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Antisemitismus 

 • Zvláštní, specifická, nejstarší  forma rasismu 

• Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost 

vůči Židům jako představitelům židovského 

náboženství, etnické skupině  nebo rase 

• Trvalá skrytá struktura nepřátelských názorů vůči 

Židům jako skupině, projevující se jako osobní 

postoj, v kultuře jako mýty, ideologie, sociální nebo 

právní diskriminace, politické aktivity a kolektivní či 

státní násilí proti Židům , jehož výsledkem nebo 

záměrem je zachování odstupu, vyhnání, nebo 

zničení Židů jako takových.  
• Pojem antisemitismus odkazuje ke všem semitským 

národům. Ale je používán většinově pro označení 

nepřátelství vůči Židům 



Antisemitismus 

 
 

• Náboženský (antijudaismus) 

• Rasový 

• Ekonomický 

• Politický 

 

 V praxi se motivy prolínají 



  Příklady antisemitismu v ČR 

 „Dívky zbily školačku, neboť si myslely, že je 

Židovka“ 

   Třináctiletou školačku v Praze brutálně napadly dvě 

jen o něco starší dívky. Motivem útoku bylo 

přesvědčení, že oběť je židovského původu. Ptaly 

se, zda zná Adolfa Hitlera a co si o něm myslí. Pak jí 

sebraly řetízek a dvě stě korun. Nato začaly dívku 

bít, kopaly do ní a donutily ji, aby jedné z nich lízala 

boty. Jedna z násilnic o sobě několikrát prohlásila, 

že je už pět let fašistkou.  





Výročí „Křišťálové noci“ V Praze 
    

   10. 11. 2007 Praha - Stovky policistů včetně těžkooděnců 
zabránily větším násilnostem a nepovolenému pochodu, 
který si na výročí takzvané Křišťálové noci naplánovala 
pravicová extremistická skupina Mladí národní 
demokraté.  

 





           Časopis „KRAUS“ 
                            V listopadu 2011 začal vycházet nový      

                           „ sžíravě sarkastický“ časopis KRAUS 

 

Jak ho hodnotí „novinář“ Adam Bartoš 
http://abbartos.wordpress.com/2012/02/11/kraus/ 

     Nar. 1980, Rychnov nad Kněžnou, učitelská rodina,                                                    

biskupské gymnázium v Hradci Králové,                                                                        

teologický seminář Jednoty Bratrské,                                                                  

Mladí konzervativci, pův. člen ODS  

    V roce 2014  založil stranu NE Bruselu – Národní demokracie 

„ 



KRAUS židovský 

    Je to časopis exkluzivně židovský. Provokativně židovský., 

ostentativně své židovství dávající na odiv…. 

 …..Postavu samotného Jana Krause, na kterém časopis stojí, nyní 

ponechme stranou. Ale co je velký rozhovor s expremiérem Janem 

Fischerem v prvním čísle, stejně jako propagace jeho syna ve 

třetím čísle? (mám dojem, že časopis má zároveň Fischerovi 

pomoci v případné předvolební prezidentské kampani). Rozhovor s 

Halíkem, s Geislerovic děvčaty, anketa, kde najdete výhradně 

židovskou inteletuální elitu, články Benjamina Kurase a další. 

     Mediální svět je ovládán židovským vlivem, o tom není sporu. Týká 

se to téměř každého titulu.                                                                                     

Co je ale potom časopis KRAUS? Jakýsi extrakt této židovské 

žurnalistiky a židovské propagandy, odpovídám si. Obsahuje 

veškeré triky a fígle, které známe z běžných médií, zde ale v jaksi 

koncentrované formě, nahuštěné, pohledově přiznané, až 

provokativní. Jeho poslání by se dalo shrnout do pár slov: 

Řekneme vám, co si o vašem ubohém čecháčkovském národě 

myslíme… 



        KRAUS „pravdoláskařský“ 

   „…V KRAUSovi je pravdolásky tolik, že na vás doslova stříká z každé 

stránky. Pravdoláskařský sliz. Pravdoláskařský hnus. Ostřílení 

pravdoláskařští harcovníci. Věční petenti. Osvědčená pravdoláskařská 

témata. Trapná pravdoláskařská klišé.: O tom, že všichni krademe.             

O korupci. O zlodějinách. O čecháčkovství.  

    Rozhovory s předními pravdoláskaři. Pseudokatolík Halík, ekonom 

Sedláček, Kocábova manželka. Útoky na Klause. Otevřený dopis   

Klausovi. Sranda z Klause. Kritika Hradu. 

     Pravdoláskaři také tento časopis tvoří – v redakci najdeme spisovatele 

Jaroslava Rudiše (který nechybí mezi věčnými petenty), Radima 

Špačka (syna Havlova tajemníka Ladislava Špačka), teplého fotografa 

Roberta Vana a proněmecky tvořícího režiséra Davida Vondráčka 

(autora dokumentů Zabíjení po česku nebo Řekni, kde ti mrtví jsou). 

Posledně jmenovaní souvisí s tím rozvracečským potenciálem, o 

kterém se ještě zmíním. Oba rozvrací morálku – ten jeden oplzlými 

fotografiemi, ten druhý kolaborantskými a sebemrskačskými texty za 

peníze Němců.  

 

 



 

 

                                                                                                                 Adam Bartoš  

                                                                                předvolební                  

                                                                                shromáždění ultrapravice 

                  

                                                                                Praha 29.9.2013 

 
    

 

 

      Aby se v těchto volbách zamezilo k vítězství pravdolásky, která 
infikovala už většinu stran, je třeba volit pouze ty strany, na jejichž 
kandidátky se exponenti dostali jen minimálně a které jsou tudíž 
havlismem zamořené co nejméně…..  

