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EXTREMISMUS

Extremismus je chápán větší částí veřejnosti v ČR velmi úzce, a to především jako projev
nesnášenlivosti doprovázený agresivním jednáním vůči jedincům či skupinám odlišných jedinců. V
takovém pojetí je extremismus jevem vyskytujícím se nepřetržitě v celých dějinách lidstva a známý i z
říše zvířat. Avšak současná pozornost věnovaná extremismu odbornou veřejností je vyvolána
především skutečností, že v některých demokratických státech se znovu zvedá vlna násilí (vyúsťující
až ve vražedné útoky na jedince, ale i celé skupiny obyvatel) založená na rasové, politické,
náboženské aj. intoleranci a že nesnášenlivost vůči odlišným občanům vlastních států zůstává či se
znovu stává nezanedbatelnou hybnou silou na současné vnitřní, ale i mezinárodní politické scéně.
Proto také diskuse o obsahu pojmu identity ve smyslu pocitu sounáležitosti (národní, komunální,
regionální, klanové) se stala závažným multidisciplinárním tématem, jedním z největších témat
soudobých dějin, sociální psychologie a kulturní antropologie.
Označení různých projevů takové intolerance jedním pojmem „extremismus“ začalo být
užíváno teprve nedávno. Od prvopočátku však s užíváním tohoto pojmu jsou velké problémy, které
existují všude tam, kde obsah pojmu slova extremismus je nezbytné konkrétně definovat a popsat
konkrétní jevy, které lze tímto pojmem označit. Tato nejednotnost výkladu i chápání obsahu pojmu
„extremismus“ vyplývá i z toho, že již pojem extrém je pojem nejednoznačný svým obsahem, odlišně
chápaný jak ve společenských vědách (filosofy, politology, ale i právníky, psychology a sociology),
tak i ve společenské (politické) praxi. Jednotliví politici ale i představitelé státních orgánů a např.
redaktoři mediálních prostředků označují nálepkou „extremismus“ a „extrémní“ zcela odlišné jevy,
obsah slova odlišně interpretují a užívají v odlišných souvislostech a v závislosti nejen na osobních
subjektivních názorech a postojích, ale i v závislosti na kulturním, náboženském, politickém prostředí,
a to v reálném čase a v daném prostoru.
V posledním desetiletí tohoto tisíciletí je extremismus (či spíše jevy, které jsou shodně pod něj
zahrnovány: tj. především rasismus, nacionalismus, xenofobie, fašismus, antisemitismus, anarchismus,
náboženský fanatismus, náboženský fundamentalismus, terorismus) označen jako jeden z
nejvýznamnějších celosvětových problémů a to takový, který je v zájmů existujících společností nutno
řešit ihned a pokusit se jej zcela odstranit či výrazně eliminovat.
Výskyt všech výše vyjmenovaných jevů označovaných nyní souhrnně jako
extremismus nebyl nikdy nikde, ani na území současné České republiky, nijak výjimečným jevem.
Avšak až po roce 1989, a zejména po roce 1992, se problematika extremismu postupně stávala i v ČR
tématem pro všeobecnou diskusi, svou naléhavostí srovnatelným s problematikou užívání drog a
kriminalitou. Tato výrazná pozornost byla ovlivněna zpočátku především mezinárodním zájmem o
řešení problému extremismu. V ČR určité tendence (náznaky krajního nacionalismu) vzniklé při
dělení státu poměrně rychle zcela vymizely.
Přetrvával jen problém s Romy, českými občany, ale též Romy se slovenskou státní příslušností, příp.
bez státní příslušnosti. Avšak již v tu dobu kriminologové očekávali, kdy i našich podmínkách bude
extremismus vyhlášen za celospolečenský problém.
