
Extremní pravice  
v České republice a v některých zemích Evropy 

       Od skinheadské subkultury k nacionalismu, 

neonacismu a novým formám, 

politické subjekty 

 

 

 

 



1988 – vznik skupiny Orlík  (po koncertech docházelo k násilnostiem  

1992 – první střety  mezi anarchisty a vznikajícími pravicovými    

                                        příznivci hnutí Skinheads 

1989 -1993 : formování 

            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 subkultur 

1999-2001 – Pokus o legalizaci 

2002-2008 – Reformování extremistické scény                                                                                          
autonomní nacionalismus, „Třetí cesta“  

2012-2016 -   Politizace a zesílení aktivit proti Islámu, proti EU 

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



Současná situace 

• Další politické subjekty – vedle DSSS, Republikáni MS,  Strana 

svobodných občanů, Úsvit - Národní demokracie – NE Bruselu, 

D.O.S.T. a další. 

• Politická témata extrémní pranice ovlivňují celou politickou 

scénu. 

• Extrémní pravice hledá nová („staronová“) témata:                                                          

proti menšinám (Uprchlíci, Islám, Židé, Rómové, lidé s odlišnou 

sexuální orientací…), proti imigraci, proti EU, proti  

demokratickým principům.  

• Posilují se mezinárodní kontakty 

• Extremisté demagogicky využívají světové i domácí problémy, 

orientují se především na mladé lidi. 

• Násilné střety, internetové aktivity, oslabuje primitivní veřejná 

propagace nacismu 

 

 



     subkulturní trendy a hnutí 

 Skinheads, 

 Punk, 

 Squatting                                                   
( zaber dům žij a bav se!) 

 Tekno /DIY/

 

  

 Autonomní hnutí, 

 Black metal,  

    NS Black metal 

 Hip Hop, Streetpunk,  

 Oi rock 

 Hardcore,   

 Street Party,  

SHARP, RASH, 
RED 

APOLITICKÝ 
PROUD 

NAZI 



Subjekty krajní pravice  v ČR (minulé i současné) 
  

Národní odpor                                                                          

(Svobodný odpor) 

                           

 

 

Autonomní nacionalisté                                 Svobodná mládež 
 

 

 

(Dělnická strana) Dělnická strana sociální spravedlnosti  

 

    

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 



Radikalizace, politizace 

sofistikovanější  formy 
• Odklon od některých tradičních                                                        

projevů a symbolů 

• black block styl 

• nábor sympatizantů 

• boj v ulicích 

• zbraně, vlastní výroba 

• cílené útoky na vybrané                                                                                      
skupiny a instituce 

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

• vzdělání                                     

• angažovanost v politice 

• internet, facebook, media 

 

 

 

 
 

 

 

 



Aktivity neonacistů 

Počet registrovaných shromáždění 

2007…………….27 

2008…………….39 

2009…………….76 

2010…………….60 

 

Nevýznamnější akce: 

•  Listopad 2007 křišťálová noc                
v Praze –pochod Židov. městem  

• Prvomájové demonstrace v Praze a 
Brně                                                      
(spolupráce DS, AN, NO, RWU) 

•  17. listopad 2008 – bitva o Janov     
(DS v součinnosti s NO, AN. ) 

• Podzim 2011 – demonstrace a     
nepokoje na Šluknovsku (Varnsdorf, 
Rumburk) 

 

    Žhářské útoky proti romským 
obydlím v posledních letech  

 

Bruntálsko a okolí  

• 30. 6. 2007 - Vrbno pod Pradědem  

• 1. 12.2007 –  Horní Benešov  

• 5. 9.2008 –   M oravský Beroun  

• 21. 9.2008 -  Bruntál  

• 24.1. 2009 -  Moravský Beroun.  

• 19. 4. 2009 - Vítkov  

 

Střední Čechy 

• 7. 11. 2009 - Červený Kostelec  

• 24. 5. 2009 - Zdiby  

• 10. 7. 2011 - Býchory  

 
        

Mareš M. a kol. České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) MV 2011 

Nejvyšší státní zastupitelství Brno 2011 

 

 



Vítkov 2009 

Čtyři odsouzení žháři ve věku 20-26 let Z diskusního fora neonacistů 



Přibližná struktura neonacistické scény v v ČR 

  

Odhadovaný počet 

• Militantní aktivisté…..4000 

• Z toho tvrdé jádro……400-
600 

• Ideoví vůdci………….10-15 

Věk 

• 13-18 let…………25% 

• 19-25 let…………40% 

• 26-35let………….30% 

• Starší……………...5% 

V posledních 2 kategoriích jsou 
ideoví vůdci 

Ženy tvoří 15-20 % 

Vzdělání 

• vysokoškolské ….10%  (narůstá) 

• středoškolské…....30% 

• vyučení…………...40% 

• bez vyučení……...20% 

 

Sociální struktura 

• vyšší střední třída…..10% 

• střední třída………….20% 

• nižší střední třída……40% 

• „uderclass“…………..30% 

Mareš M. a kol. České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) MV 2011 

 



Tradice a zdroje 
                          Hitlerův Mein Kampf    

                          a další texty, osobnosti   

                          a symboly „Třetí Říše“ 

 

 

 

 

RAHOWA Racial Holy War                                                                                 
(Svatá rasová válka) 

Heslo neonacistické organizace 

World Church of Creator  

dnes Creativity Movement) 

 

 

 

Revoluce, která by měla zbavit svět od 

Židů a jejich přisluhovačů z řad nižších 

ras, zlikvidovat demokracii, liberalismus, 

humanismus a komunismus. 

