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1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 
2016 
 

1.1. Vývoj extremistické scény 
  

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 65 akcí pořádaných anebo s účastí 
politicky motivovaných extremistických hnutí a jejich stoupenců. Z uvedeného počtu celkem 35 
akcí náleží do spektra extrémní levice, celkem 23 akcí uspořádaly pravicově extremistické subjekty. 
Pouze 7 akcí bylo zaznamenáno v rámci protiislámského a protiimigračního spektra.  

Obecně lze vývoj ve 4. čtvrtletí označit za klidný a bez mimořádných událostí. I přes 
původně vysoký počet ohlášených veřejných shromáždění proběhlo výročí svátku 17. listopadu bez 
výrazných narušení veřejného pořádku. V rámci extrémní pravice byl zřejmě nejvýraznější událostí 
sněm Národní demokracie, v rámci kterého vyvrcholily vnitřní stranické spory. Část členů 
obvinila předsedu Adama B. Bartoše, že pod jeho vedením ve straně bují „otevřeně fašistické a 
neonacistické názory“ a stranu opustila. Rovněž se obměnilo vedení Dělnické mládeže. V rámci 
levicově extremistického a anarchistického hnutí patřila mezi významnější události organizace 
protestních akcí ke dni 17. listopadu.  

 

 

 

 

1.2. Pravicově extremistická scéna 

Pravicově extremistické hnutí charakterizovala nadále nejednotnost a fragmentace. Jedním 
z hlavních důvodů bylo soupeření mezi Národní demokracií a Dělnickou stranou sociální 
spravedlnosti. Obě hlavní pravicově extremistická uskupení získala v rámci voleb do krajských 
zastupitelstev zanedbatelný počet hlasů.  

Dělnická strana sociální spravedlnosti vytvořila volební koalici se stranou Národní 
socialisté - LEV 21 a celkově v posledních měsících zmírnila svou rétoriku. Strana tradičně 
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organizovala protestní shromáždění u příležitosti 17. listopadu, kterého se zúčastnilo zhruba 150 
osob a proběhlo bez narušení veřejného pořádku. Dílčí obměnou prošlo v prosinci vedení Dělnické 
mládeže, kdy Erika Lamprechta na postu předsedy nahradil Hynek Rint z Karlovarského kraje. 
Dělnická mládež se ve sledovaném období prakticky veřejně neprojevovala.  

 

Naopak Národní demokracie vystupovala poměrně radikálně. Její předseda Adam Bartoš 
na svém facebookovém profilu hovořil o falšování krajských voleb. Navrhl dokonce patrolování 
domobranců (včetně neonacistických Ódinových vojáků) před volebními místnostmi. Vzkaz 
Národní demokracie voličům před volbami do krajských zastupitelstev v roce 2016 zněl: „Volte 
protisystémově“. Navzdory volebnímu neúspěchu obhájil na listopadovém stranickém sněmu 
Bartoš pozici předsedy. Nicméně část členů strany označila volbu za zmanipulovanou a nařkla 
Bartoše, že ve straně umožňuje šíření neonacistických názorů. Nespokojení členové, v čele 
s místopředsedou Lukem Belsonem, ukončili členství. Novým místopředsedou se po Belsonovi stal 
František Němec. Strana rovněž deklarovala ochotu spolupracovat s jinými politickými subjekty, 
mimo jiné s uskupením Řád národa. Nadále byly patrné úzké vazby mezi Národní demokracií a 
Národní domobranou. Národní domobrana spoluorganizovala dne 17. listopadu „Sjednocený 
protivládní pochod“. Shromáždění se zúčastnili i zástupci uskupení Českoslovenští vojáci v záloze. 
Celková účast se pohybovala okolo 300 osob.  U dvou osob byly zajištěny zbraně a dvě osoby 
budou dále řešeny pro přestupek v souvislosti s nošením uniformy Armády ČR vzor 95. 

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 5 koncertů tzv. White Power Music, kdy 
některé vystupující kapely jsou známé svým dřívějším působením v této hudební scéně. Po roce 
2009 se tak jedná poprvé o vyšší počet utajených koncertů určených pouze pro určitou část 
neonacistické scény, včetně zahraničních účastníků.  

 

1.3 Protiislámské a protiimigrační subjekty 

 

V rámci tohoto hnutí nebyly zaznamenány relevantní události.  

1.4. Levicově extremistická scéna 

  Z hlediska levicově extremistické scény bylo ve sledovaném období nejaktivnější 
anarchistické hnutí. To se tradičně aktivizovalo zejména prostřednictvím akcí a protestů proti výše 
uvedeným subjektům v rámci kampaní proti projevům rasismu a xenofobie a zároveň 
prostřednictvím kampaně na podporu stíhaných anarchistů. Protinacionalistické demonstrace v Praze 
dne 17. listopadu se zúčastnilo zhruba 300 osob. Tentýž den byly zaznamenány pokusy o blokádu 
akce a pochodu Národní domobrany, přičemž bylo zadrženo celkem 10 osob pro podezření ze 
spáchání přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby). V rámci snah o 
blokaci bylo možné vysledovat známky organizovanosti a koordinace skupin blokujících.  

