
Pravicový extremismus – je kolektivní ideologie útočící 

na základní hodnoty demokratického státu, kterými jsou 

rovnost a ochrana lidských práv. Pravicovému extremismu 

je vlastní nacionální, rasová a etnická zášť. Aktivisté 

sympatizují s historickým fašismem a nacismem. V 

posledních letech se mezi pravicovými extremisty ujal 

koncept nadřazenosti bílé rasy (white race supremacy), 

kterým je překonávána tradiční doktrína o nadřazenosti 

pouze árijského člověka. 

 

Historie krajní pravice 

- začátek působení v druhé půli 80. let, tzv. skinheads   

- v průběhu 90. let došlo k výraznému formování 

jednotlivých skupin krajně pravicového spektra. Jedna 

část se rozhodla fungovat spíše nepoliticky na bázi 

subkultury, druhá směřovala k politické angažovanosti. Tu 

zastupovali především republikáni (SPR-RSČ) a její 

Republikánská mládež, pod jejíž křídla se schovali i mladí 

neonacisté, z nichž někteří pak přešli k Národnímu odporu. 

- nejvýznamnější ze skupin, které neusilovaly o registraci 

na ministerstvu vnitra, byla Bohemia Hammer Skinheads 

(BHS). Vznikla roku 1993 na Brněnsku. Její členové začali 

vydávat neonacistické fanziny a pořádat koncerty 

tuzemských i zahraničních neonacistických kapel.  

- v roce 1996 vznikla v ČR pobočka mezinárodní 

neonacistické organizace Blood and Honour (podle hesla 

Hitler jugend „Krev a čest“). Policejní akce o tři roky 

později zapříčinila konec činnosti jejího plzeňského vedení 

a pražská část se přesunula do uskupení Národní odpor. 

Narůstala politická aktivita na úkor subkulturní činnosti.  

- tři nejaktivnější ultrapravicová seskupení (Vlastenecká 

republikánská strana, Národní aliance a Národní odpor) se 

snažila jít do voleb 2002 společně pod názvem Pravá 

alternativa. Strana nedokázala zvládnout vnitřní spory a 

před volbami se rozpadla. Většina aktivistů pak přešla do 

Národního odporu a vrátila se k subkulturní činnosti. 

- obdobná situace nastala před volbami roku 2006: pod 

názvem Národní pětka v nich měla kandidovat koalice 

krajně pravicových stran. Znovu ještě před volbami došlo 

k neshodám, tentokrát mezi Národní stranou na jedné 

straně a Dělnickou stranou a Národním sjednocením na 

straně druhé. Koalice se rozpadla a do voleb samostatně 

šly Národní strana (získala 0,17 %) a koalice Právo a 

spravedlnost (0,23 %). Roste počet veřejných akcí.  
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ČESKÁ EXTRÉMNÍ PRAVICE  
Volební výsledky krajní pravice 
 
Parlamentní volby 2006 
Okres Volební zisk 
Děčín* 0,70% 
Rokycany* 0,70% 
Kladno* 0,65% 
Plzeň-jih* 0,56% 
Přerov* 0,56% 
* volební zisk koalice Právo a spravedlnost 
 
Krajské volby 2008 
 Okres krajní pravice celkem  z toho DS  

Rokycany 3,5% 3,2% 

Bruntál 2,4% 1,4% 
Plzeň-jih 2,2% 2,1% 

Most 2,2% 2,0% 

DS - Dělnická strana 

 

 

Proč? 
Kartogram nejlepších volebních výsledků v členění na 

jednotlivé okresy koresponduje se sítí místních a 

krajských organizací, kterými disponují Národní strana 

(NS), Národní sjednocení (NSj) a Dělnická strana (DS). 

Především v okresech jako Kladno, Plzeň-sever, Plzeň-

jih, Rokycany, Děčín, kde disponuje NSj aktivními 

místními organizacemi, je volební výsledek hnutí PaS 

několikanásobně vyšší, než jakého dosáhla NS. Například 

v Kladně získalo hnutí PaS 0,65 % hlasů, zatímco NS 

0,22 %, v Děčíně PaS 0,70 % – NS 0,21 %. NS má 

tradičně jednu z nejsilnějších podpor v Západočeském 

kraji, odkud pochází předsedkyně strany. Další místní 

organizace působí na Mladoboleslavsku a v 

severovýchodních Čechách. V roce 2005 rozšířila NS síť 

svých místních organizací také do Moravskoslezského 

kraje, kde přebrala část místních organizací Republikánů 

Miroslava Sládka, tato skutečnost se odráží v dosažených 

volebních výsledcích v okresech Bruntál, Opava, Karviná, 

Ostrava a Frýdek-Místek. (Edelmannová, P.: Analýza 

výsledků krajní pravice ve volbách do Poslanecké 

sněmovny 2006) 

 
 



 

 

Nové trendy krajní pravice 

- na transnacionální úrovni pokračuje formování euro-

neonacismu jakožto panevropského politického hnutí 

- neonacistická scéna se přiklání k pokročilejší 

propagandistické strategii, přizpůsobené i pokročilejšímu 

právnímu vědomí (např. nové typy demonstrací či grafiti- 

agitace,) 

- novým trendem v části středoevropského extremismu je 

autonomní nacionalismus (AN). Svobodný nacionalismus je 

tvořen volnými lokálními či regionálními buňkami s názvy 

doplňujícími název lokality či regionu o názvy jako 

„Svobodní nacionalisté“, “, „Národní odpor“ Svobodný 

odpor“,…). Do České republiky pronikla idea autonomního 

nacionalismu ve vazbě na Národní odpor. Některé buňky 

AN odpovídají německému vzoru,  včetně black bloc image 

(styl oblékání vše v černém) a např. i díky angažovanosti 

nazi DJs, v současnosti je v však ČR řada buněk 

Autonomních nacionalistů alespoň částečně orientována na 

tradiční český nacionalismus a fašismus a ne zcela 

respektuje „revolučně nacionálně sociální“ identitu, i když 

tradicionalismus kombinuje s některými hesly a symbolikou 

původního AN z Německa. V poslední době s AN v ČR 

spolupracuje Dělnická strana. 