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II. VYMEZENÍ UŽÍVANÝCH POJMŮ
Je složité vybrat v současné nabídce definici extremismu, se kterou by bylo možno pracovat při
zkoumání ústavních, správních, trestně právních a kriminologických aspektů extremismu. Jiný je
pohled filosofů, politologů, sociologů, kriminologů, kteří nejsou vázáni užíváním jednotné
terminologie a jiný pohled právníků, kteří operují především s pojmy s jednoznačně definovaným
obsahem obvykle zakotveným v zákoně. Proto v těch částech, kde jsou zpracovávány právní aspekty
problému zřídka používáme pojem extremismus, ale používáme zažitou a jasnou právní terminologii.
Obecně pak v tomto materiálu extremismus chápeme jako souhrn určitých (ve studii vyjmenovaných)
sociálně patologických jevů vytvářených více či méně organizovanými skupinami osob (extremistů).
Byť důvodem ke vzniku a existenci mnoha druhů extremistických skupin a hnutí jsou často vzájemně
odlišné ideologie, jako sjednocující prvek těchto ideologií vystupuje, dle našeho názoru, jimi
proklamované odmítání základních hodnot, norem a způsobů chování formujících současnou
společnost.
Rasismus je základním východiskem odrůd tzv. pravicového extremismu a je založen na ideologii
vycházející z biologické teorie zdůrazňující význam rasových znaků a rozdílů mezi rasami. Podstatu
člověka spatřuje především v těchto znacích. Vychází z přesvědčení o nadřazenosti „bílé rasy“ (často
užší skupiny jejích příslušníků) nad ostatními druhy „méněcenných ras“, o její předurčenosti k
nadvládě. V poslední době, tam, kde se vyskytuje násilí uplatňované menšinami vůči většinám minorit vůči majoritám, které je vykládáno jako projev rasové nesnášenlivosti, se lze setkat s
označením „rasismus naruby“, „černý rasismus“ apod.
Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu. Konkrétním
projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka,náboženského přesvědčení,
kultury, projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům, ale i cizincům s trvalým
pobytem, uprchlíkům či zahraničním dělníkům. Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro
rasismus, antisemitismus a nacionalismus.
Antisemitismus je specifickým projevem rasové nenávisti k Židům, k sionismu (judaismu).
Nacionalismus - podle tohoto politického směru je národ základní společenskou jednotkou.
Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a jeho vymezení a odlišení od tzv. národní hrdosti, jejíž
projevy jsou nazírány jako pozitivní společenské jevy a je s nimi tak i manipulováno, z něj činí
nejproblematičtější odrůdu extremismu. Proto ve studii ve vztahu k extremismu používáme pojem
„krajní nacionalismus“.
Fašismus (nacismus a neonacismus) - otevřeně militaristické a nacionalistické hnutí, ideově i v praxi
nahrazující parlamentní demokracii totalitní diktaturou a zaměřené proti všem demokratickým
ústavním institucím a svobodám. Je velice životný, má mnoho forem a odrůd - nacismus je německou
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variantou. V závislosti na nových podmínkách se objevují (a zanikají) stále nové druhy. Platí to i o
projevech fašismu v ČR.
Anarchismus je ne zcela jednotným hnutím, zdůrazňujícím naprostou svobodu jednotlivce a úplné
uplatňování jeho svobodné vůle, a proto odmítající vše, co takto chápané svobodě brání (zejména stát,
jakoukoli autoritu vůbec, disciplínu, pořádek a povinnosti). K zpřesnění co to je anarchismus a jaká
jsou jeho východiska a kdo ho reprezentuje v ČR, se podrobněji vyjadřujeme v popisu extremistické
scény v ČR.
Mimo anarchismus bývají výše uvedené druhy politického extremismu označovány za pravicové. Z
nich pak vycházejí jednotlivé proudy pravicových hnutí, která mají zase jiná označení. U nás jsou
nejznámější SKINHEADS, méně PUNKS.
V politických vědách je upřednostňováno používání pojmů pravicový a levicový extremismus a
označovaní politických organizací jako extrémně levicové a extrémně pravicové. Z pohledu správního
a trestního práva pravo-levá orientace extremistických skupin nemá podstatnou hodnotu.
