
Evropské strany krajní pravice (2015) 

European National Front FNE (Evropská Národní fronta )  

Sdružuje některé evropské strany krajní pravice 

Ideologie: nacionalismus, antikomunismus, 

euroskepticismus. Aantiislamismus 

 

 

Světové nacionálně konzervativní hnutí 

 



Francie 

  Front National, FN (Národní fronta)  

     Francouzská nacionalistická,    ultrapravicová                                                                                                
strana - vznik 1972  

     zakladatel Jean Marie Le Pen (*1928)                                                          

     (bývalý boxer, několikrát byl v ČR) 

     m.j.odsouzen za trivializování holocaustu). 

     Od r. 2011 stranu vede jeho dcera Marine Le Penová (*1968) 

     Míně agresivně, civilnějším způsobem, ale v duchu xenofobiích. antidemokratických a 
antievropských principů  

      Hlavní program :  

      Boj proti EU, proti přistěhovalectví,                                                                                            
zejména  z arabských zemí   (muslimům) 

      Podle průzkumů veřejného mínění                                                                                           
(konec roku 2011) 31 až 32 % Francouzů                                                                                   
souhlasí se zásadami. za které bojuje FN 

      kandidáti na prezidentský úřad    2012                                                                                                     
Hollande 29% Sarkozy 23% a Le Penová 18 % 

     V obecních volbách 2014 získala FN 10% hlasů,                                                                            
12000 zastupitelů a stala se třetí nejsilnější stranou 

     V roce 2015 v důsledků teroristických útoků preference 

      rostou. 

    



   Belgie 
     Imigrace a komplikované státoprávní  uspořádání                                                                           

vedou k vzestupu  rajní pravice  

 

Front National– FN 

      Frankofonní ultrapravicová strana 

       s podobným programem jako                                                                                              

fracouzská FN 

  

 

Vlaams Blok - VB  (Vlámský blok ) 

      Patřil do roku 2004 mezi   nejdynamičtěji se rozvíjející                                                                           

politické strany v Belgii. Nástupcem se stala strana     

 Vlaams Belang    Vlámský zájem)   

Prosazuje nezávislost Vlámského společenství na Belgii, je  proti přistěhovalectví a proti 

nultikulturalismu 
„Židé byli v nacistickém Německu totéž, co jsou dnes 

pro nás Maročané a Turci. „ Výroky  člrmky VB, jkterá 

vedla roky v Hobokenu na okraji Antwerp soukromou 

školku. Na její stěně nechybí ani obraz Adolfa Hitlera 

Členky VB proti islámu 

http://www.google.cz/imgres?q=Vlaams+Belang+-+Vl%C3%A1msk%C3%BD+z%C3%A1jem&hl=cs&sa=X&biw=800&bih=433&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EkfhIYDaDcl_dM:&imgrefurl=http://www.delnickelisty.cz/zbela_-recept-na-ds-2-napsali-vlamove&docid=sTm_Bvoe9TEAEM&imgurl=http://www.delnickelisty.cz/userFiles/vlaamsbelanglogo_2.jpg&w=410&h=406&ei=ml8hT-7qM4uQ4gSj5ui7DQ&zoom=1


   Velká Britanie 

National front UK - Národní fronta (NF) 

hlavní politické aktivity probíhaly v 1970 a 1980.     

Navazuje na britský fašismus 

  

 

 
British National Party (BNP)                                                                                   

vznikla jako frakce Národní fronty  v roce 1982                                                                                                   
Navrhuje m.j. zavést pobídky                                                                                       
pro imigranty a jejich potomky                                                                              
k návratu domů", ke zrušení                                                                                                     
právních předpisů proti                                                                               
diskriminaci atd. 

 

 

 

Britská strana lidová (BPP) 
Založena 2005,                                                                                                                 

rozvíjí ideologii NF a BNP 

     fašismus, nacionální                                                                                             
socialismus, rasismus 

   



Německo      

     Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)  
Národnědemokratická strana Německa) 

    Německá krajně pravicová strana- založena 1964  

     ideová orientace: pangermánský nacionalismus, rasismus. 

     proti přistěhovalcům, proti NATO a EU , navrhuje revizi hranic,                                         
provádí teroristické útoky, vč.vražd.                                                                                                                
Od roku 2000 snaha o její rozpuštění, zatím neúspěšná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dělnická strana ČR s NPD spolupracuje 



  

 Na saském venkově řádí bez 

ostychu a nerušeně neonacisté.                                     

