pravidel, vůdcovský princip, atd.), 

 Příklady: fašismus, nacismus, nacionalismus, 
fundamentalismus 



Extrémní (ultra) levice:  
  Dva základní proudy – anarchistický a komunistický 

• 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 



Druhy extremismu 

Podle politické orientace :  

• Pravicový extremismus 

•  Levicový extremismus 

 

Další projevy: 

• Náboţenský 

• Ekologický 

• Nacionalistický 

• Rasový      

• Divácké násilí 



Metody extremismu 

• Populismus a propaganda 

   Způsob jak oslovit lid a získat stoupence  

 

• Terorismus 

    Použití násilí, nebo výhružka násilím pro 

dosažení politických cílů. Zastrašování, 

vydírání 



Propagamda 

Zásady propagandy: 

•  Jednoduchost. Propagované poselství musí být tak 
jednoduché, aby je co nejsnáze a nejrychleji pochopil co 
největší počet lidí.  

•  Oslovení emocí. Čím jednodušší, prostší je sdělované 
poselství, čím méně obsahuje podrobností, které by mohly 
být důvodem k zamyšlení, tím víc musí oslovovat sympatie, 
antipatie, lásku, sexualitu, nenávist, závist, strach a úzkost  

•  Oslovení představivosti. Pohyblivé barevné obrazy 
kombinované s patřičnými zvuky, např. s ostrou výhružnou 
hudbou, rytmem imitujícím pochod dobyvatelské armády.  

•  Neustálé opakování téhoţ je nezastupitelnou součástí 
propagandy. Dobře udělaná propaganda, ovlivňující populaci 
dostatečně dlouhou dobu, propaganda s monopolem 
sdělovacích prostředků a říkající lidem, co chtějí slyšet, bývá 
zázračně úspěšná. 



Extremismus a demokracie 

•• Demokracie nemá dostatek úDemokracie nemá dostatek úččinných inných 

obranných mechanismů, aby se ubránila obranných mechanismů, aby se ubránila 

všem škodlivým jevůmvšem škodlivým jevům..  

      Kdyby je měla stala by se totalitouKdyby je měla stala by se totalitou..        (Chmelík(Chmelík))  

  

""Demokracie je nejhorší forma vlády, aţ Demokracie je nejhorší forma vlády, aţ 

nana  všechny ty ostatní formy vlády, které byly všechny ty ostatní formy vlády, které byly 

občas vyzkoušeny."občas vyzkoušeny."          (Winston Churchill)Winston Churchill)  

                                                                                                                                                         



Několik myšlenek na závěr 

• Od počátku 21.století lze v Evropě zejména v souvislosti 

s globalizací, ekonomickou krizí a  mnoha dalšími 

faktory, sledovat tendence k oslabování demokracie, 

plíţivé podkopávání demokratických zásad, vzrůst 

nacionalismu, euroskepticismu, extremismu 

•  Neviditelná ruka trhu, na jejíţ moudrost mnozí 

spoléhali, se dnes ukazuje jako neřízená mezinárodní 

ničivá síla bez svědomí. Tlak  globálních trhů, které se 

řídí jenom momentálním ziskem, útočí na ekonomiky 

států a můţe vyvolat dominový efekt bankrotů.  

•  Ekonomický rozvoj, jak se lidé domnívali, nenapomáhá 

demokracii. To se zdálo ještě v roce 1989. Dnes globální 

trhy vidí slibnějšího partnera v autoritářských reţimech 

typu Číny, neţ v poměrně těţkopádných demokraciích. 

(Případ  Libye a další)  



• Národní státy, kterými se zaklínají někteří politici, ztratily 

nenávratně dva pilíře své hlavní legitimity. Nejdřív 

ztratily monopol na ekonomiku, a nyní ztrácejí  monopol 

na politiku. To je nový fenomén posledních let. 

• Šance, jak čelit tlaku globálních trhů, jsou strukturované 

větší politické celky jako Evropská unie.  
• Díky novým technologiím, internetu, facebooku atd. je  

globální občanská společnost daleko akčnější neţ 

těţkopádné, zkorumpované  strany, vlády, parlamenty. 