Jako příslušníci levicového politického extremismu bývají označováni zejména ANARCHISTÉ,
REDSKINS (jsou příslušníky hnutí skinheads), některé skupiny legálních politických stran: např.
komunisti aj., SQUATEŘI, někdy též militantní ekologové a ochránci zvířat. V zahraničí byli členové
levicových extremistických skupin často ztotožňováni s pachateli teroristických útoků. V poslední
době, na rozdíl od situace v jiných částech světa, se však aktivita většiny známých evropských
levicových teroristických skupin značně snížila a naopak, inklinace k terorismu se stává
charakteristickým projevem také pravicových extremistických hnutí a výjimečně i náboženských sekt
(např. teroristický útok v tokijském metru). Nyní, po eskalaci teroristických projevů v sedmdesátých
letech a po létech relativní stagnace (alespoň v kontinentální Evropě) v devadesátých letech, se
terorismus hlásí opět ke slovu, a to jak v Evropě, tak i dalších částech světa. S terorismem jsou
spojeny nejnebezpečnější projevy extremismu. Avšak terorismus sám nelze jednoznačně přiřadit k
výše vyjmenovaným ideologiím extremistických skupin a teroristy k vyjmenovaným skupinám a
hnutím.
Terorismus lze charakterizovat jako „použití násilí nebo výhrůžky k politickému účelu, vytvoření
stavu bázně, který poslouží k vydírání, nátlaku, zastrašování nebo je příčinou změny v chování
jednotlivců nebo skupin. Jeho metodami jsou únosy a zadržování rukojmí, pirátství nebo sabotáže,
atentáty, fingované hrozby a nezacílené pumové útoky a střelba“, požáry, politické vraždy, únosy
dopravních prostředků apod. Zde nejde o definici terorismu, ale o popis činností, které pojem
terorismu naplňují, bez důrazu na motivaci, která k takovým projevům vede. Všechny vyjmenované
činnosti jsou nejen trestné podle trestních zákonů všech zemí, ale patří mezi nejzávažnější a
společensky nejnebezpečnější trestnou činnost vůbec. Někdy je terorismus vymezován jako
destruktivní extremismus a definován jako cílevědomé použití organizovaného násilí (teroru) nebo
pohrůžky takovým násilím proti nezainteresovaným osobám (majetku) za účelem dosažení
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politických, kriminálních nebo jiných cílů. Terorismus lze považovat za formu psychologické války,
vedené proti státním orgánům malou ilegální skupinou.
Jako náboženský extremismus (pokud už je takový pojem užit) je ve studii chápáno takové jednání
členů či příznivců náboženských skupin (sekt), příp. náboženských hnutí, ovlivněné jejich
náboženským zaměřením, které se projevuje násilím nebo jiným závažnějším porušováním právního
řádu nebo, výjimečně, takové chování, které bývá označováno jako sociálně patologické či sociálně
nežádoucí.
Náboženskou sektou je pak rozuměno uzavřené seskupení osob stejného náboženského smýšlení
(obvykle odštěpeného od učení zavedených církví, někdy vytvořeného nově), často vytvářející pevně
organizovanou strukturu s až absolutistickými nároky na podřídivost svých členů a hlásající nekriticky
až dogmaticky určité společensky nepřijatelné názory a zásady. Nebezpečnou pro společnost se sekta
stává tehdy, když směřuje své členy k takovému vzdání se individuality, která vede k absolutní
závislosti na skupině a jejích vůdcích (jejichž důsledkem může být až změna osobnosti případně i
autodestrukce člena), nebo když při prosazování svých názorů, požadavků a cílů sekta používá násilné
jednání, psychickou manipulaci či jiné sociální nežádoucí jednání.
Náboženské skupiny (sekty) působící na území ČR lze zhruba rozdělit na ty, které vznikly v zahraničí,
ale mají působnost i na našem území, a na ty domácí provenience.
