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Federace židovských obcí v České Republice (dále 
jen FŽO) zaznamenala v  roce 2019 celkem 694 
antisemitských incidentů. Oproti roku 2018, kdy 
bylo zaznamenáno 347 incidentů, se jedná o ná-
růst na dvojnásobek. Rozdělení těchto incidentů 
podle kategorií je následně rozvedeno v oddílu
5. 1. této zprávy.

Násilné antisemitské incidenty jsou v  České re-
publice stále ojedinělé. V roce 2019 nebyl zazna-
menán žádný případ fyzické agrese s  antise-
mitským motivem. Vzhledem ke skutečnosti, že 
oběti násilných činů incident často nenahlásí, je 
však vhodné přistupovat ke statistickým výstu-
pům tohoto druhu s jistou mírou obezřetnosti.

V roce 2019 byly evidovány tři případy znehodno-
cení židovského majetku antisemitskými nápisy, 
symboly apod. a šest incidentů spadajících do ka-
tegorie vyhrožování násilným činem, obtěžování 
nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skuteč-
nému či domnělému židovství. V obou kategori-
ích byl počet zaznamenaných incidentů stejný 
nebo nižší než v roce 2018.

Jednoznačně dominantní platformou s  nejvyš-
ším výskytem projevů antisemitismu v  České 

republice zůstává i  nadále internet. Antisemit-
ské projevy nenávisti ve virtuálním prostředí 
(články, příspěvky na sociálních sítích, anonym-
ní komentáře a  diskusní příspěvky) tvoří 95  % 
všech zaznamenaných incidentů. Považujeme 
za nezbytné zdůraznit, že prudký nárůst počtu 
incidentů zaznamenaných na internetu ve srov-
nání s rokem 2018 nemusí nutně znamenat dra-
matické zhoršení antisemitských nálad v  Čes-
ké republice. Metody sběru a  zpracovávání dat 
pro účely vytváření výročních zpráv procházejí 
neustálým vývojem a  zdokonalováním, je tedy 
možné, že zvýšený počet projevů antisemitismu 
zachycených na internetu je způsoben efektiv-
nějším monitoringem.

Významný prostor pro šíření antisemitských 
příspěvků i  nadále poskytovaly dezinformační 
weby, z  nichž pochází přes 24  % všech zazna-
menaných incidentů. Projevy antisemitismu se 
objevovaly již tradičně také na webových strán-
kách extrémně pravicových subjektů a  v  proje-
vech aktivistů podporujících hnutí BDS. Většinu 
registrovaných incidentů, zejména příspěvků 
na sociálních sítích či anonymních diskusních 
textů, nebylo možné z hlediska ideologie jedno-
značně klasifikovat.

SHRNUTÍ
SITUACE
ZA ROK 2019

1.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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Analýza obsahu projevů antisemitismu opět po-
tvrdila trend dominance lživých, vulgárních nebo 
stereotypních tvrzení o Židech. Incidenty tohoto 
typu tvořily v roce 2019 více než 80 % z celkového 
počtu registrovaných případů. V narativu protiži-
dovsky vystupujících jedinců i skupin se objevují 
konspirační teorie o  globálním židovském spik-
nutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládá-
ní světa, médií a  všech důležitých společensko-
-ekonomických procesů včetně migračního toku. 
Případy tzv. nového antisemitismu, uplatňující na 
Izrael standardy chování, které nejsou uplatňová-
ny vůči jiným demokratickým státům, přirovná-
vající politiku Státu Izrael k  nacistické politice 
nebo kolektivně obviňující Židy za akce Státu Iz-
rael, tvořily necelých 15 % všech zaznamenaných 
incidentů.

Podobně jako v loňském roce lze Českou republiku 
i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou 
komunitu bezpečná, především pak ve srovnání 

s jinými státy ve střední a západní Evropě. Přesto 
je však nutné věnovat zvýšenou pozornost proje-
vům antisemitismu v internetovém prostředí, od-
kud pochází většina zaznamenaných incidentů. 
V roce 2019 došlo ve světě k několika antisemit-
sky motivovaným bezpečnostním incidentům 
s  tragickými následky. Analýza těchto útoků 
a  profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu ná-
silí téměř vždy předchází postupná radikalizace 
předsudečné nenávisti ventilované na internetu, 
zejména na sociálních sítích. Jednotlivé dokona-
né útoky a jejich on-line stopy jsou pak inspirací 
pro další radikalizované jedince, kteří se mohou 
pokusit činy svých předchůdců napodobit.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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ÚVOD

2.
2. 1. Účel výroční 

zprávy 
o projevech 
antisemitismu 
za rok 2019

Výroční zprávu o  projevech antisemitismu 
v  České republice za rok 2019 (dále jen „VZ“) 
připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských 
komunit v  České republice (dále jen ČR), ale 
i pro potřeby dalších institucí, které údaje o an-
tisemitismu zpracovávají. Cílem zprávy je po-
skytnout v rozsahu získaných informací ucele-
ný obraz o projevech antisemitismu, trendech 
a společenském klimatu ve vztahu k projevům 
antisemitismu.

2. 2. Metodologie 
a terminologie

Základní část zprávy tvoří informace o antise-
mitských incidentech, které v  roce 2019 FŽO 
zaznamenala. FŽO považuje za antisemitský 
incident takový čin nebo projev, který odpo-
vídá dále uvedené definici antisemitismu 
(viz  kapitola 2.3), přičemž antisemitské inci-
denty mohou nabývat různých podob od útoků 
na majetek, fyzických nebo verbálních útoků 
a  vyhrožování až po příspěvky na internetu 
a  na sociálních sítích. Shromážděná data po-
cházejí od obětí antisemitských incidentů, od 
českých židovských organizací a komunit i od 
široké veřejnosti, od Policie ČR a z otevřených 
zdrojů, mezi které patří jak média hlavního 
proudu, tak webové stránky monitorovaných 
organizací. Vzhledem k  tomu, že FŽO čerpá 
výlučně z  otevřených zdrojů, a  dostupnost 
relevantních dat závisí mimo jiné na ochotě, 
schopnosti a možnostech obětí i svědků proje-
vy antisemitismu hlásit, neodráží počet inci-
dentů zveřejněných ve zprávě plný počet udá-
lostí, které se v uplynulém roce odehrály.

VZ obsahuje pouze obecné výčty antisemit-
ských incidentů a textů. S ohledem na poško-
zené i svědky a jejich bezpečnost nejsou u ad-
resných incidentů uvedeny detaily umožňující 
identifikaci. Obdobně jsou z  důvodu ochrany 
osobních údajů u diskusních příspěvků a u pří-
spěvků na sociálních sítích záměrně nečitelná 

jména i  profilové fotografie. U  všech obrázků 
byla odstraněna metadata.

Všechny URL zdroje byly přístupné k 20. 2. 2020.

Antisemitské incidenty rozděluje VZ při dal-
ší analýze do kategorií a  třídí je podle druhu, 
ideologie, obsahu, cíle nebo média, jehož pro-
střednictvím se jednotlivé incidenty odehrá-
ly. Vzhledem k  tomu, že VZ pracuje i  s  pojmy 
v  českém právu dosud nedefinovanými a  do 
značné míry nejednoznačnými, využívá při 
kategorizaci incidentů kromě pracovní defi-
nice antisemitismu i pracovní definice pojmů 
„extremismus“1, „dezinformace“ a „propaganda“ 
podle Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR).2

Při hodnocení společensko-politického vývoje 
v  ČR za minulý rok se VZ opírá o  uveřejněné 
dokumenty státních institucí, především pak 
o  čtvrtletní a  pololetní zprávu MV ČR3. Shr-
nutí evropských i světových souvislostí čerpá 
zejména z  údajů organizací European Union 
Agency for Fundamental Rights (Agentura Ev-
ropské unie pro základní práva, dále jen FRA)4 
a  Coordinating Forum for Countering Antise-
mitism (Koordinační fórum pro boj s antisemi-
tismem, dále jen CFCA)5, se kterými FŽO spo-
lupracuje.