• Nelze jednoznačně říct, ţe je to jen pozitivní, můţe to  

být také velmi negativní.  
• Hnutí „Okupujte Wall Street“. (Indignadost, 

„rozhořčených).“ začalo ve Španělsku a šíří se světem. 

 



          

   Co bude dál 

     ? ?? ? 
Neztrácejme nadĚji 

NEVZDÁVEJME TO 
BOJUJME ! 

JE HODNĚ SLUŠNÝCH LIDÍ 
 

       Děkuji za pozornost ! 
   Jan DoČkal 

 



Extremní pravice  
v České republice 

Od skinheadské subkultury k nacionalismu, 

neonacismu a novým formám 

 

 

 

 

Jan Dočkal, David Lebeda 2011 



1988 – vznik skupiny Orlík  (po koncertech docházelo k násilnostiem  

1992 – první střetyprvní střety  mezi anarchisty a vznikajícími pravicovými    

                                        příznivci hnutí Skinheads 

1989 -1993 : formováníformování  

            SPR-RSČ, otevřený rasismus a xenofobie, hudební skupiny 

              (Orlík, Braník, Buldok, Diktátor, Útok, Vlajka), registrované a 

              neregistrované organizace BHS, Vlastenecká Fronta,  

              Vlastenecká liga 

1994-1998 – Politizace subkulturolitizace subkultur  

1999-2001 – Pokus o legalizaciPokus o legalizaci  

2002-2008 – Reformování extremistické scény (pokračuje)Reformování extremistické scény (pokračuje)  

                      Autonomní nacionalismus, „Třetí cesta“  

Vývoj v ČRVývoj v ČR  po roce 1989po roce 1989. .   
To co v západní Evropě trvalo mnoho roků  se u nás vytvořilo během dvou let !To co v západní Evropě trvalo mnoho roků  se u nás vytvořilo během dvou let !  



        Mládež Mládež --  období vzdoru období vzdoru --  ssvoboda voboda   

          subkulturní trendy a hnutísubkulturní trendy a hnutí  

 Skinheads,Skinheads,  

 Punk,Punk,  

 SquattingSquatting                                                                                                      
( zaber dům žij a bav se!)( zaber dům žij a bav se!)  

 Tekno /DIYTekno /DIY//    

 Autonomní hnutí,Autonomní hnutí,  

 Black metal, Black metal,   

        NS Black metalNS Black metal  

 Hip HopHip Hop, , Streetpunk, Streetpunk,   

 Oi rockOi rock  

 Hardcore,  SKAHardcore,  SKA  

 Street PartyStreet Party, ,   

SHARP, RASH, SHARP, RASH, 
REDRED  

APOLITICKÝ APOLITICKÝ 
PROUDPROUD  

NAZINAZI  



Současné aktivní subjekty krajní pravice  
 Národní odpor (Svobodný odpor, Odpor) 

 

 

 

Autonomní nacionalisté                                 Svobodná mládeţ 
 

 

 

(Dělnická strana) Dělnická strana sociální spravedlnosti  

 

 

 

(Národní strana) 

   spolupráce a propojení jednotlivých hnutí a organizací 



Další skupiny, média a organizace 

• Svobodný prostor 

• Bratrství 

• Radikální obrození 

• Altermedia 

• Novopatriot 

• Radical Boys 

• Revolta.info 

• White média 

• Národní hrdost 



Diskusní fórum neonacistů - ukázka 



 

Trendy  

      
Radikalizace,  

méně viditelné,  

sofistikovanější  formy 
 

• black block 

• nábor sympatizantů 

• boj v ulicích 

• zbraně, vlastní výroba 

• cílené útoky na vybrané                                                                                      
skupiny a instituce 

•• zneužití obyčejných občanů                                                                                      zneužití obyčejných občanů                                                                                      
a jejich problémů zejména                                                                                                    a jejich problémů zejména                                                                                                    
se sociálně  slabými  a Romy. se sociálně  slabými  a Romy.   