V rámci kampaně na podporu stíhaných anarchistů se angažoval především kolektiv 
Antifenix, který vznikl v roce 2015 v reakci na policejní akci „Fenix“. Impulsem pro zintenzivnění 
aktivit bylo zejména zadržení podezřelého a následně obviněného Lukáše Borla, který se více než 
rok skrýval. Zaznamenané akce měly většinou charakter spontánních demonstrací před vazební 
věznicí, a dále přednášek i koncertů, v rámci kterých byly vybírány finanční prostředky na podporu 
stíhaných.  
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Dne 7. listopadu proběhlo před velvyslanectvím Ukrajiny shromáždění organizované 
uskupením Levá perspektiva „na podporu obyvatel lidových republik Donbasu před agresí 
kyjevského režimu“. Shromáždění se zúčastnilo zhruba 15 osob.  

Lze vysledovat, že v oblasti podpory tzv. donbaským republikám, Ruské federaci a 
prezidentu Putinovi vznikají nová spojenectví i mezi příznivci některých extrémně 
pravicových a extrémně levicových subjektů.  

Ostatní levicově extremistické subjekty nevyvíjely ve sledovaném období relevantní aktivity.   

 

2. Statistiky  
 

Policie ČR přešla na přelomu roku na nový systém správy statistik kriminality. Z provozních 
důvodů nebylo možné dosud vygenerovat statistiku počtu pachatelů.  

2.1. Extremistická kriminalita ve 4. čtvrtletí roku 2016 
 

 Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 je evidováno 29 trestných činů s extremistickým 
podtextem. Z toho 16 jich bylo objasněno. Ve třetím čtvrtletí bylo zjištěno 34 TČ s extremistickým 
podtextem. Pokračoval tedy sestupný trend.  
 
  Říjen   Listopad   Prosinec   
  Zjištěno Objasněno Zjištěno Objasněno Zjištěno Objasněno 
úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 
146a) 1   1       
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. 
(§ 352) 1 1 3 1 
nebezpečné vyhrožování (§ 353)       
poškozování cizí věci (§ 228)       
výtržnictví na sport. a veřej. akcích 
(§ 358) 1   1 1   
sprejerství (§ 228/2)     1   
hanobení národa, rasy, etnické, jiné 
skup. (§ 355) 1 1 1 1 2 2 
podněcování k národ. a rasové 
nenávisti (§ 356)     2 1 1 
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 
404, 405) 2 1 4 3 7 4 
Celkový součet 6 3 10 6 13 7 
 
 

Za měsíc říjen roku 2016 je evidováno 6 zjištěných trestných činů s extremistickým 
podtextem, z nichž 3 byly objasněny. V listopadu bylo zjištěno 10 těchto TČ (z toho 6 bylo 
objasněno) a v prosinci 13 TČ (z toho 7 bylo objasněno).  Převažovaly TČ podpora a propagace 
hnutí (13 zjištěných), následované TČ hanobení národa, rasy, etnické, jiné skupiny a násilí a 
vyhrožování proti skupině obyvatel a jednotlivci (po 4 zjištěných).  
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  Zjištěno Objasněno 
úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a) 7 4 
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§ 352) 17 12 
nebezpečné vyhrožování (§ 353) 2 2 
poškozování cizí věci (§ 228) 3 1 
výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§ 358) 11 10 
sprejerství (§ 228/2) 9 1 
hanobení národa, rasy, etnické, jiné skup. (§ 
355) 17 15 
podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356) 9 6 
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404, 405) 68 48 
Celkový součet 143 99 

 
 
Za celý rok 2016 je evidováno celkem 143 TČ s extremistickým podtextem, z nichž 99 bylo 

objasněno. Jednoznačně převažuje TČ podpora a propagace hnutí (68/48), následovaný TČ násilí a 
vyhrožování proti skupině obyvatel a jednotlivci (17/12) a TČ hanobení národa, rasy, etnické a jiné 
skupiny (13/10). 

 
 
 

2.2. Extremistická kriminalita ve 4. čtvrtletí roku 2016 podle krajů 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí vévodil statistikám Moravskoslezský kraj s 5 zjištěnými TČ 

s extremistickým podtextem (2+1+2). 3 z těchto skutků se v Moravskoslezském kraji podařilo 
objasnit. Druhé místo patří Zlínskému kraji a Ústeckému kraji se 4 TČ (1+1+2). Žádný TČ 
s extremistickým podtextem nebyl evidován v kraji Pardubickém. 

 
  Říjen   Listopad   Prosinec   

  Zjištěno Objasněno Zjištěno Objasněno Zjištěno Objasněno 

Hl. m. Praha 1       1   
Středočeský     2 1 1   
Jihočeský     1 1     
Plzeňský 1     1 1 
Ústecký     3 2 1 1 
Královehradecký 1 1   1 1 
Jihomoravský     1     
Moravskoslezský 2 2 1 1 2   
Olomoucký     1 1   
Zlínský 1   1 1 2 2 
Vysočina       1 1 
Pardubický           
Liberecký         2 1 
Celkový součet 6 3 10 6 13 7 
 

Za celý rok registrujeme z hlediska krajů nejvyšší počet zjištěných TČ s extremistickým 
podtextem v Praze (34/27). Následuje kraj Ústecký (19/16). Na třetím místě figuruje kraj  Zlínský 
(16/15). 
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  Zjištěno Objasněno 

Hl. m. Praha 34 27 
Středočeský 14 5 
Jihočeský 6 6 
Plzeňský 9 5 
Ústecký 19 16 
Královehradecký 2 2 
Jihomoravský 9 4 
Moravskoslezský 12 6 
Olomoucký 7 2 
Zlínský 16 15 
Vysočina 3 2 
Pardubický 4 3 
Liberecký 8 6 
  143 99 

 
 