2. 3. Pracovní definice 
antisemitismu

Pro tuto zprávu je určující pracovní definice 
antisemitismu, kterou používá Mezinárodní 
aliance pro připomínku holokaustu (dále jen 
IHRA).6 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
přijala usnesení, jímž se k  této definici hlá-
sí dne 25.  1.  2019,7 Senát Parlamentu ČR dne 
30. 1. 2019.8

Cílem pracovní definice antisemitismu je 
mimo jiné poskytnout praktický návod, jak 
identifikovat incidenty a sbírat data, obsahuje 
rovněž konkrétní ilustrativní příklady projevů 
antisemitismu.

„Antisemitismus je takový způsob nazírání na 
Židy, který vyústí v  nenávist vůči nim. Slovní 
a  fyzický antisemitismus je namířen proti Ži-
dům i  nežidovským osobám, případně jejich 
majetku, proti židovským společnostem, insti-
tucím a náboženským komunitám.“
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„Dále může tato nenávist být směrována proti 
Izraeli, jako židovskému státu. Antisemitismus 
velmi často obviňuje Židy z konspirace za úče-
lem škodit lidstvu a mnohdy viní Židy z toho, že 
mohou za vše, co dopadne špatně. Tato nenávist 
se projevuje v rétorice, v psaném projevu, vizu-
álních formách a  akcích a  projevuje se hrozi-
vými stereotypy a negativními charakterovými 
rysy.

Současné příklady projevů antisemitismu ve 
veřejném životě, v médiích, na školách, na pra-
covištích a v náboženských oblastech jsou uve-
deny níže. V úvahu je vzat souhrn příkladů inci-
dentů, ovšem tento seznam není limitní:

 Volání a  napomáhání, případně osprave-
dlňování, zabíjení či ubližování Židům ve 
jménu radikálních ideologií nebo extremis-
tických náboženských názorů.

 Používání lživých, odlidšťujících, démoni-
zujících nebo stereotypních tvrzení o  Ži-
dech jako jednotlivcích nebo o Židech kolek-
tivně, a hlavně i když ne exkluzivně, šíření 
mýtu o světovém židovstvu a jeho kontroly 
nad médii, ekonomikou, vládami a  dalšími 
veřejnými institucemi.

 Obviňování Židů jako těch, kteří mohou za 
všechny skutečné i  domnělé zločiny spá-
chané jak jednotlivci, tak skupinami a  do-
konce i za zločiny spáchané nežidovskými 
osobami.

 Popírání faktu, rozsahu a  mechanismu 
(např.  existence plynových komor) záměr-
né genocidy židovského lidu páchané na-
cionálně-socialistickým Německem a  jeho 
podporovateli a  spoluviníky během II. svě-
tové války (holokaust).

 Obviňování Židů, jednotlivců a  Izraele jako 
židovského státu z toho, že si holokaust vy-
mysleli nebo ho zveličují.

 Obviňování Židů z  toho, že upřednostňují 
Stát Izrael a domnělé priority světového ži-
dovstva před zájmy států, jejichž jsou obča-
ny.

Příklady toho, jak se antisemitismus může pro-
jevovat vůči Státu Izrael v  celkovém souhrnu, 
mohou být následující:

 Popírání práva židovského lidu na sebeur-
čení, např. tvrzení, že existence Státu Izrael 
je založena na rasismu.

 Uplatňování standardů chování a  očekává-
ní, která nejsou uplatňována vůči jiným de-
mokratickým státům.

 Charakterizace Státu Izraele a  Izraelců po-
užíváním tvrzení a  symbolů spojovaných 
s  klasickým antisemitismem (např.  tvrze-
ní, že Židé zabili Ježíše Krista, nebo mýtus 
o používání křesťanské krve).

 Srovnávání současného konání a  politiky 
Státu Izrael s nacistickou politikou.

 Kolektivní obviňování Židů za akce Státu 
Izrael.“

Samozřejmě, že kritika Izraele podobná té, kte-
rá je uplatňována také vůči jiným zemím, ne-
může být považována za antisemitismus.

Antisemitské činy jsou trestné, pokud jsou tak-
to definovány v  zákonech (např.  v  některých 
zemích je to popírání holokaustu nebo distri-
buce antisemitských materiálů).

Trestné činy jsou považovány za antisemitské 
tehdy, pokud je cíl útoku vybrán proto, že je ži-
dovský nebo se Židy spojený a to nezávisle na 
tom, zda jde o osoby či majetek – např. domy, 
školy, náboženské budovy a hřbitovy.

Diskriminací založené na antisemitismu je po-
pření práva Židů na využívání nabídek a  slu-
žeb přístupných ostatním lidem. Takováto dis-
kriminace je nezákonná v mnoha státech.“

2. 4. 3D TEST
VZ také užívá pojmu „nový antisemitismus“. 
Tento termín není v českém právním prostře-
dí kodifikován, z  pohledu FŽO je však z  me-
todologického hlediska užitečným nástrojem, 
neboť dobře vystihuje podstatu nelegitimní 
kritiky Státu Izrael tak, jak ji vymezuje výše 
uvedená pracovní definice antisemitismu. 
Koncept nového antisemitismu odkazuje na 
tzv. 3D test, jehož autorem je Natan Šaransky.9 
Podle tohoto testu se za antisemitský pova-
žuje takový výrok, jenž obsahuje minimálně 
jedno z tzv. 3D.

První D symbolizuje démonizaci Izraele („De-
monization“), tedy označování Izraele za 
zhmotnělé zlo, agresi. Příkladem může být při-
rovnávání politiky Státu Izrael k nacistickému 
Německu nebo palestinských uprchlických tá-
borů ke koncentračním táborům apod.
Druhým D označuje Šaransky dvojí standard 
(„Double Standards“), který je selektivně apli-
kován na Stát Izrael při posuzování zahraniční 

politiky či vnitřních záležitostí. Izrael je pře-
devším v rámci Organizace spojených národů 
terčem množství jednostranných odsuzují-
cích prohlášení a  rezolucí, zatímco jiné státy, 
mnohdy nedemokratické, autoritářské a  to-
talitní, adekvátní kritice čelit nemusí a  samy 
jsou nejednou těmi, kdo vystupují vůči Státu 
Izrael jako arbitr dodržování mezinárodních 
zákonů a lidských práv.

Třetí D symbolizuje delegitimizaci Státu Izrael 
(„Delegitimization“). Jako antisemitské mohou 
být hodnoceny takové výroky, které popírají 
právo Státu Izraele na existenci.10

1 https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx.
2 https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx
3 https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
4 https://fra.europa.eu/en
5 CFCA je internetové fórum, které sbírá informace o antisemitských incidentech z různých zdrojů z celého světa. Členy fóra jsou kromě jiných: izraelské ministerstvo 

školství, Sochnut – Židovská agentura, The Community Security Trust (CST) z Velké Británie, Vidal Sasson Institute při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě 
 či Stephen Roth Institute při Telavivské univerzitě. https://antisemitism.org.il/en/ 
6 https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
7 https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12305
8 https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90463/75783
9 http://www.jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm
10 Stejné definice a aplikační kritéria jako tato zpráva využívají ve svých analýzách také výše zmíněné organizace FRA a  CFCA.
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HLAVNÍ UDÁLOSTI 
A TRENDY 
V OBLASTI 
ANTISEMITISMU  
V ČESKÉ 
REPUBLICE

3.
Data, statistiky i  výsledky průzkumů veřejného 
mínění potvrzují, že zejména v  západní Evropě 
je antisemitismus na vzestupu, v  řadě zemí se 
Židé již opět necítí v  bezpečí. Navzdory prudké-
mu nárůstu počtu tuzemských antisemitských 
incidentů, zaznamenaných v roce 2019 ve virtu-
álním prostředí, však lze konstatovat, že Česko je 
i nadále pro členy židovské komunity ve srovnání 
s okolními státy bezpečnou zemí.