Kdo se jejich každodennímu                 

teroru postaví, je zastrašován a 

pronásledován (Der Spiegel  2012) 

Neonacisté nestojí v Německu na okraji společnosti, ale jsou pevně 

zakotveni ve společenském systému Spolkové republiky a její správě. 

Disponují díky tomu dostatkem informací i peněz. mus.  

Na některé skupiny jsou podle nich napojeni i čeští                                                               

neonacisté a inspirují se postupy německých radikálů. 

Němečtí neonacisté detailně monitorují dění v zemi a                                                                     

mají roky dopředu připraveny plány pro využití situace                                                                     

ve svůj prospěch 

Hoolger Apfel (42), předseda extrémistické 

Národnědemokratické strany Německa 

(NPD), se  v roce 2014 vzdal všech postů ve 

straně a po 24 letech z ní vystoupil pro 

sexuální obtěžování mladých členů. 



V roce 2014 v Mnichově začal proces s teroristickou buňku, v jejímž čele 

stála "nacistická nevěsta" Beata Zschäpe a její komplicové. Společně 

měli podle žaloby zavraždit letech 2000 až 2007 devět přistěhovalců a 

policistku Michele. 

Skupina měla nejméně 20 pomocníků.. Podle televize MDR se toto trio 

nejspíš pokusilo už v roce 1997 vyhodit do vzduchu ubytovnu s 

portugalskými pracovníky ve městě Stadtroda ve spolkové zemi 

Durynsko. Útok se však nezdařil, neboť u nálože selhala roznětka. 

Oběti:   8 Turků 1Řek                  policistka 

                                                          Michel 



Patriotische Europäer gegen die Islamisierung                               

des Abendlandes,                                                     

Vlastenečtí  Evropané proti islamizaci Západu 

     Občanská iniciativa  založená v říjnu 

2014 Organizuje akce proti islamizaci 

Evropy  

     Od roku 2014 v Německu  roste odpor 

a demonstrace proti uprchlíkům, 

malování hákových křížů, brutální 

fyzické napadání cizinců. 

      Demonstrací  Pegidy se zúčastňují 

desetitisíce lidí v mnoha městech  

Německa, i v zahraničí (Norsko, 

Dánsko, Španělsko..). 

     Zároveň se uskutečňuje množství 

demonstrací proti Pegidě, proti rasové 

a náboženské nesnášenlivosti.                                                 

 



Parlamentní volby v Německu 24.9.2017 

      CDU/CSU získala podle konečných výsledků 33,0 procenta hlasů,       

SPD 20,5 procenta. Souboj o třetí místo vyhrála se 12,6 procenty AfD 

     AfD získala nespokojené voliče od všech ostatních parlamentních 

stran. Od CDU/CSU přetáhla přes milion voličů, od SPD půl milionu. 

V Sasku získala největší podíl hlasů a porazila CDU. 

 

     K úspěchu ve volbách poblahopřáli straně Alternativa pro Německo  

předsedové protiimigračních a protiislámských stran z Francie, 

Nizozemska či Rakouska.  

      Alternativa pro Německo (AfD Alternative für Deutschland )                       

Byla založena  v roce 2013  - jako krajně pravicová, euroskeptická, 

protiimigrantská, populistická strana. 

 



Itálie 

 Forza Nuova – FN (Nová síla) 

Italská neofašistická strana 

    vznik 1997,  hlásí ke                                                                                       

katolickému tradicionalismu 

 

 

Španělsko 
Demokracia Nacional DN (Mírodní demokracie) 

Vznik 1995 – podobný program jako francouzská FN 

Nacionalismus, fašismus,                                                                                       

odmítání imigrantů 

 



  Švýcarsko                                                           

Schweizerische Volkspartei SVP (Švýcarská lidová strana)                          
propaguje švýcarský izolacionismus, boj proti přistěhovalectví, proti 

Islámu Popularitu získala v referendu proti výstavbě mešit 

 

    

 

   Rumunsko 
    Noua Dreapta  ND (Nová pravice) 

    Vznik 2000, hlásí se  k odkazu                                                           

rumunského fašismu, k                                                                                    

předválečným Železným                                                                                  

gardám, má i podobný znak                                                                                  

keltský kříž na zeleném poli.  