    Zároveň jsem ale přesvědčen, že pouze volbami a pouze ryze 
demokratickými prostředky se zápas o zachování naší země vyhrát 
nedá …… 

     Pronárodní síly, bez ohledu, že takovýto postoj bude kritizován, by 
měly přemýšlet nad tím, jak se domoci vlády v této zemi i jinými 
prostředky než volbami….….  

    nevím, proč by tak drahá surovina, jako je voda v tomto městě, měla být 
v majetku izraelské firmy ….. 



Po roce 1989 

       Prvními významnými myšlenkovými projevy českého 
antisemitismu po roce 1989 byly spiklenecký výklad přechodu k 
demokracii a články týdeníku Politika 

   „Analýza 17. listopadu“                                                                                             
od bývalého politického vězně Miroslava Dolejšího                                                    
vysvětlovala pád komunismu ve východní Evropě                                               
jako předem sjednanou dohodu KGB a CIA,                                                                 
tajných služeb dvou židovských center –                                                  
Spojených států a Sovětského svazu.                                                                
Jejich cílem bylo reorganizovat mocenské                                                            
uspořádání v Evropě a udržet evropské národy                                                 
v podřízeném postavení.  

      

     „Činnost disidentů, kádrových rezerv strany, se tak                                    
dostává do širších souvislostí.                                                                                  
Charta 77 je vědomou součástí spiknutí                                                                
se strukturou zednářské lóže, kterou ovládá                                                                 
několik desítek vzájemně příbuzensky                                                           
propojených osob. „Všechny tyto rozvětvené                                                 
rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci,                                       
svobodní zednáři a jejich potomci, a židé.“  

      
    



    Další antisemitské názory vycházely v, Týdenník Politika který 

vycházel v  letech 1991-1992 a , podobně jako Analýza, 

zpochybňoval legitimitu nového režimu a rychle se měnil v arénu 

stále agresivnějšího antisemitismu.Nejznámějším aktem bylo 

zveřejnění seznamu židů a židovských míšenců v české kultuře a 

politice. Týdeník a jeho šéfredaktor čelili několika soudním stíháním 

a a Týdenník Politika ukončil svoji činnost. 

     Šéfredaktor Josef Tomáš  se v roce 2008 na čas stal tiskovým 

mluvčím KSČM ale i na tuto funkci musel rezignovat                                              

Odchod zdůvodnil medializací své minulosti.                                       

Josef Tomáš čelil i tlaku ze strany KSČM.,"                                                               

stojí v Tomášově tiskovém prohlášení. 

    Ve zveřejněním seznamu byl uveden vedle                                                                     

jmen  Havel, Klaus, Tigrid a další i                                                                                                       

poslanec KSČM Miloslav Ransdorf. 

 

    V roce 2004 převzal štafetu rasismu a antisemitismus internetový  

    portál NVI – Národně vzdělávací Institut 
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Národně vzdělávací institut 

Vlastní hodnocení 

    Národně vzdělávací institut byl 
založen dne 13.9.2004 v Praze 
lidmi znepokojenými stavem 
svobody projevu v naší zemi a 
jednostrannou, zaujatou a 
účelovou interpretací 
historických i současných 
událostí, jak je podávají politicky 
korektní masmédia, učebnice, 
zájmové skupiny a političtí 
loutkáři stojící za oponou všeho 
dění. 

  Skutečnost  

publikační činnost 

• Analýza 17. listopadu 1989 

• Hilsneriáda a TGM 

• Historie a náboženství Židů 

• Kdo ovládá Ameriku? 

• Moje probuzení - David Duke 

• Pravé Protokoly sionských 
mudrců 

• Proč se vraždí v Izraeli? 

• Psychologie Romů 

• Revizionizmus holocaustu a 
jeho politické důsledky 

• Rudolfova zpráva: posudek 
o plynových komorách 

• Sionismus 

• Spiknutí proti Církvi 

  

 V dubnu roku 2007 zveřejnil institut na svých stránkách znovu 
seznam jmen nazvaný „Částečný seznam židů a židovských míšenců 

v politice ČSFR, ČR a SR po roce 1989“. 

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/173
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/405
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/293
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/303
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/499
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/499
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/499
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/499
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/317
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/317
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/323
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/241
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/389
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/389
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/377
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/377
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/329
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/185


Další publikace NVI: 

 Antisemitské 

 

 Gr.Bostunič::„Pravda o siónských 
protokolech“ 

R. M. Vlas: „Talmud, zdroj 
nenávisti“.  

„Věčný Žid aneb vraždění, 
vykořisťování a drancování 
národů podle 3000letých 
židovských plánů“ 

Jan Neruda „Pro strach židovský“, 

 

 

Texty popírající holocaust  

 

„Rudolfova zpráva“, 

 „Leuchterova zpráva“,  

„Osvětim – fakta versus fikce“, 

„Zemřelo skutečně šest milionů?  

„Revizionizmus Holocaustu a jeho 
politické důsledky“.  

Texty propagující nacismus 

     

„Mein Kampf“, 

Vladimír Krychtálk – „Bolševici, 
Beneš a my“,  

vzpomínky holandského 
dobrovolníka vS Keese van 
Rijna „Má léta u Waffen SS“     

Mussolini: „Politická a společenská 
doktrína fašismu“.  

 „White Power“  

 „In Hoc Signo Vinces“, 
autobiografie již zemřelého 
českého neonacisty Romana 
Elmara Skružného.   
 

Příručka neonacistické organizace 
Combat 18 () – Divize Slezsko. 

„Rasa a eugenika“                                            
- 8 spisků otevřeně rasistického, 
především protiromského 
zaměření.  

 

 

http://archiv.eretz.cz/images/nazi/NVI/NVI1.jpg


Židé ve starověku 

Zvláštnosti a historie izraelského národa 
• Víra v jednoho Botha 

• Představa „vyvoleného národa“ 

• Hledání životního prostoru – „zaslíbené země“ 



Judaismus 
 

  Náboženství jako ideologie v boji 
   

 

"Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal 
Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže… 
Všechna jejich města, ve kterých sídlili i všechna 
jejich hradiště vypálili… Nyní zabijte z dětí  všechna 
mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže 
a obcovala s ním." (Nu 31, 7-17)  

 

  "Tak praví Hospodin zástupů… Nyní jdi a pobij 
Amaleka, jako klaté zničte vše, co mu patří. Nebudeš 
ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, 
býka i ovci, velblouda i osla." (1S 15, 2-3) 



Křesťanství 

                              Vzniklo v rámci židovství. 