Z lednového průzkumu veřejného mínění Euroba-
rometr vyplynulo, že Česká republika má s antise-
mitismem problém podle 28 % dotázaných. Podle 
57 % dotázaných se v tomto ohledu v ČR situace 
v posledních pěti letech nezměnila, popírání ho-
lokaustu označilo za problém 38 % respondentů.11

Významným mezníkem v boji proti antisemitis-
mu se stalo přijetí usnesení vycházejícího z práv-
ně nezávazné pracovní definice antisemitismu, 
kterou vypracovala Mezinárodní aliance pro při-
pomínku holokaustu (IHRA), Poslaneckou sně-
movnou Parlamentu ČR dne 25. ledna 2019. Horní 
komora parlamentu (Senát) definici antisemiti-
smu obsaženou v  tomto usnesení plně akcepto-
vala 30. ledna 2019. Dle přijatého usnesení Senát 
rovněž považuje za zásadní, „aby český stát syste-
maticky a trvale jakýmkoliv projevům antisemi-
tismu důsledně bránil.“12 V dalším usnesení, které 
bylo přijato v  říjnu 2019, Poslanecká sněmovna 
kromě jiného odmítla zpochybňování práva Izra-
ele na existenci a obranu, odsoudila všechny pro-
jevy antisemitismu včetně popírání holokaustu 
i veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzý-
vají k bojkotu Státu Izrael, a doporučila vládě, aby 

jak doma, tak v rámci Evropské unie, zintenzivni-
la aktivity v oblasti prevence antisemitismu.13

3. 1. Reakce na Výroční 
zprávu o projevech 
antisemitismu za 
rok 2018

V reakci na Výroční zprávu FŽO o projevech an-
tisemitismu za rok 2018 (dále jen „VZ“) někteří 
redaktoři online komentářového deníku A2larm 
zpochybnili zařazení několika svých článků do 
databáze antisemitských incidentů. Argumen-
tovali tím, že kritika Izraele nemůže být pova-
žována za antisemitskou, a  vyjádřili nesouhlas 
s  podobou mezinárodní definice antisemitismu 
podle IHRA. V  červenci 2019 byl na webových 
stránkách deníku publikován článek s  názvem 
„Absurdní šermování antisemitismem v  Česku 
pokračuje“14. Podle jeho autora byla do výroční 
zprávy „stejně jako v  minulých letech účelově 
zařazena i  legitimní kritika politiky Státu Izra-
el“. Zároveň tvrdí, že: „Federace židovských obcí 
používá klasickou taktiku dnešní izraelské vlády 
pro umlčení debaty“.

V srpnu 2019 se reakce na VZ objevily také na so-
ciální síti Facebook, kde své názory prezentovali 
jak někteří autoři příspěvků uvedených v  sou-
pise antisemitských incidentů v  roce 2018, tak 
jejich příznivci. Jeden z  autorů prohlásil, že je 
„hrdý na to, že je uveden na čestném místě.“



Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2019

1716

Zdroj: Facebook

3. 2. Pravice a krajní 
pravice

Pravicově extremistickou scénu v ČR lze i na-
dále charakterizovat jako značně fragmento-
vanou. Hlavní tradiční pravicově extremistické 
strany, Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(dále jen DSSS) ani Národní demokracie (dále 
jen ND), neumějí oslovit dostatek voličů, což 
ukázaly i výsledky květnových voleb do Evrop-
ského parlamentu: ND v koalici s Rozumnými 
0,78% hlasů, DSSS 0,18%15 hlasů. Někteří starší 
aktivisté, kteří průběžně obnovují svoje akti-
vity, na tyto politické subjekty rezignovali. Po-
važují je za neschopné, protkané informátory 
a vyčítají jim ideologickou zradu.16

Obnovení aktivit neonacistického hnutí způso-
bené zejména staršími aktivisty a mezinárod-
ní trend z uplynulých let svědčí o tom, že hroz-
bu pravicového extremismu nelze navzdory 
značné roztříštěnosti podceňovat. 17

Začátkem ledna 2019 došlo k vypnutí ultrapra-
vicového serveru White Media, který byl aktivní 
přibližně od roku 2009. Úřad pro ochranu osob-
ních údajů uvedl, že k  vypnutí došlo na jeho 
popud kvůli nezákonnému nakládání s  osob-

ními údaji. Autoři obsahu totiž na stránce kro-
mě jiného vedli seznamy osobností z různých 
oblastí politického či společenského života 
rozdělené do kategorií „imigranti, xenofilové, 
hnusáci a úchylové“ či „neomarxisté.“ V těchto 
seznamech se kromě jiného objevovaly osobní 
údaje včetně adres a telefonních čísel osobnos-
tí označovaných např. jako „židovka z Prahy“ či 
muž, který „vypadá jako žid“.18 Doména byla re-
gistrována u americké firmy DreamHost, která 
zároveň poskytovala hosting pro tento server.19 
V  červenci 2011 autoři webu veřejně schválili 
teroristický útok Anderse Breivika v  Norsku, 
vyjádřili mu své poděkování a  uvedli, že šlo 
o pochopitelný čin, který inspiroval mnoho lidí 
bojujících proti multikulturalismu.20

3. 2. 1. Tradiční krajně 
pravicové subjekty

Předseda ND Adam B. Bartoš se pokusil na-
vázat na dřívější „tábory lidu“21, na květnové 
shromáždění v  Praze však dorazilo jen něko-
lik desítek osob. DSSS se neúspěšně pokouše-
la zviditelnit prostřednictvím protiromských 
témat, větší zájem veřejnosti nepřinesla ani 
ambice Dělnické mládeže „dohlížet na bezpeč-
nost“ na pražském Žižkově, v Mělníku či Klad-
ně.22

V srpnu 2019 Nejvyšší soud odmítl dovolání Ada-
ma B. Bartoše v  kauze vydávání protižidov-
ských knih, článků a  komentářů s  antisemit-
ským poselstvím.23 Dvouletý podmíněný trest 
s tříletou zkušební dobou, který mu v rozsudku 
uložil Městský soud v Praze v roce 2018, byl tak 
potvrzen.24

Ženě, která v  roce 2018 hajlovala na protestní 
akci zorganizované DSSS v  reakci na interet-
nický incident, byl v listopadu 2019 uložen trest 
osmi měsíců vězení s  podmíněným odkladem 
na zkušební dobu třiceti měsíců.25 V souvislos-
ti s  hajlováním byl v  roce 2019 odsouzen také 
jeden účastník dubnového shromáždění hnutí 
SPD na pražském Václavském náměstí. Trest-
ním příkazem mu byl uložen podmíněný trest 
odnětí svobody a pokuta ve výši 30 000 Kč. Muž 
tvrdil, že zdviženou pravicí „uklidňoval situaci 
mezi odpůrci a příznivci hnutí“.26 Dále je z trest-
ného činu projevu sympatií k  hnutí směřující-
mu k potlačení práv a svobod člověka podezřelá 
i účastnice demonstrace, která se viditelně oz-
dobila přívěšky s  neonacistickou tématikou.27 
V druhém pololetí 2019 také pražští detektivové 
obvinili muže, který měl na pražských Vino-
hradech hajlovat před obchodem s židovskými 
předměty a  Lauderovými školami, které jsou 
školským zařízením při Židovské obci v Praze.28

Nejvýraznější akci krajní pravice roku 2019, 
demonstraci a  pochod na 1. máje 2019 v  Brně, 
uspořádalo relativně nové uskupení Národ-
ní a  Sociální Fronta (dále NSF).29 NSF založili 
v  lednu 2018 bývalí vedoucí členové Dělnické 
mládeže (dále DM) a  nesnaží se nijak skrývat 
své sympatie k myšlenkám o nadřazenosti bílé 
rasy, adoraci Třetí říše ani militantní tenden-
ce.30 Na rozdíl od DSSS a  Dělnické mládeže, je 
NSF progresivní, reflektuje zahraniční trendy 
a snaží se hledat nová témata.31