Mezi těmi prvními můžeme jmenovat např. Církev sjednocení - MOONISTY (Společenství Ducha
svatého pro sjednocení světového křesťanství), Scientologickou církev (SCIENTOLOGY/
DIANETIKY), Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - MORMONY, SVĚDKY JEHOVOVI
(Náboženská společnost Svědkové Jehovovi), Rodinu (Rodina lásky), dále náboženské uskupení Hare
Kršna, Křesťanskou společnost Slovo života, SATANISTY a další. Mezi u nás založenými sektami je
třeba uvést jednu ze známějších, sektu IMANUELITŮ (Poselství grálu). Dále lze uvést mezi mnoha
dalšími např. DĚTI SLUNCE, sektu žijící ve Světlíku na Šumavě, MOST KE SVOBODĚ atd.
Xenofobie
Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze
všeho cizího. Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka,
náboženského přesvědčení, kultury, projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům,
ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům... Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro
rasismus, antisemitismus a nacionalismus. Stejně jako rasismus je předsudkem, který vytváří negativní
názor bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.
Rasismus- Rasismus je základním východiskem odrůd tzv. pravicového extremismu a je založen na
ideologii vycházející z biologické teorie zdůrazňující význam rasových znaků a rozdílů mezi rasami.
Podstatu člověka spatřuje především v těchto znacích. Vychází z přesvědčení o nadřazenosti "bílé
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rasy" (často užší skupiny jejích příslušníků) nad ostatními druhy "méněcenných ras", o její
předurčenosti k nadvládě.
Nacionalismus - podle tohoto politického směru je národ základní společenskou jednotkou.
Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a jeho vymezení a odlišení od tzv. národní hrdosti, jejíž
projevy jsou nazírány jako pozitivní společenské jevy a je s nimi tak i manipulováno, z něj činí
nejproblematičtější odrůdu extremismu.
Antisemitismus je specifickým projevem rasové nenávisti vůči Židům, k sionismu (judaismu).
Pravicový extremismus - Pod pojmem pravicový extremismus rozumíme aktivity opravdu
extremistické. Především se jedná o činnost různých skinheadských nebo původně skinheadských
uskupení. Jejich ideologie se omezuje prakticky pouze na formulování xenofobních programů ve
všech svých mutacích (rasismu, antisemitismu apod.) Myšlenkové rozpětí extrémně pravicových
skupin je tedy poměrně chudé a rozdíly mezi jednotlivými seskupeními jsou spíše ve formě jak
dosáhnout společných cílů a v jednotlivých atributech organizačně rituálního charakteru. Tyto rozdíly
jsou při tom důležité z hlediska atraktivnosti pro členy stávající i potencionální. Iracionální vzorce
chování, mýty a jen zasvěcencům známé rituály, které v pozadí běžné činnosti vytváří ovzduší
tajemna, jsou totiž hlavními jednotícími prvky jednotlivých seskupení.
Intolerance- Intolerance - je nesnášenlivost, nedostatek úcty k jiným způsobům chování a jednání,
nedostatek respektu k jinému přesvědčení či víře než je naše. Projevuje se zákazem odlišných způsobů
chování či názorů než jsou naše vlastní. Může také znamenat, že se s některými lidmi nezachází
odpovídajícím způsobem (např. kvůli sexuální orientaci).
Sekta -Pojem sekta označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší,
zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik,
ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. V silně centrálně vedené a organizované sekty
mají přísné podmínky členství, kterými své členy úzce svazují. Jiné, s volnější organizací, mají spíše
věřící, podporovatele a sympatizanty. Pro většinu sekt jsou charakteristické extrémní názory na život,
společnost, vztah mezi lidmi, na chápání dobra a zla apod. Hlavní důvod, proč je náboženským sektám
věnována pozornost, je potenciální nebezpečí plynoucí z psychické manipulace s jednotlivcem, které
může být nebezpečné zejména pro mladého člověka.
Sekty se vyznačují rozmanitým sociálně problémovým jednáním, v některých ojedinělých
případech mají snahu zasahovat do fungování společnosti a dokonce některé sekty mají sklon k
násilným jednáním v podobě hromadných sebevražd nebo i teroristických akcí.

Převzato z: MAREŠOVÁ, Alena. KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU.
Praha, 1999.
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