                             Ježíš a jeho učedníci byli  Židé. 

                             Snažili de o reformu. 

                             Římané, vedoucí představitele Židů I  

                             judaističtí náboženští fundamentalisté  

                             (farizejové)se cítili ohroženi. 

P roto Ježíše ukřižovali a jeho stoupence pronásledovali.(Šavel – Pavel) 

Křesťané později obviňovali Židy z ukřižování Ježíše a odmítali jejich 

způsob víry. Nesprávně pochopili jeho učení. Náboženství se znovu  

stalo ideologií. 

  „Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u 

vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od 

vašeho otce.“ Odpověděli mu: „Náš otec je Abraham.“  

     Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Váš otec je 

ďábe, a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,..“  

                                                                                                                     (Jan 8,37-47)

 

 

   ..Krev jeho na nás a na naše děti..“ (Mt 27,25)

 

 



 
313 císař Konstantin -  počátek oficiálních opatření   proti Židům 

325 1. nicejský koncil – císař Konstantin: 

 

„…zdá se hanebným, že bychom  měli dodržovat zvyky židů, kteří mají ruce 

bezbožně poskvrněné nesmírným hříchem a jsou tudíž zaslouženě 

postiženi slepotou duše. (…) Potom nám dovolte nemít nic společného s 

ohavnou židovskou lůzou, neboť jsme přijali jiné způsoby od  našeho 

spasitele…“ 

    Pronásledování Židů pokračovalo i za vlády dalších římských císařů 

   Judaismus a Židé byli odsuzováni i teologicky ve spisech církevních 

otců.  

   (Jan Zlatoústý. Tertulián, Origenes, Augustin)

 

 



Na počátku 1.tisíciletí Palestina                                                                 

pod nadvládou Římské říše                                                 

Římsko-židovské války 

r.70 Zboření Chrámu                                                                                               

a rozptýlení Židů                                                                  

(diaspora)
 

 

                                                                                              
           Středověk 

Židé vyhnaní z Palestiny se 
rozšířili po celé Evropě 

Nepřátelství křesťanů a židů 

Obviňování ze smrti Ježíše 
Krista 

Obviňování z černé magie 

 
V roce 1239 papež Řehoř IX.                         

nařídil vhodit Talmud do ohně  

/wiki/Soubor:Talmudtrial.jpg


• Židé původci  moru „černé smrti“ 

    Ve 14.století Evropu ničily epidemie plicního moru, vyhladili 

téměř polovinu populace. Kolovaly pověsti, že nemoc zavinili 

židé úmyslně tím, že otrávili studny. Stovky židovských obcí  

byly vypáleny 

 

• Rituální vraždy                                                                    
Židé byli  obviňováni z pořádání rituálních obřadů, přii kterých 

docházelo k mučení křesťanů(zejména dětí) a k pití jejich krve 

 

• Znesvěcování hostií 

Německý dřevoryt z 15.st., na kterém 

je zobrazeno „znesvěcování hostií“. 

Na první desce jsou hostie kradeny, 

na druhé krvácejí, zatímco je Žid 

probodává, na třetí jsou Židé zatýkáni 

a vězněni, na čtvrté zaživa upalováni. 

/wiki/Soubor:Descreationofhost.gif


• Křížové výpravy                                                                                                

Cesty za osvobozením „Božího hrobu byly doprovázeny houfy 

městské i venkovské chudiny, které cestou napadaly židovské 

komunity v Německu, Francii a Anglii a mnoho Židů pobily. 

Chudinská armáda vyvraždila celé obce. Byly povražděny 

desetitisíce Židů 

• Označování                                                                                            

IV.lateránský koncil v roce 1215 rozhodl o povinném nošení 

vnějšího značení (žlutá hvězda, klobouk…)  

 

 

 

 

• Soustřeďování do ghett 

• Omezování vlastnictví pozemků a zákaz výkonu některých 

profesí 

• Vyhánění ze země 



Situace v Českých zemích 

   Situace Židů v českých zemích odpovídala jejich postavení v Evropě, 

až do křížových výprav byla uspokojivá  

     Náboženské motivy pronásledování naplno vynikly při 1.křížové 

výpravě v letech 1096-1099. V Praze došlo roku 1096 k rozsáhlému 

pogromu, kdy zanikla jedna z pražských židovských osad. Stejné 

vraždění proběhlo i v Brně. Křižáci nutili Židy k přijetí křtu,  

     Od 12. století se objevuje nařčení ze šíření moru, z bohovraždy, 

z trávení studní, hanobení křesťanské víry, rituálních vražd dětí a 

znesvěcování hostií.  

     Po IV.lateránském koncilu v roce 1215 se perzekuce Židů stala oficiální 

součástí církevní i státní ideologie.  

    Pogromy v Praze se konají 1290,1296  i v dalších letech  

     Rabi Avigdor Karo (1389-1439) své zážitky                                                           

sepsal v elegii Žalozpěv nad zabitými.  



    V 15.století čeští králové pokládali Židy za sympatizanty husitů 

pronásledovali je a a vypovídali je z měst, roku 1426 z Jihlavy, 1454 

z Brna, Olomouce, Znojma, Uničova a opět Jihlavy, roku 1514 

z Uherského Hradiště. Tato opatření zdecimovala moravské židovstvo 

na celá následující staletí.  