•• vzděělání                                    vzděělání                                      

•• angažovanost v politiceangažovanost v politice  

• internet, facebook 

 



Tradice a zdroje 
                                                    HitlerůvHitlerův  Mein Kampf   Mein Kampf     

                                                    a další texty, osobnosti  a další texty, osobnosti    

                                                    a symboly „Třetí Říše“a symboly „Třetí Říše“  

  

  

  

  

RAHOWARAHOWA  Racial Holy War                                                                                 Racial Holy War                                                                                 
(Svatá rasová válka)(Svatá rasová válka)  

Heslo neonacistické organizace 

World Church of Creator  

dnes Creativity Movement)dnes Creativity Movement) 

  

  

 

Revoluce, která by měla zbavit svět od 

Ţidů a jejich přisluhovačů z řad niţších 

ras, zlikvidovat demokracii, liberalismus, 

humanismus a komunismus. 

Nastolit vládu árijců sjednocených pod Nastolit vládu árijců sjednocených pod 

vládou vůdcevládou vůdce  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NSDAP_Alte_Garde.svg


        Turnerovy deníkyTurnerovy deníky    (kultovní kniha neonacistů(kultovní kniha neonacistů))  

          Kniha Kniha Wiliama L. PierceWiliama L. Pierce,,  ((Andrew MacDonald.),                                                                     Andrew MacDonald.),                                                                     

který byl  který byl  až do své smrti r.až do své smrti r.2002 2002 hlavou                                                                                 hlavou                                                                                 

přední americké neonacistické organizace                                                                           přední americké neonacistické organizace                                                                           

„National Alliance“).                                                                                                               

Fiktivní válečný konflikt mezi americkými                                                        iktivní válečný konflikt mezi americkými                                                        

neonacisty a federální vládou neonacisty a federální vládou ovládanou                                                                                                                  

židovskými spiklenci. 

 



Symbolika 
    Svastika (pravotočivá 卐, levotočivá  卍) se vyskytuje v mnoha 

kulturách po celém světě jako náboţenský symbol, symbol různých 

organizací a politických směrů. Byla objevena nezávisle na sobě v 

mnoha místech světa. Je moţné, ţe se vyvinula z tzv. slunečního 

(kříţ v kruhu)  

• Najdeme ji v hinduismu, buddhismu  u některých kmenů amerických  

indiánů, u Slovanů (mj. Velká Morava), Germánů, Vikingů 

•  Dnes je v západní kultuře pravotočivá svastika známá převáţně jako 

symbol nacismu. 

• Uţití svastiky jako nacistického symbolu vycházelo z teorií, ţe 

svastika byla prastarý árijský symbol  

• V roce 1920 byla přijata jako symbol NSDAP 





Nacistická a neonacistická symbolika 
Postupně se od této symboliky ustupuje 

 

 

Kombinace keltského 
kříţe a nápisů:  

White Power (bílá síla), 
White Pride (bílá 
hrdost).  Proklamace 
nadřazenosti                                 

bílé  rasy  nad jiné.  

      Oregon 

 (tři sedmičky), 

Kombinace nápisu s  runovým 

znakem, pouţívaným za 2.sv.v.. 

 ODAL RUNE, symbolizovala 

příbuzenství a rodinu a byla 

odznakem Rasového a 

osídlovacího úřadu SS  

Také symbolizovala čistotu  rasy.  

 

 

Opasková spona 

z bílého kovu 

s říšskou orlicí, 

hákovým kříţem 

uprostřed  s 

nápisem 

 Meine Ehre 

 heisst Treue! 

 



BLOOD and HONOUR  

(krev a čest):  

 

Combat 18   

teroristická  

rasistická organizace 



Symbolika barev 

   Bílá barva: symbol čistoty a nevinnosti.  

   Pro fašistické diktatury a pro neonacistické hnutí  značí 
čistotu rasy a čistotu národa. 

 

   Červená barva: symbol ohně, krve a revoluce.  

   Pro neonacistické hnutí symbolizuje pokrevní svazek  

 

   Černá barva: symbol smrti a odhodlání.  

   Symbolizuje anarchii, nenávist ke všem, kteří „przní“ 
čistou rasu a předurčuje jejich záhubu.  

   Pro neonacistické hnutí je tato barva symbolem nenávisti 
proti všem s rozdílnou barvou pleti, zejména symbolem 
boje proti „cikánům a všem černým“. 

 

 



Symbolika čísel a písmen  

 14 vyjadřuje 14 slov anglické věty: „We must secure the 

existence of our people and a future for white children“. 

Autorem je David Lane. 