 
V  reakci na přibývající zahraniční útoky, spá-
chané osobami hlásícími se k  ideologii nadřa-
zenosti bílé rasy, věnovali odborníci v roce 2019 
zvýšenou pozornost analýze mezinárodního 
propojení jednotlivých extrémně pravicových 
hnutí či subjektů. Česká pravicově extremis-
tická hnutí se v roce 2019 také snažila budovat 
vztahy se zahraničními organizacemi. Členové 
DM, NSF, Mladých nacionalistů ad. se účastní 
demonstrací a pochodů především v Německu 
či Polsku a  pokoušejí se s  tamní nacionalis-
tickou scénou navázat užší kontakty. Zejména 
NSF se prezentuje na společných evropských 
konferencích a  kongresech. S  nacionalisty 

z  Německa, Polska, Francie, Maďarska a  Švéd-
ska vyhlásili koordinaci postupů v  nově zalo-
žené alianci Pevnost Evropa / Fortress Europe. 
Koncem srpna  2019 se podobná mezinárodní 
konference konala v českých Hořicích.32

3. 2. 2. Xenofobně populistické 
politické strany

Vůdčí postavy krajně pravicové scény se dlou-
hodobě nedokáží domluvit na spolupráci, a vět-
šinu potenciálních témat tak dokáže politicky 
zhodnotit pouze populistické hnutí Svoboda 
a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen 
SPD).33

Ve volbách do Rady ČTK hnutí SPD nominovalo 
Michala Semína, ultrakonzervativního katolí-
ka a místopředsedu Akce D. O. S. T., autora řady 
kontroverzních výroků, z  nichž jsou některé 
označované za antisemitské.34 Sám Semín nař-
čení z antisemitismu odmítá.

Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník byl v roce 
2019 pravomocně odsouzen k  podmíněnému 
trestu ve výši jednoho roku s dvouletým odkla-
dem za spáchání přečinu podněcování k nená-
visti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 
práv a svobod dle § 356 odst. TZ v souběhu s pře-
činem popírání, zpochybňování, schvalování 
a ospravedlňování genocidia dle § 405 TZ.35 Dále 
mu byl uložen peněžitý trest ve výši 70 000 Kč. 
Jaroslav Staník při obhajobě prostřednictvím 
svého právního zástupce argumentoval svobo-
dou projevu, soud však tuto obhajobu odmítl.

3. 3. Levice a krajní 
levice

V  problematice vztahu krajní levice k  židovské 
komunitě nenastaly v  roce 2019 žádné výraz-
né změny, volený narativ, terminologie, aktivity 
a  komentáře i  nadále stojí zejména na kritice 
Izraele v  kontextu izraelsko  – palestinského 
konfliktu. Stát Izrael bývá označován jako „oku-
pant“ a  „imperialistický kolonizátor“, přetrvá-
vá přirovnávání izraelské politiky k  nacismu 
a jeho projevům.

K popisu právního řádu státu Izrael je nezřídka 
užíván termín „apartheid“. Podobně jako v uply-
nulých letech, i  v  roce 2019 lze za společného 
jmenovatele jak české, tak i  zahraniční krajně 
levicové scény označit podporu BDS. Hnutí 
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BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) je globální 
kampaň snažící se zvýšit ekonomický a  politic-
ký tlak na Izrael, aby došlo k  naplnění stanove-
ných cílů hnutí: konec izraelské okupace a kolo-
nizace Palestinských území a Golanských Výšin, 
rovnoprávnost pro arabsko-palestinské občany 
Izraele a  uznání práva na návrat palestinských 
uprchlíků.36

Výrazně nesouhlasné reakce části levicového 
spektra vyvolalo kromě jiného přijetí mezinárod-
ní pracovní definice antisemitismu podle IHRA 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (dále jen 
„PSP ČR“) v  lednu 2019. Mezi reakcemi aktivistů, 
které se objevily ve veřejném prostoru, se vyskytl 
například názor, že sporný je jak způsob přijetí to-
hoto usnesení, tak obsah přijaté definice.37

V rámci svých aktivit využilo v roce 2019 několik 
občanských iniciativ a skupin formu otevřených 
dopisů a  výzev. Například hnutí „Ne naším jmé-
nem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém 
východě“, „Přátelé Palestiny“, „Mezinárodní hnu-
tí solidarity“ a  „Židovský hlas solidarity“ zaslala 
v  srpnu 2019 ministrovi zahraničních věcí ote-
vřený dopis ve věci „nelegálního bourání pales-
tinských domů izraelskou okupační správou“, ve 
kterém ministra vyzývají, aby v  této záležitosti 
intervenoval.38

V  říjnu 2019 se osoby sdružené v  platformě Ži-
dovský hlas solidarity obrátili na poslance PSP 
ČR s  výzvou, aby v  plánovaném hlasování ne-

podpořili stanovisko k narůstajícímu antisemiti-
smu, předložené a  doporučené Zahraničním vý-
borem.39 Text stanoviska totiž podle jejich názoru 
obsahuje řadu sporných formulací, v  nichž jsou 
kritický postoj k Izraeli a související občanské ak-
tivity nepatřičně směšovány s antisemitismem.40

Českou republiku v  roce 2019 navštívilo několik 
představitelů antisionismu i  hnutí BDS, mezi ji-
nými například profesor Ilan Pappé či bývalý pi-
lot IDF41 Yonatan Shapira. V týdnu 18. – 25. břez-
na  2019 se v  Evropě konal 15. ročník Týdne 
izraelského apartheidu (IAW  – Israeli Apartheid 
Week)42. Ačkoliv tato akce nebyla v Praze oficiál-
ně představena, ve stejném týdnu profesor Pappé 
přednášel jak na akademické půdě (Metropolitní 
univerzita v Praze a Karlova univerzita v Praze), 
tak ve veřejném prostoru (Klub techniků v Praze 
a Divadlo na cucky v Olomouci)43. Bývalý kapitán 
záchranné helikoptéry izraelských vzdušných sil 
Yonatan Shapira během jedné ze svých předná-
šek o současné situaci v Izraeli a Palestině mj. vy-
zval přítomné k  akci: „Takže jestli chcete udělat 
něco pozitivního, jděte online, progooglujte si to 
trochu, zjistěte, kde je nejbližší zbrojařská továrna 
nebo něco spojeného s obranou, co spolupracuje 
s  izraelským zbrojním průmyslem, a  třeba něco 
udělejte… něco pěkného před jejich bránou, třeba 
shromáždění, třeba demonstraci, můžete mít slo-
gan, aby dělníci, kteří se ráno probudí v Praze, dají 
si kávu a vyrobí zbraň, která nakonec bude zabíjet 
palestinské děti, viděli vaše poselství cestou do 
práce. To je, myslím, způsob, kudy se vydat…“44

3. 4. Dezinformační 
platformy

Nadační fond nezávislé žurnalistiky45 publikoval 
nová data k tomu, jak Češi vnímají dezinformace.

Z  výsledků výzkumu, který zpracovala agentu-
ra Nielsen Admosphere, vyplývá, že konspira-
cím věří častěji starší respondenti. Například na 
otázku „Domníváte se, že demonstrace proti vlá-
dám v České republice, na Slovensku a v Maďar-
sku financuje George Soros?“ odpovědělo „určitě 
ano“ nebo „spíše ano“ 19 procent respondentů ve 
skupině nad 55 let. U  mladších respondentů to 
bylo 9 procent.46

I v  roce 2019 většina monitorovaných dezinfor-
mačních webů sdílela antisemitský obsah (viz 
podkapitola Dezinformační platformy 5. 3. 5.).