     Koncem 15. století se změnila ekonomická pravidla středověké 

společnosti. Křesťané začali podnikat v bankovnictví a začali 

konkurovat Židům, kteří přestávali být pro své pány užiteční. Bohatí 

Židé se dále věnovali financím a obchodu, střední třídy se začaly 

věnovat městským povoláním, drobnému obchodu a řemeslům. U 

křesťanských podnikatelů tyto změny vyvolávaly obavy z konkurence a 

docházelo k násilnostem, které přiměly mnoho Židů odejít na východ.  

    Antisemitismus neměl jen náboženské příčiny.,často                                                          

šlo o závist a touu po majetku židů.příčinou byla                                                        

chtivost jejich majetku a relativní snadnost, jak se                                                               

ho zmocnit.  



• Čistota krve                                                                                   
V 15.a 16. se ve Španělsku rozšířila idea „čistoty krve“ 

 

• Reformace a Židé – Martin Luther 

 

 

 

 

 

 

 

nabídnul Židům novou náboženskou pravdu  

v očekávání, že ji Židé přijmou. Když se tak 

nestalo, proměnila se původní vstřícnost v 

palčivou nenávist. Luther vyjádřil svou zášť  

v snad nejostřejším křesťanském 

protižidovském traktátu všech dob  

O Židech a jejich lžích, (1543).  

Luther navrhoval pálit synagogy, ničit  

židovské domy. Židé, kteří odmítnou křest,  

měli být dáni do stájí.  

Luther dále doporučoval, aby byly Židům 

odebrány jejich knihy a aby rabíni pod  

trestem smrti nesměli učit.  

Židům měl být rovněž zakázán volný pohyb 

 v říši. 
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• Privilegovaní Židé                                                           
Na řadě evropských dvorů měli přesto jednotliví Židé častso 

privilegované postavení vzhledem ke svému bohatství a 

intelektuálním schopnostem 

 

• Antisemitismus v muslimském světě 

     . Na většině území žili muslimové a židé v soiůadu. Muslimové 

hovoří o židech a křesťanech jako o „lidu knihy“ a islámské 

právo vyžaduje, aby se s nimi na území pod muslimskou vládou 

zacházeno jako s trpěnými a neplnoprávnými chráněnci. 

    Přesto docházelo ke konfliktům 

• V roce 1033 povražděno 6000 Židů v marockém Fezu 

• V roce 1146 povražděno přes 100.000 Židů ve Fezu a Marakéši.  

• V roce 1066 povražděny tisíce Židů ve španělské Granadě.  

• V roce 1107 vládce v Maroku nařídil všem křesťanům a Židům 

konvertovat k islámu nebo opustit zemi.  

• Ve 13.století museli Židé opustit Tunisko, a jejich majetek byl 

zabaven. 

 



Židé v Evropě v 18. a 19. století 

   Průmyslová revoluce a osvícenství přinesly ve 
vztahu k Židům 2 protichůdné tendence: 

 

• Rozvoj průmyslu obchodu a formulace lidských práv 
vedlo k oslabení primitivního antisemitismu a 
umožnilo řadě Židů dosáhnout významného 
postavení. 

 

• Vznik novodobých států na národním principu 
přinesl vznik nacionalismu, který obnovil 
nepřátelské postoje vůči Židům.  

• Antisemitismus byl podporován i nárůstem 
sociálních a politických problémů. 

• Roli sehrál i rozvoj přírodních věd (biologický 
rasismus)

 
 



Významní Židé 

• Isac Newton 

• Kryštof Kolumbus 

• Wolfgang Amadeus Mozart 

• Baruch Spinoza 

• Felix Mendelson-Bartholdy 

• Johan Strauss 

• George Gershwin 

• Franz Kafka 

• Siegmund Freud 

• Karel Marx 

• Albert Einstein 

 

 



Nacionalismus a antisemitismus 

Johann Gottfried von Herder (1744-1803)
 

 

německý spisovatel, filosof a protestantský  

kazatel  

Novodobé pojetí národa – „Duch národa“ 

„…….Národ je skupina lidí  

spojených společným jazykem,  

z něhož vyrůstá i jejich společná,  

ale ode všech jiných odlišná kultura „ 

 

Herderovo dílo nebylo antisemitské,  

ale vyvolalo  řadu protižidovských postojů 

 

 na př Richard Wagner (1813-1883)
 

 

 Židovství v hudbě (1850)
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           České národní obrození 

                                   Karel Havlíček Borovský (1821-1856) 
 

                                „ ... (myšlenku), že se Židé w Čechách bydlící k národu  

                                našemu počítají, za Čechy jí ... nemůžeme ... jinak  

                                nazwati než (jako) neprawau a welice mylnau.      

       Neboť při Israelitech se nesmí jenom ohled bráti na wíru a 
náboženstwí ... nýbrž hlawně také na půwod a národnost. A jak tu 
mohau Israelité k českému národu náležeti, když jsau půwodu 
semitického? To můžeme dříwe Němce, Francauze, Španěle, Angličany 
atd. k národu swému počítati než Židy, neboť wšichni tito národowé 
mají s námi wětší příbuznost než Židé. Nesmí se tedy říci, že Židé w 
Čechách neb na Morawě bydlící jsau Čechowé náboženstwí 
mosaického, nýbrž powažowati je musíme za národ zwláštní semitický, 
který jen nahodile u nás bydlí, a někdy naší řečí rozumí neb ji umí….“ 

      (Slovan 1850) 

   



               Jan Neruda (1834-1891) 

  „Co se mé osobností dotýče, k nenávisti k židům                                        

nemohu se právě tak přiznat, jako se musím                                                       

přiznat k politickému a národnímu, ale mužnému                                                     

nepřátelství k nim….. A punto dovedu u dat, kdy                                                   

nepřátelství to počalo, bylo to, když jsem úplně                                                                 

poznal nesmiřitelně jizlivý, hluboký jich a činný                                             

antagonismus proti naší národnosti české a veškerým našim 

snahám národním a politickým…….  

   …..Jsou a zůstanou bodákem vraženým do našeho masa. Nemůžeme 

obžalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůže divit, vzkřikneme-li při 

bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po 

každém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří…..“                                        

(na titulní straně Národních listů v červnu roku 1869.) 