   Ostře vystupuje proti Romům 



  Maďarsko  
    Jobbik Magyarországért Mozgalom  - Jobbik                                                         

Hnutí za lepší Maďarsko,)                                                                              

Extremní pravicová politická strana, vznik 2003,                                                        

od 2010 má zastoupení v Maďarském parlamentu a 3 poslance v 

Evropském parlamentu. Hlavním mottem strany:                                          

"Maďarsko patří Maďarům!" 

     2007 strana založila polovojenskou organizaci                                          

Maďarská garda – sdružení na ochranu Tradice a Kultury,                                  

(navazuje na tradice maďarských fašistů v dubě  2.sv.války), která měla 

chránit zájmy všech Maďarů. Garda pořádala pochody v obcích s větší 

koncentrací Romů. Soudním rozhodnutím byla v roce 2009 zakázána. 

 

 

 

 

 

Současná pravicová vládní strana FIDESZ ,vedená Viktorem Orbánem 

Je kritizována domácí opozicí i EU za omezování demokratických principů 



   Slovensko 

     Slovenská národná strana (SNS)  

     Profiluje se jako konzervativní                                                         

středopravicová strana,  ale vzhledem                                                                                               

k silným projevům nacionalismu,                                                 

rasistickým postojem vůči Romům i mezinárodním                                         

kontaktům ji lze spíše řadit mezi extrémní pravici.                                     

Vznikla v roce  1990 a je ideologickým nástupcem                               

historické Slovenské národní strany  z let 1871-1938  

      Slovenská pospolitost  - Národná strana 

                          SP-NS                                                           

Ultranacionalistická strana, navazující                                                          

na slovenský fašismus, působící v letech 2005-2006                                                                                                          

(odnož SNS, která se sní po úředním zákazu opět spojila) 

    

Ján Slota 

předseda 

1990-2012 

Andrej  Danko 

předseda 2012  



Slovensko 

   2013 ve druhém kole přímých voleb hejtmanů na Slovensku (zvítězil 

Marián Kotleba, zakládající člen Národnej pospolitosti zakázané 

Slovenským ústavním soudem. Člověk navazující přímočaře na 

Hlinkovy gardy, na to nejhorší z fašistického válečného Slovenska. 

Politik, který se od nacistů liší jen tím, že nemá na prvním místě 

žebříčku nenávisti Židy, ale Romy 

     Proslavil se svými slovními útoky na adresu Romů:  

    "odstraníme nespravedlivé zvýhodňování nejen cikánských parazitů."  

2016 V parlamentních volbách získala krajně pravicová strana Mariana 

Kotleby více než 8% hlasů a dostala se tak do parlamentu 

Marian Kotleba *1977 

! 



   Rakousko 
     Freiheitliche partei Österreichs, FPÖ (Svobodná strana Rakouska). 

Pravicová populistická strana, v současnosti je třetí nejsilnější 

politickou stranou v rakouském parlamentu. Vznik 1956. 

    Ideologie: nacionalismus, konservatismus, euroskepticismus 

    Nejznámějším politikem byl Joerg Haider populistický,                     

charismatický vůdce,  tragicky zahynul v roce 2008.  

 

 

 

 

    

    Lotyšsko 
 



 

   Nizozemsko   
     Partij voor de Vrijheid, PVV (Strana pro svobodu) 

    Vystupuje proti imigraci a islamizaci. Kritizuje EU.                                              

Vznik 2006. Zakladatel a člen parlamentu                                             
Geert Wilders vzbudil pozornost v roce 2008                                        
protiislámským filmem. Navrhuje zakázat                                                            
v Nizozemsku Islám. 

 

    

    Švédsko 
    Sverigedemokraterna SD (Švédští demokraté) 

    Krajně pravicová strana založená 1988.                                                            
Jejím programem je národní konzervatismus (nacionalismus)                                
od roku 2005  boj proti imigraci, odmítá multikulturalismus. 

 

 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sverigedemokraterna.svg


                       Řecko  

                    Χρυσή Αυγή 

                      Zlatý úsvit 

   Extremistická ultrapravicová politická strana.                                               

Založena  1993 Ve volbách 2012 zisk (6,97% hlasů a 21 mandátů.  
Předseda strany Nikolaos Michaloliakos                              

a dalších 13 aktivistů byli                                      

v roce 2013 zatčeni a obviněni.                                                 

Strana organizovala vydírání,                                                      

vraždy,  praní špinavých peněz                                                      

a další zločiny..  