Dezinformační server Aeronet zveřejnil v  pro-
sinci 2019 manipulativní článek pojednávající 
o „masakru v Rotschildově Ostravě“.47 Konspirač-
ní text se kromě jiného snaží přesvědčit čtená-
ře, že se v případě útoku ve Fakultní nemocnici 
v Ostravě48 jednalo o židovské spiknutí. V návaz-
nosti na zveřejnění zmiňovaného článku podalo 
několik politiků z  Pirátské strany trestní ozná-
mení na šéfredaktora webu. Člen Pirátské strany 
a  poslanec Jan Lipavský k  tomu uvedl: „Pokud 
pominu zcela nevkusné popisy místa neštěs-
tí, dopustili se autoři i  trestného činu. V  textu 
se zcela pomýleně snaží hledat spojitosti mezi 
židovským obyvatelstvem a  pachatelem vražd. 
Zveřejněním tohoto článku se Aeronet dopustil 
šíření poplašné zprávy a  šíření nenávisti vůči 
náboženské menšině… /… Předpokládám, že kri-
minalisté se budou věnovat zejména vypátrání 
případných pachatelů či organizované skupiny, 
k čemuž jsme v trestním oznámení nastínili ně-
kolik cest.“ 49

3. 5. Publikační 
činnost

Činnost subjektů, které v minulosti vydávaly an-
tisemitskou literaturu, byla v  roce 2019 značně 
utlumená.

V srpnu 2019 Nejvyšší soud odmítl dovolání Ada-
ma B. Bartoše, kterému byl v roce 2018 v souvis-
losti s  vydáváním antisemitských knih, článků 
a komentářů vyměřen dvouletý podmíněný trest Zleva: Profesor Ilan Pappé na FF UK: zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=GrcnSA12ZmA, 1. 4. 2019; Yonatan Shapira v Kampusu Hybernská: 

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lja6oJ_zVjc&t=4944s, 1. 10. 2019

s tříletou zkušební dobou. Mezi tituly, které vydal 
ve vlastním či externím nakladatelství, a  které 
soud vyhodnotil jako problematické, patří mj. tyto:

 A. B. Bartoš: Obřezaná republika. Chystá se 
v Česku Nový Izrael?;

 Germar Rudolf: Přednášky o holocaustu - Spor-
né otázky pod křížovým výslechem.

Název  
publikace

Obřezaná republika. Chystá se 
v Česku Nový Izrael?

Autor Adam B. Bartoš

Rok vydání 2014

Vydavatelství BodyartPress

Název  
publikace

Přednášky o holocaustu. 
Sporné otázky pod křížovým 
výslechem.

Autor Germar Rudolf

Rok vydání 2015

Vydavatelství ABB, Adam B. Bartoš

Navzdory jejich soudem potvrzené antisemitské 
povaze a pravomocnému rozsudku, oba tyto tituly 
ještě v lednu 2020 nabízelo několik internetových 
prodejců, včetně předních českých knihkupců.50

Zástupce vydavatelství Guidemedia etc. Pavel 
Kamas oznámil, že zahajuje samostatnou edici, 
věnovanou „vyvracení mýtu holokaustu“. Stalo se 
tak poté, co v  červnu 2019 Nejvyšší soud defini-
tivně zprostil obžaloby jeho i další dva vydavatele 
projevů Adolfa Hitlera“.51 V produkci vydavatelství 
se v  roce 2019 neobjevily žádné nové tituly. Na-
kladatelství pokračovalo prostřednictvím svého 
e-shopu a  distribuční sítě v  prodeji řady antise-
mitských pamfletů domácích i zahraničních au-
torů52, např.:

Nakladatelství Guidemedia etc. 

Název publikace Autor Rok vydání 

Jedovatá 
houba

Ernst Hiemer 2017

Holocaust  
pod lupou

Germar Rudolf 2016

Co víte  
o židech

Alois Kříž 2015

Golem, metla 
Čechů

Walter Jacobi 2018
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3. 6. Další výrazné 
mediální kauzy

V červnu 2019 poničil neznámý pachatel památ-
ník rozloučení na pražském Hlavním nádraží. 
Rozsah poškození skleněného odlitku svědčí 
o  cílené snaze sklo rozbít, vandal musel použít 
nástroj, např. šroubovák nebo páčidlo, a  opako-
vaně do skla udeřit. Památník nechali jako vzpo-
mínku na své rodiče vyrobit přeživší, které Nicho-
las Winton coby děti zachránil před nacistickými 
koncentračními tábory. O incidentu informovala 
četná domácí i zahraniční média a byl zařazen na 
seznam antisemitských incidentů Koordinační-
ho fóra pro boj s antisemitismem (CFCA).53

Pavel Novotný, moderátor a starosta MČ Praha-
-Řeporyje obdržel vulgární antisemitský dopis, 

Fotografie poničeného památníku na pražském Hlavním nádraží. Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/10/prague-memorial-to-
-jewish-children-who-fled-nazis-vandalised

3. 7. Problematika 
předsudečné 
nenávisti

Dne 29. dubna 2019 vláda na svém jednání schvá-
lila označení „předsudečná nenávist“. Zpráva 
o  projevech extremismu a  předsudečné nená-
visti za rok 2018 (dále jen „Zpráva“), kterou vydá-
vá ministerstvo vnitra, zavedením tohoto pojmu 
reaguje na fakt, že vliv tradičních extremistic-
kých subjektů slábne a  jejich rétoriku a aktivi-
ty postupně přebírají jiné subjekty, které nelze 
jednoznačně označit za extremistické.56 Podle 
ministerstva vnitra projevy předsudečné ne-
návisti označují jednání, které je motivováno 
nesnášenlivostí a  společenskými předsudky 
vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná 

Dopis, který obdržel Pavel Novotný, starosta MČ Praha – Řeporyje. 
Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/dopis-slusneho-cloveka-reporyjsky-starosta-pavel-novotny-dostal-antisemitsky-anonym, 10. 11. 2019

o skupiny definované rasou, národností, etnici-
tou, náboženstvím, sexuální orientací, politic-
kým nebo jiným smýšlením, sociálním půvo-
dem apod.57 Jak dále vyplývá ze Zprávy, často se 
takové společensky závadné jednání odehrává 
na internetu, kde přechází v  trestnou činnost: 
„U  části české společnosti přetrvává přesvěd-
čení, že prostředí internetu je do značné míry 
anonymní. Někteří autoři nenávistných textů 
se přitom mylně domnívají, že trestně právní 
odpovědnost se vztahuje pouze na příslušníky 
extremistických hnutí (např. neonacisty) nebo 
že formální distancování se od extremismu či 
rasismu zakládá jejich beztrestnost.“58 Koncep-
ce boje proti projevům extremismu a  předsu-
dečné nenávisti pro rok 2019 považovala „roz-
poznání a  prokazování nenávistného motivu 
u  nenávistně motivované trestné činnosti“ za 
jednu ze svých prioritních oblastí.59

který zveřejnil v  říjnu 2019 na svém twittero-
vém profilu. Autor nenávistného dopisu v něm 
Novotného označuje za „židoprase“, židovský 
původ přisuzuje i primátoru Hřibovi a schvalu-
je šoa tvrzením: „židáci odchod nebo do plynu. 
Každej pogrom na židáky i  ten Hitlerův, byla 
správná reakce slušných lidí na židácký zloči-
necký pijavice. Od roku 1989 už víme co jsou 
židáci za svině, do plynu!!!“ 54

Při projednávání zákona o  zpracování osob-
ních údajů zazněl v březnu 2019 ve Sněmovně 
výrok poslance ODS Václava Klause ml., kte-
rým přirovnal schvalování zákonů kvůli před-
pisům EU k rozhodování o složení židovských 
transportů.55 Sněmovní frakce ODS se od jeho 
výroku distancovala a o několik dní později ve-
dení ODS politika ze strany vyloučilo.
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jiné skupiny osob (§ 355 trestního zákoníku)62 
v roce 2019 neměl žádný skutek antisemitský 
motiv či podtext.

Data poskytnutá za rok 2018 obsahovala zá-
znam o 1 trestném činu naplňujícím skutkovou 
podstatu § 355 trestního zákoníku.

Z celkového počtu 41 registrovaných trestných 
činů podněcování k  nenávisti vůči skupině 
osob nebo k  omezování jejich práv a  svobod 
(§ 356 trestního zákoníku) měly v  roce 2019 
antisemitský motiv či podtext 2 skutky. Ve 
srovnání s rokem 2018 jde o pokles o 1 trestný 
čin.