     

     Nerudův antisemitismus se projevuje i v dalších jeho dílech 

Malostranské povídky, cestopis z návštěvy Palestiny, výběr fejetonů 

Studie krátké a kratší (obsahuje např.fejeton  Pro strach židovský) 
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   Protižidovské postoje více i méně vyhraněné 

najdeme také v dílech Jakuba Demla, Otokara 

Březiny, Petra Bezruče, F.X.Šaldy a dalších. 

   Těchto skutečností využívali v obdob 1. republiky 

čeští fašisté (Národní obec fašistická). Od roku 1990 

neonacisté (Národní odpor a další) 



Dreyfusova aféra 

•                            Roku 1894 byl Alfréd Dreyfus,   

                                židovský důstojník   franc. 

                                generálního štábu, odsouzen 

                                k doživotnímu vězení za údajné   

                                prozrazení vojenského tajemství  

                               Německu.  

                                Inscenovaný proces a  

                                nespravedlivý rozsudek vzbudil  

                                rozruch ve Francii i v celé Evropě.  

Ozývaly se protesty zejména ze strany  intelektuálů.  

 Francouzská veřejnost byla rozdělena. Obnovené soudní líčení  

v roce 1899 zmírnilo Dreyfusův trest na 10 let vězení  V roce1906  

byl A. Dreyfus zproštěn všech obvinění. V průběhu Dreyfusovy  

aféry vypukly protižidovské vášně v dosud nevídaném rozsahu.  

Případ ukázal hloubku politického antisemitismu na přelomu  

století - nejen ve Francii. 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://web.quick.cz/franfilm/roky/1895/1899dreyfusovaafera2.jpg&imgrefurl=http://web.quick.cz/franfilm/roky/1895/1899dreyfusovaafera.html&usg=__fbhPaDddAf67UMrkxgaQRRdKkqU=&h=328&w=281&sz=13&hl=cs&start=2&um=1&tbnid=b7kih1gzdn5icM:&tbnh=118&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Ddreyfusova%2Baf%25C3%25A9ra%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1
/wiki/Soubor:Degradation_alfred_dreyfus.jpg


Hilsneriada 
(česká obdoba Dreyfusovy aféry)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Židovský mladík Leopold Hilsner, řeznický tovaryš z Polné, byl v 

roce 1899 obviněn z rituální vraždy křesťanské dívky Anežky 

Hrůzové. Přes nedostatek důkazů, řadu rozporů a nejasností 

byl odsouzen k trestu smrti. V roce 1901 mu byl trest zmírněn 

na doživotí, v roce 1918 byl omilostněn.  

Leopold Hilsner Anežka Hrůzová Symbolický hrob Anežky 

             v Polné 
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Pogromy 
Pogrom – rusky „bouře“ 

 
     V letech 1648-1649 vyvraždili kozáci Bohdana Chmelnického  

    na 100 000 židovských obyvatel v Polsku, Litvě a Bělorusku.  

     O více než 200 let později  

    když byl v roce 1881  

    zavražděn  car Alexandr II., 

   zdvihla se    s vědomím  

    a podporou úřadů  

   do té doby nevídaná vlna  

   pogromů především na jižní a 

   východní Ukrajině.  

   Do roku 1884  emigrovalo 

   více než  2 milionů  

   Židů do USA. 

  

 

 

 
 



   Nové pogromy byly rozpoutány v letech 1903-1906 v 

souvislosti s revolučními protimonarchistickými 

pokusy v Rusku. Ještě větší tragédií pro židovské 

obyvatelstvo Ruska a Ukrajiny byla občanská válka v 

letech 1917-1921. Podle dostupných údajů tehdy 

došlo k 887 větším a 349 menším pogromům 

židovských komunitách Ruska a Ukrajiny. Zahynulo 

při nich na 60 tisíc Židů 

 Oděsa 1905  Proskurov 1919                    

../../../../../wiki/Soubor:Ekaterinoslav1905.jpg


Pogromy pokračovaly i v průběhu a po 

skončení 2.sv.války 

    Vesnice Jedwabne ve vých. 

Polsku se stala v roce 1939 

součástí SSSR. V roce 1941 ji 

obsadili Němci. Místní obyvatelé 

vyvraždili několik set svých 

židovských sousedů za 
„spolupráci“ s bolševiky. 

    K pogromům v Polsku docházelo 

i po skončení války. Jejich oběti 

se stalo asi 1500 Židů, kteří se 

vrátili z koncentračních táborů.  

Nejznámější masakr se odehrál 

v srpnu 1946 v Kielcích, ale byly 

i jiné. 



Protižidovské konspirační teorie 

Jak se rozšiřoval pohled na Židy, jako na „zlovolnou 

rasu“, objevily se i antisemitské konspirační teorie, 

které Židy jako skupinu obviňovaly z ovlivňování 

běhu světa, nebo i z toho, že světu skrytě vládnou. 

Základem těchto myšlenek se stal neslavně známý 

literární podvrh uveřejněný tajnou policií carského 

Ruska na počátku 20.století 

Protokoly sionských mudrců 

24 kapitol (Protokolů)  

jak ovládnout svět 



Ukázky: 

• Dav je barbarský a své barbarství projevuje při každé 
příležitosti.  

• Gojímové jsou hloupí, otupení alkoholickými nápoji; jejich 
mládež zhlouplá  

• Naším heslem je - Síla a pokrytectví  

• Náš stát, pochodující po cestě mírového dobytí světovlády, má 
právo nahradit hrůzy války méně nápadnými a uspokojivějšími 
rozsudky smrti, nutnými k udržování strachu, který nám zajistí  
slepou poslušnost 

• Podporujeme komunismus – Masy budou vedeny lží 

• Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. To je také 
důvod, proč ekonomické vědy tvoří hlavní vyučovací předmět 
Židů. Kolem nás bude celá plejáda bankéřů, průmyslníků a - 
což je hlavní věc - milionářů, protože o všem budou v podstatě 
rozhodovat čísla. 