   Rusko 
     V Rusku existuje po rozpadu SSSR celá řada ultrapravicových 

subjektů, které často mění své názvy (některé byly zakázány). 
Ultrapravicová scéna se tak průběžně mění. Jednotlivé subjekty mají 
často různá východiska, ale spojuje je velkoruský nacionalismus, 
orientace na přetvoření Ruska v maximálně „etnicky čistý“ národní 
stát, odmítání až rasistické postoje vůči neruským národům, vč. 
tradičního antisemitismu, neonacismus, neobolševismus, odmítání 
tradičních evropských hodnot. 

 

 

 



    Příklady 
• Nacionálně bolševická strana Ruska  

    Nacionalňoje bolševičeskoje partija, NBP) -  Nazbol                                         
vznik 1992 (2005.byla strana soudně zakázána).                                              
Slučuje prvky anarchismu, komunismu, nacionalismu.                                            
Cíl nacionálních bolševiků je vytvoření impéria od  Vladivostoku až k 
Gibraltaru na základech ruské revoluce. 

• Ruská národní jednota (Ruskoje nacionaľnoje jedinstvo, RNJ), 
Vyzdvihuje biologický rasismus, používá lehce modifikované 
nacistické symboly. Propaguje zuřivý antisemitismus spojený 
s konspiračními teoriemi. 

• Hnutí proti nelegální imigraci (Dviženije protiv nelegalnoj imigraciji, 
DPNI 

• Národně-socialistický spolek (NSO)  

• Slovanský svaz (SS)   

• Liberálně-demokratická strana Ruska                                                                              
(Liberaľno-demokratičeskaja partija Rossiji, LDPR)                                              
pod vedením Vladimira Žirinovského. Populistická pravicově     
radikální  strana kombinuje populismus, velkoruský nacionalismus, 
ekonomický protekcionismus a pragmatismus 



    

 Ruští neonacisté se sjednocují  (týden.cz14.4.2011)1 

    Ruští ultranacionalisté se dohodli na vytvoření společné 

organizace "federálního rozsahu", která dosud rozdrobené 

extremisty sjednotí. "Potřebujeme železnou pěst v sametových 

rukavicích," (šéfideolog ruských neonacistů Dimitrij 

Děmuškin.) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/141875-rusti-nacionaliste-vysli-

do-ulic/ 

http://www.tyden.cz/obrazek/201104/4da715c6e064d/russia-neonazi-salute-4da7191a1328c.jpg
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/141875-rusti-nacionaliste-vysli-do-ulic/
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Světové  nacionálně – konzervativní nutí  

 

SNKH samo sebe popisuje jako 

: “Mezinárodní sdružení 

politických stran, organizací a 

soukromých občanů vytvořené 

na základě dobrovolnosti a 

rovnoprávném 

zastoupení  zástupců  z 

různých  zemí a národů na 

základě závazků   k dosažení 

cílů hnutí.” 
  

 

 



 

Členy SNKH jsou např.: 

 
Francie: 

•  Action Française 

• .Jeune  Nation, 

Česká republika :  

• Dělnická strana sociální 

spravedlnosti  (DSSS) 

• Nároodní demokracie,  

Německo  

• Die Russlanddeutschen 

Konservativen,  

• Nationa ldemokratische Partei 

Deutschlands (NPD) 

Belgie 

• Euro-Russia 

• Nation 

Bulharsko 

• Bulgarski Nacionalen Sojuz 

Dánsko   

• Danskernes Parti 

 

 

 

Maďarsko  

• Jobbik 

Itálie  

• Forza Nuova 

Millenium 

Polsko  

• Błękitna Polska 

• Falanga 

• Kongres Nowej Prawicy 

Slovensko 

• Slovenská národná strana 

Slovenská pospolitosť 

Španělsko 

•  Comunión  

• Tradicionalista Democracia Naciona 

Velká Britanie 

• British National Party 

• British Unity 

• UK Life League 

 

 

 

 

 



Hnací silou Světového nacionálně – konzervativního 

extrémistická ruská strana Rodina. 

 Sama byla založena v roce 2003. Jedním z jejích 

spoluzakladatelů je současný místopředseda ruské 

vlády pro zbrojení a kosmický programDmitrij 

Rogozin.   

 

 

 

 

 

• Předsedou organizačního výboru Světového 

nacionálně – konzervativního hnutí je prominentní 

člen Rodiny Jurij Ljubomirsky. 

 