Z celkového počtu 83 registrovaných trestných 
činů podle § 400, 401, 402, 403, 404, 405 trest-
ního zákoníku v  roce 2019 mělo antisemitský 
motiv či podtext celkem 19 skutků. V  této ka-
tegorii je patrný nárůst počtu trestných činů, 
v roce 2018 jich bylo registrovaných celkem 13.

U  všech tří kategorií je nutné zdůraznit, že 
mnoho trestných činů násilí z nenávisti zůstá-
vá nenahlášených.63

TSK Celkový počet 
registrova-

ných skutků
v roce 2019 

dle TSK

Registrované 
skutky v roce 
2019 s anti-
semitským 
motivem či 
podtextem

Celkový počet 
registrova-

ných skutků 
v roce 2018 

dle TSK

Registrované 
skutky v roce 
2018 s anti-
semitským 
motivem či 
podtextem

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné sku-
piny osob (§ 355 trestního zákoníku)

26 0 36 1

Podněcování k  nenávisti vůči skupině osob 
nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 
trestního zákoníku)

41 2 25 3

§ 400 Genocidium, § 401 Útok proti lidskosti, 
§ 402 Apartheid a  diskriminace skupiny lidí, 
§ 403 Založení, podpora a  propagace hnutí 
směřujícího k potlačení práv a svobod člově-
ka, § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu 
k potlačení práv a svobod člověka, § 405 Popí-
rání, zpochybňování, schvalování a  osprave-
dlňování genocidia

83 19 78 13

Ze závěrů Výroční zprávy o činnosti státního za-
stupitelství, vydané v červenci 2019, vyplynulo, že 
nejvyšší státní zastupitelství považuje postih před-
sudečných trestných činů ve virtuálním prostředí 
za velmi důležitý, neboť pocit pachatelů z  nepo-
stižitelnosti a anonymizace v prostředí sociálních 
sítí může tento druh trestné činnosti eskalovat.60

3. 8. Projevy 
antisemitismu 
podle statistik 
Policie ČR

Data týkající se antisemitismu přinesl také souhrn-
ný statistický přehled kriminality Policie ČR za rok 
2019.61 Policie používá pro účely zpracování stati-
stických dat tzv. takticko-statistickou klasifikaci 
(dále jen TSK) s vlastním kódováním jednotlivých 
trestných činů a jejich kombinací a řazením trest-
ných činů do skupin se specifickým označením.

Z  celkového počtu 26 zaregistrovaných trest-
ných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo 

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020

 Celkový počet registrovaných skutků v roce 2019 dle TSK 
 Celkový počet registrovaných skutků v roce 2018 dle TSK 
 Registrované skutky v roce 2019 s antisemitským motivem či podtextem 
 Registrované skutky v roce 2018 s antisemitským motivem či podtextem  

PROJEVY ANTISEMITISMU PODLE STATISTIK POLICIE ČR 
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ 2018/2019
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11 https://www.euroskop.cz/9003/32524/clanek/eurobarometr-polovina-obcanu-eu-vnima-antisemitismus-jako-problem/ 
12 https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90463/75783
13  http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035189.htm 
14  https://a2larm.cz/2019/07/absurdni-sermovani-s-antisemitismem-v-cesku-pokracuje/ 
15  Graficky zpracované výsledky voleb do Evropského parlamentu podle jednotlivých krajů: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019
16  Uvedla Souhrnná situační zpráva MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v 2. pololetí roku 2019: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-

extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx.
17  Podle zprávy novozélandského think-thanku Institute for Economics and Peace (IEP), zveřejněné v listopadu 2019, se aktivita pravicových extremistů na Západě v 

horizontu posledních 4 let více než ztrojnásobila: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/far-right-terrorism-has-more-than-tripled-over-last-four-
years-report-warns/. Na zvýšenou hrozbu spojenou s pravicovým extremismem upozornil i ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka: https://www.novinky.
cz/domaci/clanek/sef-bis-ocekava-narust-extremismu-a-kybernetickych-hrozeb-40291163 

18 https://web.archive.org/web/20160110214800/http://www.white-media.info/ 
19  Bližší informace o kauze přinesla řada zpravodajských serverů, mj. také: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/white-media-seznam-info-nefunguje-2019_1901141814_

ako
20  O článku s názvem „Obhajoba Anderse Breivika“ v roce 2011 informoval mj. server: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-extremiste-oslavuji-breivika-dekujeme-

vzkazuji/r~i:article:708689/ 
21  Národní demokracie v minulosti pořádala protestní shromáždění označovaná jako „tábory lidu“ s relativně vysokou návštěvností. O shromáždění, které se konalo 8. května 

2019, projevila zájem pouze hrstka příznivců. Projev, který zde pronesl Adam B. Bartoš je k dispozici zde:  https://narodnidemokracie.cz/hlavni-projev-abb-na-taboru-lidu-
v-praze-dne-8-kvetna-2019-obnovime-tradici-taboru-lidu/ 

22  Vyplývá z 2. čtvrtletní zprávy MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019: https://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-souhrnna-situacni-zprava-
za-2-ctvrtleti-2019-pdf-pdf.aspx

23  A. B. Bartošovi byl v roce 2018 v souvislosti s vydáváním antisemitských knih, článků a komentářů vyměřen dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou, mj. za 
vydávání titulů: A. B. Bartoš: Obřezaná republika 1 – T. G. Masaryk a Židé; A. B. Bartoš: Obřezaná republika 2 – První republika a Židé; A. B. Bartoš: Zpověď. Jsem antisemita? 
nebo Protokoly Sionských mudrců. 

24  Informoval například server https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-bartos-soud-odvolani-antisemitismus.A190807_121342_domaci_knn
25  Interetnický incident se odehrál v srpnu 2018 na koupališti v severočeském Dubí. Došlo zde ke rvačce, kterou vyvolala roztržka mezi matkami na dětském brouzdališti. 

Skupina několika Romů pak měla brutálně zbít mladíka, který se jedné z žen zastal. DSSS v návaznosti na incident zorganizovala v Dubí protestní akci, po jejímž konání 
policie v roce 2018 obvinila celkem 6 účastníků, čtyři z nich z trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka: https://zpravy.
aktualne.cz/domaci/po-demonstraci-delnicke-strany-v-dubi-obvinila-policie-sest/r~cdf9dce8a45711e889f40cc47ab5f122/. Žena odsouzená v souvislosti s hajlováním 
označila své gesto za „římský pozdrav“. Znalec však tuto možnost vyloučil: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/romana-frieselova-hajlovani-soud-podminka-znalec-dubi.
A191118_134501_usti-zpravy_pakr.  

26  Incident se odehrál na demonstraci „proti diktátu Evropské unie“, kterou hnutí SPD pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hajlovani-spd-soud-praha-vaclavske-namesti_1908121016_ako 

27 Uvedla 2. čtvrtletní zpráva MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019: https://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-souhrnna-situacni-zprava-za-
2-ctvrtleti-2019-pdf-pdf.aspx 

28 Uvedla Souhrnná situační zpráva MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v 2. pololetí roku 2019: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-
o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx  . O incidentu informoval mj. server denikn.cz: https://denikn.cz/181068/policie-resi-udajne-hajlovani-pred-
zidovskym-obchodem-v-praze-jeho-majitel-si-utahoval-z-delnicke-mladeze/ 

29  Jedním z hesel, které účastníci pochodu skandovali, bylo mj. „V našem státě hnije židokracie“: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-brne-se-seslo-asi-200-lidi-
kteri-chteji-celit-pochodu-neonacistu