• Vytvoříme židovský superstát 



Karel Poláček: Okresní město 
   

 …….„V tom maj prsty židi“ mínil bledý kastelán.Pan Pecián se zježil. 
Opět začal syčet a umělý  chrup se mu viklal. Mluvil o protokolech 
Siónských mudrců,  o tajném  shromáždění  Židovstva,  jehož; 
jméno je Sanhedrin. Měl mnoho knih, které odhalovaly plány 
mezinárodního židovského spiknutí. Tváře se mu nadýmaly a opět 
splaskovaly. 

    Citoval slova rabína Raši: „Nejlepšího z křesťanů máme zardousiti, 
můžeme-li. Talmud praví: Všechny národy země a co je na ní, patří 
Izraeli. Kdo se postaví proti židovské světovládě, má být zahlazen.“ 

    Lékárník přikývl a dodal, že hlavním programem židovské 
světovlády je prznit křesťanské dívky. 

    I pro toto tvrzení nalezl Pecián doklady v talmudu,….. 

    „Ať nám řekne pan Wachtl," skuhral, „kolik dali Masarykovi za to, 
aby hájil žida Hilsnera, který zavraždil křesťanské děvče ? Tenkrát 
se sbíralo po židovských domech, já to vím dobře..."  



Sionismus 
 

• Myšlenkový směr, který vznikl v druhé polovině 19.st. 
mezi evropskými  Židy. Hlavním cílem jeho představitelů 
bylo a je přesídlení Židů do Palestiny  ( Erec Jisra'el) a 
vybudování a udržení židovského státu. 

 

• V roce 1860 vznikla v Paříži organizace Alliance Isráelite 
Universelle (Všeobecné Židovské spojenectví).  

 
• V roce 1897 se sešel v Basileji 1. sionistický kongres a 

byla založena Světová sionistická organizace V jejím čele 
stál židovský spisovatel Theodor Herzl  

 
• Sionismus má řadu proudů od umírněného až po 

radikální zastávající rasistické a militantní postoje 
zejména vůči arabům a arabským zemím. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_izraelsk%C3%A1


Jsme národ, jeden národ. Všude jsme měli upřímnou snahu začlenit se 

do národních komunit, které nás obklopovaly, a udržet si pouze víru 

otců. To nám však není dovoleno. Marně usilujeme úspěchy v umění a 

vědě dosáhnout větší slávu pro naše vlasti a přispět k jejich bohatství 

účastí na obchodu. Je námi opovrhováno jako nějakými vetřelci. 

Kdyby nás jen nechali na pokoji... nezdá se mi však, že to mají v 

úmyslu. ... Svět potřebuje židovský stát, a proto vznikne..“ 

                          Theodor Herzl, Der Judenstaat 

 

Theodor Herzl 

   (1860-1904)
 

 

 

  Židovský stát 
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Antisemitismus v Německu 
•  Opožděné vytváření sjednoceného Německa 

• Romantický nacionalismus navazující na Herdera,                                            
germánská rasa, čistota krve 

 Přesvědčení Němců o neschopnosti Židů asimilovat se                                          

      …“Nevidím jinou možnost, jak by židé mohli získat občanská 
práva, než že by se jim usekla hlava a nasadila jiná, která 
nebude obsahovat jedinou židovskou myšlenku..“ 

     (Johan Gotlieb Fichte 1793 )
 

 

 

"Způsob, jak uskuteční Německo zvětšení svého území, ... je 
praktickým problémem. Tento problém je spjat s  osobitými 
charakteristickými rysy germánské rasy. Půjde-li o ideál rasové 
jednoty, může rozdělení germánské rasy do různých národností 
a různých států tvořit potíže. ... Nejmocnější stát Německo musí 
ustavit hegemonii a menší státy musí obětovat onu část své 
autonomie, která bude potřebná pro vytvoření trvalého 
sjednocení pro nové císařství. (Pangermánský program 1905): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• V 19.století počátky biologického rasismu  
(odlišnost,  ve vzhledu i schopnostech)  

• „Rasový darwinismus“(národy a rasy se mohou 
zdokonalovat jen v krutém soutěžení)

 
 

 

• 1.světová válka znamenala pro Německo a myšlenku 
germánské rasy pohromu. Bylo třeba hledat viníky. 

 

 

Program  NSDAP (Mnichov 1920): 

• zrušení Verssailleské smlouvy,  

• návrat "ztracených území",  

• právo na životní prostor,  

• vyloučení Židů z národního společenství  

• sociální a ekonomické změny 

 



Adolf Hitler – Mein Kampf 

4 principy: 

•antisemitismus,  

• vůdcovský princip v řízení 

  strany a státu 

•velkoněmecký nacionalismus 

• antimarxismus 



Ukázky: 

 

• "... Největším protikladem árijce je Žid. ... Žid nikdy 
nebyl nomádem, nýbrž vždycky jen parazitem na těle 
jiných národů ..., příživníkem, který se jako škodlivý 
bacil stále více rozšiřuje najde-li živnou půdu ..."  

    (str. 137-140)
 

 

• "... V boji proti židovskému světovému nebezpečí 
musí národně socialistické hnutí splnit svůj největší 
úkol: musí národu otevřít oči ..." (str. 184)

 
 

 

• ….. Židovské učení marxismu odmítá aristokratický 
princip přírody a staví na místo privilegia zdatnosti a 
síly mrtvou váhu početné masy ... popírá význam 
národa a rasy a zbavuje tím lidstvo předpokladů jeho 
bytí a jeho kultury. ... Jestliže Žid s pomocí svého 
marxistického vyznání víry zvítězí nad národy tohoto 
světa, pak bude naše planeta znovu jako kdysi před 
miliony let putovat vesmírem bez lidí." (str. 29-30)

 
 

 



Norimberské zákony (1935)
 

 
 

I. Zákon o říšském občanství 

     1.  Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé 
nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, že je 
ochoten a schopen věrně sloužit německému národu a říši. 