 18 vyjadřuje první a osmé písmeno abecedy.                                  

Písmena „A“a „H“iniciály jména Adolf Hitler. 

   88 číselná kombinace vyjadřující kryptogram 

naccistickéjo pozdravu „HEIL HITLER“. 

 

  A.C.A.B. zkratka anglické věty:  

 „All cobs are  bastards“.  („Všichni policajti jsou bastardi“.) 

 



Obaly nosičů CD  

s nacistickou tématikou 





•                           Oblečení 

Nápis THOR STEINAR  

s erbem s runovými  symboly 

(firmu koupili arabové) 



   Patří k nejtvrdším ultrapravicovým skupinám. Vznikl 

v roce 1999 z české pobočky neonacistické organizace 

Blood and Honour (Krev a čest) a jeho buňky působí 

v mnoha velkých městech.  

     Je součástí  mezinárodního neonacistického hnutí.                         
Jeho příznivci se otevřeně hlásí k myšlenkám Adolfa 
Hitlera. (Pouze jeho teze o nadřazenosti Němců považují 
za překonané). Spolupracují s neonacistickou 
Národnědemokratickou stranou Německa (NPD). 
Z Německa získávají finance. Organizace má podle 
odhadů nejméně pět set aktivních příznivců a další stovky 
pasivních. 

NÁRODNÍ ODPORNÁRODNÍ ODPOR  





BRNO 1. MÁJ 2007 

 . 





Autonomní nacionalisté  





Autonomní hnutí – ideologie - ţivotní styl 
 



Přebírání původně anarchistických symbolů 







Svobodná mládeţ - AN Modřany 



NS Black metal 





Zrušena Nejvyšším správním soudem v roce 2010 

Nahradila ji Dělnická strana sociální spravedlnosti 



VZNIK A KOŘENY STRANYVZNIK A KOŘENY STRANY  

Dělnická strana vnikla v lednu roku 2003 po roztržce ve vedení 

Republikánů Miroslava Sládka (RMS), 

na troskách Republikánské mládeže (RM), která byla 

rozpuštěna Ministerstvem vnitra v únoru roku 2002. 

Oficiálním odůvodněním bylo, že politickou činnost přísluší 

vykonávat pouze politickým stranám, nikoliv občanským 

sdružením, přičemž toto rozhodnutí potvrdil Nejvyšší soud ČR, 

ke kterému podala RM žádost o opravný prostředek. 

Skutečným důvodem byly spíše množící se důkazy o propojení 

RM s neonacisty, přičemž zásadní roli zřejmě sehrály fotografie 

hajlujícího místopředsedy RM (Tomáš Kebza) ve společnosti 

neonacistů z Národního odporu Praha. 

 Člen RM byl i pozdější mluvčí Národního odporu (Kalinovský) 



Symbolika   

    Hitlerova NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei)  původně Německá dělnická strana (Deutsche 

Arbeiterpartei). 

    Téměř shodné logo používaly hitlerovské odbory Pracovní 
fronta (Deutsche Arbeitsfront, DAF) 

    a také Svobodná Německá dělnická strana (Freiheitliche 
Deutsche Arbeiterpartei, FAP), soudně rozpuštěná v roce 
1995, 

    Předchůdkyně dnešní Nacionálně 

    demokratické strany Německa  

    (Nationaldemokratische  

    Partei Deutschlands, NPD). 

 



  
…"minulost nás nesmí rozdělovat,…"minulost nás nesmí rozdělovat,  

    naopak budoucnost nás nacionalistynaopak budoucnost nás nacionalisty  

      všech evropských zemí musí spojit".všech evropských zemí musí spojit".  