30  Na webových stránkách hnutí kromě jiného v sekci „Idea“ stojí (doslovná citace včetně gramatických chyb): „V porovnání s tím, jak je důležité pro budoucnost bílého 
Evropana, aby státy fungovaly na národně sociálních principech, je vidina koryt a křesel demokratických politiků nicotnou malicherností, kterou roztrhá smršť událostí 
následujících desetiletí. Ať už nás čeká v budoucnosti opětovný vzestup a konečné vítězství národně sociálních myšlenek nebo naopak konečný úder evropské kultuře a 
společnosti a následné vymazání genů, které vlastně stvořili vše, co kolem sebe dnes máme, bude to doba bouřlivá a nebezpečná.“: http://www.nsfronta.cz/nas-boj_ 

31  Vyplývá z 2. čtvrtletní zprávy MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019: https://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-souhrnna-situacni-zprava-
za-2-ctvrtleti-2019-pdf-pdf.aspx 

32  Uvedla Souhrnná situační zpráva MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v 2. pololetí roku 2019: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-
extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspxhttps://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx 

33  Vyplývá z 2. čtvrtletní zprávy MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-
bezpecnostni-politiky-mv.aspx

34 Výčet některých těchto výroků přinesl například publicistický web Manipulátoři.cz: https://manipulatori.cz/do-rady-ctk-kandiduje-i-antisemita-michal-semin/
35  Jaroslav Staník se dne 24. října 2017 v opilosti dopustil v prostorách restaurace v Poslanecké sněmovně přečinu, jehož obsahem je podněcování k nenávisti vůči skupině 

osob. Podle očitých svědků JS pronesl: „buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet již po narození“ či výrok ve smyslu: „buzeranti, Židi a Cigoši všichni do plynu.“ Proti 
rozsudku vyneseném Obvodním soudem pro Prahu 1 ze dne 9. 4. 2019 se obžalovaný odvolal, v září 2019 Městský soud v Praze jeho odvolání zamítl: https://docs.google.com/
viewerng/viewer?url=https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/documents/f0c9c889330c49bbc933818a1ca5fd68.pdf&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false 

36  Izraelské ministerstvo pro strategické záležitosti zveřejnilo začátkem roku 2019 obsáhlou zprávu s názvem „Teroristé v oblecích“, v níž uvádí detailní podrobnosti o 
úzkém napojení palestinských teroristických skupin na konkrétní nevládní organizace hnutí BDS. Zpráva identifikuje 42 nejvýznamnějších nevládních organizací z téměř 
300 mezinárodních organizací, které podporují delegitimizaci Izraele a BDS kampaň. Přezkum ukázal, že tyto organizace fungují jako síť a některé mají přímé vazby 
na teroristické organizace Hamas a Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (PFLP). Teroristické organizace využívají tento boj proti Izraeli – demonstrace, pochody, 
fundraising, politické lobbování a takzvané „mírové“ flotily – jako doplňkové úsilí jejich ozbrojených útoků proti Státu Izrael. Celá zpráva ke stažení zde: https://4il.org.il/
wp-content/uploads/2019/02/MSA-Terrorists-In-Suits-English-1.pdf

37  http://denikreferendum.cz/clanek/29031-mluvit-o-antisemitismu-a-myslet-izrael 
38 http://ism-czech.org/2019/08/01/otevreny-dopis-ministru-zahranicnich-veci-cr-tomasi-petrickovi-ve-veci-nelegalniho-bourani-palestinskych-domu-izraelskou-

okupacni-spravou/
39 Usnesení zahraničního výboru z 33. schůze ze dne 19. září 2019 k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.

sqw?idd=162182 
40 Dopis, který rozeslala iniciativa Židovský hlas solidarity poslancům před hlasováním o odsouzení bojkotu Izraele coby projevu antisemitismu, je k dispozici zde: https://

blisty.cz/art/97454-zidovsky-hlas-solidarity-vyzyva-poslance-aby-nehlasovali-pro-rezoluci-odsuzujici-bojkot-izraele 
41 IDF = Israel Defence Forces (Izraelské obranné síly). Jde o izraelskou armádu, sestávající z pozemních sil, vojenského námořnictva a vojenského letectva. 
42 Tzv. „Týden izraelského apartheidu“ je každoroční globální akce, která je součástí aktivit hnutí BDS. Program tvoří většinou přednášky, protestní shromáždění nebo 

například promítání filmů. Bližší informace o 15. ročníku akce jsou k dispozici zde: https://bdsmovement.net/news/call-out-15th-annual-israeli-apartheid-week 
43 Deník N, který dne 29. 3. 2019 publikoval s Ilanem Pappé rozhovor, uvádí, že do České republiky přijel na pozvání Velvyslanectví státu Palestina: https://denikn.cz/97818/v-

izraeli-je-apartheid-jedine-reseni-je-spolecny-stat-zidu-a-arabu-tvrdi-izraelsky-historik-a-aktivista/. Akci podpořila také náboženská společnost Čeští Kvakeři, sdružení 
Přátelé Palestiny a Mezinárodní hnutí solidarity: http://ism-czech.org/wp-content/uploads/2019/03/Inv_March_events_2019.pdf 

44 Videozáznam přednášky je k dispozici mj. na stránkách hnutí ISM Czech Republic – Mezinárodní hnutí solidarity: http://ism-czech.org/2019/11/19/video-jonatan-shapira-
byvaly-izraelsky-pilot-v-praze-prednaska-v-hybernske-25-09-2019/ 

45 https://www.nfnz.cz/ 
46  Výzkum Dezinformační weby a zpravodajství v ČR byl publikován v květnu 2019. Prezentace výzkumu je 
k dispozici na webových stránkách Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky: 
https://www.nfnz.cz/aktuality/tiskova-zprava-dezinformacni-weby-a-zpravodajstvi-v-cr/
47 https://aeronet.cz/news/masakr-v-rothschildove-ostrave-vyvolava-vice-otazniku-nez-je-mnozina-poskytovanych-odpovedi-proc-strelec-zabijel-pacienty-kdyz-mel-pry-

spadeno-na-lekare-proc-na-unikle-fotografii-z-cekarny/ 
48  V prosinci 2019 došlo k útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). 42letý pachatel zastřelil či vážně zranil celkem 9 osob na chodbě před traumatologickou ambulancí a v 

její čekárně. Z místa činu ujel a následně spáchal sebevraždu střelou do hlavy: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3035647-obeti-strelby-v-ostravske-nemocnici-mohlo-
byt-vic-tvrdi-policie-zbran-utocnika-se. 

49  https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/lipavsky-trestni-oznameni-aeronet.html 
50 Na skutečnost, že se titul Obřezaná republika. Chystá se v Česku Nový Izrael? stále prodává, upozornil koncem ledna 2020 na svém twitterovém účtu publicista František 

Kalenda: https://denikn.cz/280719/velci-knihkupci-nabizeli-publikaci-ktera-podle-expertu-posiluje-protizidovske-nalady-ted-ji-stahuji-z-pultu/ 
51 Více informací o kauze tak, jak byly zveřejňovány na webové stránce vydavatelů:  http://hitlerovyprojevy.cz/category/trestni-kauza-hitlerovy-projevy/ 
52 Na skutečnost, že v několika českých knihkupectvích je v kategorii dětských titulů k dostání kniha Jedovatá houba, klasické dílo protižidovské agitace z roku 1938, 

upozornil v únoru 2020 mj. redaktor České televize Jakub Szántó: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vydavatel-guidemedia-kniha-antisemitismus-nabidka-odbornici-
kniha-pro-deti-jedovata-houba.A200212_101418_domaci_lre

53 Informaci o incidentu přinesl například server lidovky.cz: https://www.lidovky.cz/domov/na-prazskem-hlavnim-nadrazi-nekdo-ponicil-pamatnik-venovany-rodicum-

wintonovych-deti.A190609_175313_ln_domov_ele. Popis incidentu v podobě, v jaké je zapsán na mezinárodní seznam projevů antisemitismu: https://antisemitism.org.il/
en/148058/ 

54 Plné znění nenávistného dopisu, stejně jako bližší informace o kauze, přinesl například server ztis.cz: http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/dopis-slusneho-
cloveka-reporyjsky-starosta-pavel-novotny-dostal-antisemitsky-anonym 