    3.    Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených 

plných politických práv. 

 

II. Zákon o ochraně německé krve a německé cti. 

      1.  Sňatky mezi Židy a státními příslušníky jsou zakázány. 
Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i 
když byla k obcházení zákona uzavřena v cizině. 

      2.  Mimomanželský styk mezi Židy a státní německé příslušníky 
německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán. 

  



Lidé se čtyřmi německými prarodiči (bílé kroužky) byly „německé 

krve“, za Židy byli považováni ti, kteří měli tři nebo čtyři židovské 

prarodiče (černé kroužky v horní řadě vpravo). Jeden, nebo dva 

židovští prarodiče znamenali „smíšenou krev“. 
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„Křišťálová noc“ 

   9-10.11.1938 

     Hromadná akce proti                                                                                                    

Židům.  Ničení a                                                                                                            

vypalování synagog,                                                                              

židovských škol,                                                                                                                            

hřbitovů, obchodů a                                                                                             

dalších objektů 

    Napadání a zatýkání                                                                                                           

Židů. 



• Židé pozbyli základní občanská práva  k nimž patří i 
právo volební.  

• V roce 1936 byl Židům zakázán výkon všech odborných 
zaměstnání, což jim účinně zabránilo uplatňovat 
jakýkoliv vliv na vzdělávání, politiku i průmysl.  

• Od roku 1938 židovské děti nesměly navštěvovat běžné 
školy, ale pouze školy židovské.  

• Podobné zákony existovaly i v Maďarsku, Rakousku, 
Rumunsku, na Slovensku a na území Protektorátu Čechy 
a Morava 

• 1933-1939 Emigrace Židů z německého území  

• 1939-1940 Soustřeďování Židů do ghett a koncentračních 
táborů 

• Vyvražďování Židů na okupovaných územích (Polsko, 
Rusko) 1939-1942 

• leden 1942 Konference o konečném řešení židovské 
otázky, Berlín-Wansee 

• 1942-1943 Hromadné deportace Židů do vyhlazovacích 
táborů 

      
 



Likvidace odpůrců – koncentrační tábory 
 

      Tábor typ                    založen        počet zavražděných      

Dachau pracovní                 1933   34 000 

Sachsenhausen pracovní  1936            100 000 

Buchenwald pracovní   1937              56 000 

Rawensbruck ženský         1938   92 000 

 Mauthausen pracovní       1938            123 000 

Osvětim vyhlazovací          1940         4.000 000 

Treblinka vyhlazovací         1941            700 000 

Bergen-Belsen   vyhl.         1942            600 000 

Sobibor vyhlazovací           1942            250 000 

Majdanek vyhlazovací        1943                     360000  



   Konference ve Wannsee  

 

                                                                                                            
                                                          

 

                                       

 

                          Protokol o „Konečném řešení židovské otázky“.   

                          Opatření se týkalo 11 milionů Židů v Evropě. Původně 

                          šlo o přestěhování „práce schopných“ na Východ a  

                          likvidaci ostatních. Přesídlení se ukázalo  

                          neproveditelné a bylo přikročeno k totální likvidaci ve  

                                   vyhlazovacích táborech Belzec, Sobibor, Treblinka,  

                                   Chelmno, Majdanek Osvětim I a Osvětim II (Březinka)  

              

                                     SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann 

                                     Jeden z hlavních organizátorů holocaustu. 

                                     V roce 1941 nařídil v koncentračních táborech      

                                      vraždi v plynových komorách.  

20.ledna 1942 se konalo na břehu 

jezera Wannsee poblíž  Berlína 

setkání vysokých představitelů 

nacistického Německa.  

Z pověření Adolfa Hitlera  jednání 

vedl  SS Obergruppenführer 

Reinhard Heidrich 

 



Holocaust – Šoa 
koncentrační tábory 
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"Kdo to nezažil, nikdy to nepochopí. A kdo to 

zažil, nikdy neodhalí podstatu. Nepronikne 

skutečně až do samé hloubi." (Elie Wiesel)
 

 

Eliezer Wiesel (1928-2016 ) 

židovský spisovatel, filozof 

Přežil pobyt v táboře 

Buchenwald. 

Bylo zavražděno 6 milionů Židů (z toho 2 miliony dětí) 
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Norimberský proces 
20.11.1945 – 1.10.1946 

Mezinárodní tribunál 
Obžaloba: 

• zločiny proti lidskosti  

• válečné zločiny  

• zločiny proti míru  

Obžalovaní 

• 22 vedoucích 
představitelů Třetí říše 

• Organizace SS, SD 
Gestapo,  

• vedení NSDAP 



Popírání holocaustu  

„Osvětimská lež“ 

• Ačkoliv v drtivé většině případů není zpochybňována 
perzekuce Židů, samotný holocaust,  jeho rozsah a 
průběh je čím dále tím více zpochybňován. Pro tento 
fenomén se vžilo označení popírání holocaustu.  

• V mnoha státech světa je toto hlásání teorie tzv. 
Osvětimské lži trestným činem 

• Zpochybňování holocaustu je součástí širšího 
směru, tzv historického revizionismu a nového 
antisemitismu. 



Popírači holocaustu: 

David Irving (1938)
 

 

britský publicista 
David Duke (*1950) 

bývalý šéf   

Ku-Klux-Klanu 

Richard  Williamson  

(1940)   kat.biskup 

Prof. Arthur Butz (*1933) – americký 

univerzitní profesor, autor knihy The 

Hoax of the 20th Century (Podvod 20. 

století  

Thies Christophersen (1918-1997) – 

německý revizionista, autor knihy Die 

Auschwitz-Lüge (Osvětimská lež, 1973).  