Nastolit vládu árijců sjednocených pod 

vládou vůdce 

 

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


    Turnerovy deníky  (kultovní kniha neonacistů) 

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

který byl  až do své smrti r.2002 hlavou                                                                                 

přední americké neonacistické organizace                                                                           

„National Alliance“)
 

.                                                                                                               

Fiktivní válečný konflikt mezi americkými                                                        

neonacisty a federální vládou ovládanou                                                                                                                  

židovskými spiklenci. 

 



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

kulturách po celém světě jako náboženský symbol, symbol různých 

organizací a politických směrů. Byla objevena nezávisle na sobě v 

mnoha místech světa. Je možné, že se vyvinula z tzv. slunečního 

(kříž 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 převážně jako 

symbol nacismu. 

• Užití svastiky jako nacistického symbolu vycházelo z teorií, že 

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 
kříže a nápisů:  

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

bílé  rasy  nad jiné.  

      Oregon 

 (tři sedmičky), 

Kombinace nápisu s  runovým 

znakem, používaným 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 křížem 

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 ODPOR 





BRNO 1. MÁJ 2007 

 . 





Autonomní nacionalisté  





Autonomní hnutí – ideologie - životní styl 
 



Přebírání původně anarchistických symbolů 







Svobodná mládež - AN Modřany 



NS Black metal 





Mezinárodní vlivy 

 

•  Přestože jejich vliv slábne, stále existují a 

„čekají“ na příležitost 



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 odvážným bílým 
mužům, kteří od počátku budují západní civilizaci, nyní ji podporují a 
udržují 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 snaží                                           

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 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 zavražděn během „noci dlouhých nožů“. 

Třetí cesta kritizuje komunismus ve všech jeho                                             

formách za jeho kosmopolitismus a celkovou utopickou teorii. Pro 

lidstvo je nežádoucí, aby přijalo internacionalismus, který nakonec 

zničí kulturní a rasovou rozmanitost. Beztřídní společnost, kterou Marx 

pokládal za konečný stav komunismu. je  nedosažitelná a utopická idea 

v rozporu s lidskou přirozeností. 



Propagace, symbolika, nášivky, akce 



Propagace, symbolika, nášivky, akce 



Propagace, symbolika, nášivky, akce 



Propagace, symbolika, nášivky, akce 





Hlavní politické subjekty 

extremní pravice v ČR 

2016 

Jan Dočkal 2016   
 



Zrušena Nejvyšším správním soudem v roce 2010 

Nahradila ji Dělnická strana sociální spravedlnosti 



VZNIK 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, 

  naopak budoucnost nás nacionalisty 

   všech evropských zemí musí spojit". 

 

Komunální volby 2008 – 30 000 voličů 

Kandidát DS na Vysočině  

            (uprostřed)   

Tomáš Vandas ve Varnsdorfu 2011 



Dělnická mládež – Dělnická strana 

 „Řád ozubeného kola“ 



DSSS chce oslovit širokou veřejnost 

http://www.dsss.cz/ 

 

http://www.dsss.cz/


Dělnická strana sociální 

spravedlnosti je národní stranou, 

která chce bránit odkaz našich 

předků a pro níž je suverenita naší 

země a zájmy jejích očaů absolutní 

prioritou. Naproti tomu současná 

vláda prosazuje zájmy vyvolené 

elity, imigrantů, nadnárodního 

kapitálu a Evropské unie. Chceme 

to změnit!  

Ale potřebujeme k tomu i vaší 

podporu. Nenechte se zase zlákat 

koblihami,  

planými sliby a stále stejnými 

frázemi. 

Mgr. Tomáš Vandas, předseda 

strany 
 



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.  
 

 

 

 

ZPĚT 

 

http://www.vlasteneckafronta.cz/index.htm


Republikáni Miroslava Sládka 

• 1989–2001: SPR-RSČ 

• První polistopadová ultrapravicová strana 

• Sympatie k fašismu včetně propojení s ultrapravicovým křídlem                                                   

skinheadů  Sládek na stránkách RMS sdělil, že by uvítal integraci                                     

Národního odporu do jednoho silného pravicového uskupení 

• 2001–2008: RMS 

• 2008: Obnovení SPR-RSČ Sdružení pro republiku – Republikánská strana 

Československa. 