  

Komunální volby 2008 Komunální volby 2008 ––  30 000 voličů30 000 voličů  

Kandidát DS na Vysočině  

            (uprostřed)   

Tomáš Vandas ve Varnsdorfu 2011 



Dělnická mládeţ – Dělnická strana 

 „Řád ozubeného kola“ 



 DSSS chce oslovit širokou veřejnost 



    Národní strana (NS).  Česká krajně pravicová strana, s   národně-

konzervativní orientací. (Palacký, Rieger, Staročeši) 

    Předsedkyní byla v letech 2002–2009 Petra Edelmannová  

    Dne 17. srpna 2011 její činnost pozastavil Nejvyšší správní soud 

Nástupnickou organizací se staloNástupnickou organizací se stalo        

České hnutí za národní jednotuČeské hnutí za národní jednotu  

                                                                                        Předseda Jakub SkácelPředseda Jakub Skácel  

M 





Propagační materiály NS  

v době, kdy byl na kandidátce  

Ladislav Bátora 

Bátora : 

Raději národní pospolitost  

než občanská společnost“  



Vlastenecká Fronta 

Jsme občanské sdružení, které chce stát v prvních řadách národního 

hnutí a klade si za cíl upevnit charakter, vlastenectví, mravní a 

politické přesvědčení svých  členů.  

Máme za sebou sedmiletou historii, máme jasný program a funkční 

organizační strukturu. Přes všechny útoky se hrdě hlásíme k českému 

nacionalismu, odkazu našich slavných předků, jako Palackého, 

Kramáře, Rašína.  

Nejsme nacisté ani rasisté, chceme jen rovná práva pro všechny, kteří 

budou respektovat své povinnosti vůči společnosti. Jako čeští 

vlastenci budeme bránit tomu, aby byla pod záminkou tzv. pozitivní 

diskriminace potlačována přirozená práva Čechů, Moravanů a 

Slezanů.  
 

 



RWU má za cíl oslovit další ženy v našem hnutí, 

inspirovat je především k aktivismu a tvořivosti, a tím 

přispět k posílení opozice vůči stávajícímu Systému, 

který podporou politiky spočívající v potlačování 

porodnosti našich lidí, ve schvalování homosexuálních 

sňatků, v zavádění složitých a zdlouhavých obstrukcí 

při adopci dítěte z (nejen) českého dětského domova, v 

porovnání s veřejnou propagací adopce afrických dětí 

pod záštitou boje proti rasismu, jde cíleně proti 

dlouhodobému přežití bílých rodin. Problémů, kterým 

je potřeba čelit, je mnohem víc, chtěly bychom se jimi 

dále zabývat.  





NSEC je oficiálním spojencem NSDAP/AO  

a má na starost českou sekci organizace  

(AO  zkratka něm. Auslands-organization :  ) 



     Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER  

     s potěšením vydává fenomenální dílo zakladatele a duchovního vůdce 
Americké Nacistické Strany George Lincolna Rockwella WHITE POWER. 
Čtěte a přemýšlejte! Osud své rasy, své rodiny, svých dětí a svůj vlastní 
máte ve svých rukou. Tato kniha je věnována všem odváţným bílým 
muţům, kteří od počátku budují západní civilizaci, nyní ji podporují a 
udrţují a v budoucnu naplní lidský osud.  

 

„Budu vzpomínat, jak plul rozčeřenými oblaky a pohrdal smrtí. Budu si 

pamatovat, že velcí musí čekat bolest, vyhýbat se životu v úkrytu a 

lžím. Budu si pamatovat, že ten, kdo si zvolil stát na místě nejvyšším, 

musí vzdorovat vichru tváří. A s hrdostí pohrdat přibývajícími šrámy, 

hlavu vztyčit vysoko, kde blesky bijí. Budu si pamatovat, že dobrý život 

je ten, kdy se můžeš podívat do hloubi i do dáli, do hlubin srdce….“ 



     

    NSEC je zastáncem ušlechtilé ideologie a NS-politického 
systému. Jsme přesvědčeni, že každý jedinec je natolik 
inteligentní, aby si dokázal utvořit své vlastní názory. 
Bohužel, jak to již pod vládou lži a korupce bývá, je právě 
tato snaha o vývoj vlastní silné, nezkažené osobnosti 
potlačována. A proto je dnes každý logicky myslící člověk, 
který se snaží poctivě a rozumně žít, duševně a fyzicky 
ubíjen, jsou mu ničeny jeho ideály, systémem je tvořeno 
prostředí svědčící lžím, kriminalitě a příživnictví. A našim 
dětem jsou ve školách již od útlého mládí vštěpovány lži o 
našich kulturách, národech a naší rase. 