- začíná být hlásána idea Národního odporu (NO) jako 

širokého hnutí s vlastními „sub-strukturami“, resp. NO je 

vnímán jako jistá společně sdílená „mentalita“ 

antisystémového boje nacionálních socialistů. Do hnutí NO 

se může zapojit každý, kdo sdílí  jeho ideu, a to různými 

prostředky - od individuální podpory veřejných 

demonstrací až po teroristické akce  

- některé nacionalistické strany ve středovýchodní Evropě 

totiž zakládají vlastní paramilitární formace s 

vigilantistickými cíli. Hlavní představitel nového trendu je 

Maďarská garda (MG) při straně Jobbik, vznikla však i 

Národní garda (NG) při Národní straně v ČR a nově též 

Ochranné oddíly Dělnické strany v ČR. Objevilo se i několik 

odhalených případů přítomnosti pravicových extremistů v 

armádě (ČR, Rakousko, Německo, Slovensko), kde mohou 

získat výcvik a zbraně, případně i provádět špionáž a 

subverzi. Pravicoví extremisté mají zájem také o vstup do 

policie a o subverzivní působení vůči policejním sborům, či 

o vstup do systémových politických stran. 

- pravicoví extremisté modernizují i svoje působení na 

internetu. Vedle tradičních forem internetové propagace se 

objevují i nové formy: vlastní informační servery a diskusní 

stránky, YouTube, individuální blogy, zdánlivě neutrální 

články na encyklopedii Wikipedia, chatové diskuse 

- pravicoví extremisté zůstávají věrní řadě svých tradičních 

politických témat (tvrdé přístupy v oblasti práva a 

pořádku; konzervativní morální hodnoty; anti-EU politika,  

nyní zaměřená proti Lisabonské smlouvě; antisemitismus 

maskovaný antisionismem; rasismus, zvláště protiromský   

 

 

 

a protipřistěhovalecký), objevují se však i nová témata či 

vyšší důraz kladený na určité aktuální problémy. Vysokou 

prioritu mají sociální otázky ve vazbě na sociální a 

ekonomické reformy ve středoevropských zemích. Zřetelné 

je zacílení na ty, kteří jsou v současnosti „znechuceni 

politikou“. Patrný je zvýšený zájem o ekologické otázky a 

ochranu zvířat (často s antisemitským či islamofobním 

podtextem). 

(Mareš, M.: Nové vývojové trendy v pravicovém 

extremismu ve střední Evropě) 

 

Hlavní skupiny v ČR 

Národní odpor 

Národní odpor sám sebe prezentuje na webových 

stránkách jako hnutí národních socialistů a národovců, 

v posledních letech je zřetelný příklon příznivců NO 

k neonacismu, který je prosazován ve formě „white 

power“, tedy hnutí „bílé síly“.  

   Národní odpor tyto aktivity prosazuje pořádáním 

koncertů white power hudebních skupin a dále pochody a 

demonstracemi, které jsou nahlašovány pod různými 

fiktivními záminkami. Na těchto akcích NO propaguje svoje 

myšlenky prostřednictvím plakátů a letáků šířených po 

internetu, dále projevy, transparenty, vlajkami a 

skandováním hesel při shora uvedených akcích. Jejich 

myšlenky a ideje jsou rovněž prosazovány ilegálními a 

násilnými akcemi.  

   Struktura Národního odporu vychází z osvědčeného 

principu zahraničních neonacistických uskupení: odpor bez 

vůdce („leaderless resistence“), kdy jednotlivé buňky jsou 

prakticky samostatné a s ostatními spolupracují jen 

v případě společného zájmu. V současné době se buňky 

Národního odporu nacházejí v těchto regionech: Praha, 

Brno, České Budějovice, Hranice na Moravě, Jihlava, 

Olomouc, Havlíčkův Brod, Tábor, Slezsko, Karlovy Vary, 

Mělník a Teplice. Za rok 2007 vznikly nové buňky 

v Teplicích, Mělníku a v Karlových Varech. Každá shora 

jmenovaná buňka se snaží provozovat finanční fondy na 

krytí svých aktivit a na podporu vězněným kamarádům, 

které označuje jako válečné zajatce. Tyto finanční částky 

jsou získávány především ze vstupného na koncertech 

s mezinárodní účastí a na prodeji propagačních materiálů.    

   Na české ultrapravicové scéně působí několik dalších 

organizací, z nichž nejaktivnější jsou Autonomní 

nacionalisté, kteří jsou aktivní především ve 

Středočeském kraji, na Svitavsku, Zlínsku a v Severních 

Čechách, dále Iron Gross, Národní korporativismus 

(zpočátku měli blízko nacionalistickému občanskému 

sdružení Vlastenecká fronta, v posledním roce je znát 

příklon k Národnímu odporu), Mladí národní demokraté 

či Vlastenecká fronta. (Zpráva ÚOOZ za rok 2007) 

     KRAJNÍ PRAVICE DNES 