François Duprat (1941-1978) – 

francouzský pedagog, autor knihy 

Tajemství plynové komory  

Gerd Honsik (*1941) - rakouský 

spisovatel  autor pronacistických 

publikací a knihy Osvobozující 

rozsudek pro Hitlera?)[  
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Židé a komunismus 

• Židé , zejména intelektuálové byli vzhledem ke své 
historické zkušenosti tradičně spíše levicově orientováni 

• Sociální prvky judaismu, problémy Židů ve světě, touha po 
spravedlnosti 

• Karel Marx 

   Židé v SSSR 

    V carském Rusku byli Židé dlouhodobě pronásledováni                            
Pravoslavná církev (jejíž formální hlavou byl car) byla 
tradičně antisemitská 

    Mezi vůdci bolševické revoluce bylo mnoho Židů, kteří se 
podíleli na bolševickém teroru, i když se mnoho z nich 
stalo jeho obětí 

     



Trockij Lev Davidovič (Bronstein) (1879 - 1940) blízký spolupracovník 
Lenina , realizítor revoluce, vytvořil Rudou armádu 

Sverdlov Jakov Michajlovič (1885 1919). přítel Lenina, organizoval 
popravu carské rodiny 

Zinověv Grigorij Jevsejevič (Apfelbaum)- (1883-1936)                          
patřil mezi nejbližší spolupracovníky Lenina,organizátor bolševické 
strany 

Kameněv Lev Borisovič (Rosenfeld) (1883-1936)  

    teoretik bolševické strany a a spisovatel 

Litvinov Maxim Maximovič (Henoch Mojsejevič Vallach-Finkelstein) 

    (1876- 1951)– lidový komisař zahraničních věcí – využíval  svých 
židovských přátel v zahraničí pro podporu SSSR 

Molotov Vjačeslav Michajlovič (Skrjabin) (1890-1986)l dlouholetý 
přední činitel bolševické strany a Sovětského Ruska - člen ÚV, 
ministr zahraničních věcí blízký, spolupracovník Lenina i Stalina 

Kaganovič Lazar Mojsejevič (1893-1991) – spolupracovník Stalina, 
působil v Rudé armádě, v různých funkcích organizátor násilná 
kolektivizace, zodpovědný za hladomor na Ukrajině 

 

V sovětské kultuče se proslavili:  

Isaak Babel,, Segej Ejzenštejn, Osip Mandelštamm, Ilja Erenburg,  

 



 
• V Sovětském svazu žilo poměrně velké množství Židů, kteří 

sympatizovali s bolševickou mocí. Slibovali si konec 

pronásledování z období carského Ruska. 

• Angažovali se  v období revoluce i v porevolučním období. 

     Spisovatelé, lékaři, vědci. 

• V Moskvě působilo Židovské divadlo, které mělo vysokou 

úroveň i návštěvnost. 

• Po napadení Sovětského svazu se tato podpora ještě zvýšila, 

vznikl Židovský protifašistický výbor. Jeho představitelé byli 

vysláni do USA, aby získali sympatie (a peníze) pro Sovětský 

svaz. Jejich mise byla úspěšná. 

• Po válce Sovětský svaz podporoval vznik státu Izrael, doufal 

v jeho „protiimperialistické“ zaměření. Toto očekávání se 

nenaplnilo. Stalin začal projevovat své nepřátelství a 

antisemitismus (antisionismus). Židé byli označováni jako 

exponenti amerického imperializmu. 

 

 



• Řada židovských intelektuálů byla zatčena a obviněna ze špionáže, 

mnozí byli popraveni. Jejich rodiny byly vystěhovány do 

Kazachstánu, uvažovalo se o  vysídlení sovětských Židů do této 

země.  

• V roce 1952 byla skupina 9 předních lékařů (z nich 6 byli Židé) 

obviněna, že se špatnou léčbou snažili zavraždit Stalina a další 

členy politbyra. Všichni měli být popraveni. Zachránila je Stalinova 

smrt v roce 1953. Poté byl proces nejdříve odročen a posléze byla 

obvinění prohlášena za nepravdivá a obvinění byli propuštěni. 

• Po vzoru SSSR a na Stalinův pokyn, proběhly na začátku 50. let 

v Československu a dalších zemích (Polsko, Maďarsko) obdobné 

procesy se Židy, kteří zastávali významné stranické a státní funkce  



Československo 

Proces s vysokými stranickými  státními 
představiteli  listopad 1952: 

„    ….Jako trockisticko-titovští sionističtí, buržoasně 
nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, 

lidové demokratického a socialismu vytvořili ve 
službách amerických imperialistů a řízeni západními 

rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, 
podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili 

budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, 
prováděli špionážní činnost, oslabovali jednotu | lidu a 

obranyschopnost republiky, aby ji odtrhli od spojenectví 
a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v 
Československu  lidově demokratický řád, obnovili 

kapitalismus, znovu  zavlékli naši republiku do tábora 

imperialismu a zničili její samostatnost a 
nezávislost……“ (z obžalovacího spisu) 



Odsouzeni k trestu smrti: 

    Rudolf Slánský – generální tajemník ÜV KSČ  

    Bedřich Geminder – vedoucí mezinárodního odd. ÚV KSČ 

    Ludvík Frejka - vedoucí národohospodářského odboru 
Kanceláře prezidenta  republiky 

    Josef Frank – zástupce generálního tajemníka ÜV KSČ 

    Vladimír Clementis – ministr zahraničních věcí 

    Bedřich Reicin – náměstek ministra obrany 

    Karel Šváb – náměstek ministra národní bezpečnosti 

    Rudolf Margolius - náměstek ministra zahr.obchodu 

    Otto Fischl - náměstek ministra financí 

    Otto Šling – vedoucí tajemník KV KSČ Brno 

    André Simone – redaktor Rudého Práva 

Odsouzeni k trestu odnětí svobody na doživotí: 

    Artur London – náměstek ministra zahraničních věcí  

    Vavro Hajdů - náměstek ministra zahraničních věcí  

    Evžen Löbl - náměstek ministra zahraničního obchodu  