• 2010–2013: Pozastavení činnosti a rozpuštění 

• Oficiálním nástupcem SPR-RSČ byla strana Republikán i                                                                 

Miroslava Sládka spolupracující s Národní stranou 

• Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska 

 

 

 



• Úsvit přímé demokracie založil Tomio Okamura 2013 po neúspěchu v 

prezidentských volbách 

• Po skandálech a rozkolu v hnutí v roce 2015 Tomio Okamura  hnutí  

opustil hnutí  zakládá novou politickou stranu Svoboda přímé 

demokracie 

• Zbylí poslanci za Úsvit založili stranu Národní zájmy Úsvit přímé 

demokracie se sloučil s touto stranou  a vznikl a strana  Úsvit – 

národní koalice. Předsedou se stal veterán Mirislav Lidinský 

• Strana spolupracuje s Blokem proti islámu                                                                                             

Martina Konvičky. Obě uskupení chtějí společně                                                 

kandidovat také do sněmovních voleb v roce 2017 

 



Úsvit a Blok proti islámu schválil program za Bezpečnou a 

hrdou zemi. Úsvit změnil název na Úsvit s Blokem proti 

islámu 
Únor 2016 

Na společné ideové konferenci UNK a BPI jsme přijali 18 bodů programu do 

 krajských voleb s názvem Hrdá a bezpečná země.  

„Za nejdůležitější považujeme ochranu státních hranic ve všech krajích a o                                                              

bnovení pohraniční policie, která by měla ochranu hranic na starosti,“ řekl                       

předseda Miroslav Lidinský.                                                                                                          

Martin Kolier představil návrh zřízení krajských dobrovolných pomocných                             

sborů Policie ČR z řad iniciativních občanů, kteří  nechtějí sloužit v zahraničí,                                      

a proto nechtějí vstoupit do Aktivních záloh armády. 

Schváleny byly rovněž základní programové pilíře, kterými jsou bezpečnost a                                           

obrana  státu, vzdělání a kura, solidarita, přímá demokracie a svobodné                               

podnikání. Mezinárodní spolupráci proti imigrační invazi do Evropy.  

Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic,“ uzavřel předseda BPI Martin 

Konvička. 

Na konferenci Úsvit-Národní koalice schválila nový název strany                                                                   

„Úsvit s Blokem proti islámu“.  

„Změna názvu je logickým prohlubováním  spolupráce Úsvitu s BPI. 

Jasně tím stvrzujeme společný postup do  krajských a sněmovních  

voleb,“  říká předseda klubu Marek Černoch. 

 

 



 

 

D.O.S,T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

     

 

 

 

 Havel nás vedl na cestu do otroctví.   S Klausem k sobě máme blízko,  

      říká šéf pravicové Akce D.O.S.T. Semín  ( Parlamentní listy | 02.01.2012 | ) 

       

•  Nový předseda konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T., který v 
jejím vedení nedávno nahradil Ladislava Bátoru, zhodnotil svůj vztah 
k Václavu Klausovi i Václavu Havlovi. Za zásadní považuje, aby 
iniciativa D.O.S.T. zůstala platformou pro co nejširší alianci 
pronárodních sil. 

          Ultrakonservatismus s tendencemi k  fašismu 
     



  
Adam Bartoš 

Zakladatel a 

předseda 

2001  Politické hnutí Právo a 

Spravedlnost  - ANO tradiční rodině, NE 

korupci a kriminalitě  

2008Právo a spravedlnost. 

2014  NE Bruselu – Národní demokracie 

 



Adam Benjamin  Bartoš *198). 
 Vystudoval teologii. Ve světě médií se pohybuje od roku 2006, 

zaměřuje se převážně na domácí politiku. Je odpůrcem 

Evropské Unie. islámu v Evropě, multikulturalismu. Je známý 

svými antisemitskými výroky a aktivitami. Jeho heslem je Bůh 

– Vlast – Rodina 

Sestavil seznam „pravdoláskařů“za nějž mu v roce 2010 

vyjádřil sympatie Václav Klaus. 

Později vydal seznam  Židů v České republice, roku 2014 byl 

stíhán Úřadem pro ochranu osobních údajů.  Ve Zprávě 

Židovské obce v Praze prohlášen za antisemitu. 

 V roce 2012 také vyjádřil přesvědčení, že mediální svět je 

ovládán židovským vlivem. 

 V březnu 2015, spolu s dalšími představiteli  své strany umístil 

na místě vraždy Anežky Hrůzové vývěsku poukazující na 

„nutnost vyřešení židovské otázky, která nebyla dosud 

uspokojivě vyřešena“.[ 

 

 

Červenec 2015 v Praze. Demonstrace proti imigraci a za 

vystoupení z EU, kterou pořádala Národní demokracie 



Strana svobodných 
Petr Mach (* 175 v Praze) je český politik, ekonom, 

poslanec Evropského parlamentu. Odpůrce 

Evropské Unie. V roce 2009 založil Stranu 

svobodných občanů 

  

 