    NSEC chce sloužit jako okno do svobody z dnes 
utlačovaných zemí. Okno, které se naše dnešní vlády 
každou minutu snaží roztříštit. Tak se nebojte nahlédnout, 
dokud je ještě čas a svobodně se rozhodněte, pro jakou 
budoucnost chcete žít a pracovat.   

    Uvědomte si, že právě VAŠE činy mohou být těmi 
rozhodujícími na vahách osudu ...  

                                 BRUTUS MAXIMUS  
                        Vůdce & zakladatel NSEC  



   Třetí cesta 

Ideologická alternativa ke 

kapitalismu a  komunismu.                        

Cesta mezi těmito dvěma systémy 

V současné době  ideu třetí cesty propaguje                                                         

politicko-kulturní internetový projekt ZENTROPA. 

Jde o síť evropských neonacistů, kteří  se snaţí                                           

přeformulovat myšlenky pravicového                                                                     

extremismu, aby byly přijatelné 

pro společnost 21. století. 

V České republice stojí za projektem skupina                                        

Autonomní nacionalisté Sever. (podle MV ČR) 

Poprvé se tak část české neonacistické scény dokázala vyhranit vůči 

klasickému neonacismu (hitlerismu) prošla ideologickou reflexí a 

kriticky zhodnotila nacistické myšlenky, které nezapadají do prostředí 

ČR,  například ideu germánské nadřazenosti. 

Důraz je kladen na sociální témata, např. na "prodělnická" opatření 

Třetí říše. 

 

 

!!! 



                       

                                  

 

    Internetové stránky  Syndikátu Zentropa jsou informačním 

portálem, který se zaměřuje na zprávy o projektech, 

aktivitách a událostech v Evropě, ve formě videí, 

rozhovorů, zpráv a prezentování akcí. 

    Jeho členy jsou neonacistická, neofašistická a 

nacionalistická hnutí  a skupiny z celé Evropy.                                      

Z České republiky Národní odpor,                                                  

ze Slovenska Národná pospolitost.  

                    Významnou roli hraje italské neofašistické hnutí  

                    Casa PoundCasa Pound, , které klade důraz na sociální témata 

 

 

Syndikát Zentropa 



   Idea Třetí cesty vznikla v Německu ve 20.letech minulého století.   Byla 

namířena jak proti kapitalismu, tak proti nastupujícímu bolševismu 

     Nacionálně- socialistický teoretik Třetí cesty G. Strasser popsal 

kapitalismus takto: 

„Jsme socialisté. Jsme nepřátelé, úhlavní nepřátelé dnešního 

kapitalistického hospodářského systému s jeho vykořisťováním 

ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivým platovým systémem, s 

jeho nemorálním způsobem posuzování hodnoty lidských bytostí 

podle jejich bohatství, jejich peněz.“ 

Gregor Strasser (1892-1934) Za 1.sv.války důstojník,                

přidal se k NSDAP, účastnil se puče v roce 1922. 

Patřil spolu s Ernstem Roehmem k vedení strany 

1934 byl zavraţděn během „noci dlouhých noţů“. 

Třetí cesta kritizuje komunismus ve všech jeho                                             

formách za jeho kosmopolitismus a celkovou utopickou teorii. Pro 

lidstvo je neţádoucí, aby přijalo internacionalismus, který nakonec 

zničí kulturní a rasovou rozmanitost. Beztřídní společnost, kterou Marx 

pokládal za konečný stav komunismu. je  nedosaţitelná a utopická idea 

v rozporu s lidskou přirozeností. 



   Třetí cestu jak ji chápe Zentropa a čeští autonomní nacionalisté, 

nelze slučovat s myšlenkou třetí cesty, jak ji představuje  

Anthony Giddens sociolog a sociální teoretik světového 

významu, ideologl Tonyho Blaira, který je přesvědčen, ţe je 

třeba najít třetí cestu mezi konservatismem a liberalismem. 

Konservatismus jiţ neodpovídá dynamickému a stále se 

měnícímu kapitalismu svobodného trhu, liberalismus neuspěl v 

pokusu dosáhnout sociální rovnosti pomocí státu blahobytu. 

Je tedy třeba vytvořit „třetí cestu“, novou vizi liberalismu, která 

přesahuje tradiční politické kategorie kombinací ekonomické 

moudrosti pravice a sociálního soucítění typického pro levici.  