55 Politik doslova uvedl: „Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda 
ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou.“ Více informací například zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
klaus-zakon-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-fiala-omluva.A190312_160833_domaci_kop 

56 Plné znění Zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 je k dispozici na webových stránkách MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-
dokumenty-k-extremismu-a-predsudecne-nenavisti.aspx

57  Kvartální zprávy o předsudečné nenávisti vydává již několik let také nezisková organizace In IUSTITIA, o.p.s., která mj. prosazuje širší pojetí násilí z nenávisti, jež zahrnuje 
i činy mimo trestní právo, ale které zásadně ovlivňují celospolečenskou atmosféru, v níž se incidenty rodí: https://www.in-ius.cz/nasili-z-nenavisti/; https://www.in-ius.cz/
ke-stazeni/zprava-o-predsudecnem-nasili/ 

58 Uvádí Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018, str. 11.
59 Dokument Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 je k dispozici zde: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-

o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx 
60 Uvádí Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018. Plné znění zprávy je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství: http://www.nsz.

cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/zprava_o_cinnosti_sz_za_rok_2018-textova_cast.pdf V prosinci 2019 byl na webových stránkách české krajně pravicové 
strany Konzervativní a sociální hnutí (dříve Národní sjednocení) publikován článek pojednávající o problematice svobody projevu předsudečné nenávisti. Autor článku, 
právník JUDr. Norbert Naxera v něm uvádí, že: „předsudečná nenávist je jakýkoliv názor, který se nelíbí vládnoucí garnituře.“ Poskytuje také doporučení, „jak se bránit 
v případě, že se Hamáčkovi spolu s kolegy ostatních stran podaří zavést cenzuru a lidé budou popotahováni policií pro nesouhlas s vládní politikou, či politikou EU a 
NATO“. Mezi uvedenými radami zde stojí například: „Pokud Vy, někdo z Vaší domácnosti, nebo nějaký hacker, který se Vám vláme do počítače, do Vašeho emailu nebo na 
Váš profil na Facebooku, youtube, twitteru či jiné sociální síti, napíše něco, co se policii bude jevit jako „předsudečná nenávist“…/ … Na otázku vyšetřovatele, jestli jste to 
psal, odpovědět že nepsal. Na otázku, jestli víte, kdo to psal, říci že nevíte… / … Na všechny případné další otázky říci: nebudu vypovídat.“ Plné znění textu zde: http://www.
narodnisjednoceni.cz/20191210.htm 

61 Celkový počet registrovaných skutků dle TSK k nalezení zde: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx. Informaci o počtu 
registrovaných skutků s antisemitským motivem či podtextem poskytlo Policejní Prezidium České republiky na vyžádání.

62 § 400 Genocidium, § 401 Útok proti lidskosti, § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí, § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 
člověka, § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. 

63 Statistiky o své činnosti a řešených případech pravidelně zveřejňuje také Veřejný ochránce práv, který je od roku 2009 národním tělesem pro rovné zacházení a ochrany 
před diskriminací v souladu s právem resp. příslušnými směrnicemi Evropské unie (např. 2000/43/ES, 2000/78/ES aj.): https://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-
pro-poslaneckou-snemovnu/. 
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EVROPA A SVĚT

4.
Antisemitské motivy byly příčinou několika 
velmi závažných a  násilných bezpečnostních 
incidentů v zahraničí.

V  sobotu 27.  dubna  2019 došlo k  teroristické-
mu útoku na synagogu Chabadu ve městě Po-
way u  San Diega v  Kalifornii. Při střelbě bílé-
ho supremacisty zemřela jedna žena a  tři lidé, 
včetně malé dívky a rabína, byli zraněni. Střelec 
zveřejnil před útokem na internetu protižidov-
ský manifest, ve kterém mimo jiné uvádí, že se 
inspiroval březnovým útokem na mešity v  no-
vozélandském městě Christchurch a útokem na 
synagogu v Pittsburghu 27. října 2018.64 

Antisemitismem, konspiračními teoriemi a ne-
návistí byl motivován také útok muže a  ženy, 
kteří 10. prosince 2019 vtrhli do košer supermar-
ketu vedle židovské školy v  Jersey City a  za-
střelili tři lidi.65 O necelé tři týdny později vnikl 
maskovaný útočník do domu rabína v  Monsey 

Útok na košer supermarket v Jersey City. Zdroj: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7779493/Gunmen-targeted-Jewish-community-Jersey-
-City-officials-say.html, 12. 12. 2019

nedaleko New Yorku během probíhajících oslav 
svátku Chanuka. Na přítomné zaútočil mačetou, 
pobodal pět lidí a následně se pokusil vniknout 
do přilehlé synagogy.66 Spojené státy, které byly 
ještě v nedávné minulosti považovány za jednu 
z  nejvíce liberálních, tolerantních a  pro židov-
ské obyvatele bezpečných zemí, se vedle těchto 
nejtragičtějších událostí potýkají s  výrazným 
nárůstem protižidovských incidentů.67 Z výzku-
mu mezi americkými židovskými voliči vyply-
nulo, že 73 % dotazovaných se cítí méně bezpeč-
ně než před dvěma lety.68

Během nejdůležitějšího židovského svátku Jom 
Kipur se 9. října 2019 maskovaný útočník v tak-
tickém bojovém oblečení a helmě pokusil zaúto-
čit na desítky věřících v synagoze v německém 
městě Halle. Po neúspěšném pokusu o vniknu-
tí do synagogy zastřelil dvě náhodně vybrané 
oběti, nejprve kolemjdoucí ženu a  v  nedaleké 
provozovně rychlého občerstvení muže. Útok 
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si po celou dobu nahrával na svůj smartphone 
připevněný k  helmě a  vysílal živě na platfor-
mě, která slouží především k on-line sledování 
počítačových her. Na internetu se objevil také 
jedenáctistránkový manifest, který útočník 
zveřejnil přibližně týden před útokem, a ve kte-
rém podrobně popisuje svoji motivaci a plán.69 
Vzhledem k  tomu, že v Německu přibývá úto-
ků na Židy ze strany pravicových extremistů 
i muslimské menšiny, varoval ministr zahrani-
čí Heiko Maas, že téměř každý druhý Žid v Ně-
mecku zvažuje kvůli nárůstu protižidovských 
nálad odchod ze země.70

Vedle pravicových extremistů a  radikálních 
islamistů vzbuzoval v  roce 2019 obavy židov-
ských komunit i antisemitismus levicový, kte-

rý na nejvyšší politické úrovni reprezentoval 
lídr britských labouristů Jeremy Corbyn. Ten 
vytvořil v  labouristické straně prostředí, které 
radikalizovalo část členů. Kvůli zakořeněnému 
antisemitismu a neschopnosti se s ním vypo-
řádat stranu opustilo devět poslanců.71

Obtížná je rovněž situace židovských studen-
tů na předních amerických, kanadských, brit-
ských i francouzských univerzitách, kde je vel-
mi aktivní vlivné hnutí za bojkot Izraele BDS. 
Izrael je kampaněmi BDS označován jako re-
žim apartheidu, Izraelci jako nacisté dnešních 
dnů, v  kampusech se objevují antisemitské 
graffiti a židovští studenti i učitelé čelí obviňo-
vání z  prosazování izraelských zájmů, vyhro-
žování a verbálním útokům.73

Poničený hřbitov ve slovenském městě Námestovo. Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/750017/vandali-znicili-zidovsky-cintorin-v-namestove/, 
17. 12. 2019

Počty násilných antisemitských útoků rostou ka-
ždým rokem zejména v západní Evropě, naopak 
např. v Maďarsku nebo Polsku jsou stále výjimeč-
né. Nezisková organizace Anti-Defamation Le-
ague (ADL) však zveřejnila v  roce 2019 výsledky 
rozsáhlého průzkumu veřejného mínění, které 
naznačují výrazný nárůst antisemitských postojů 
ve východní Evropě od roku 2017. Největší nárůst 
byl zaznamenán na Ukrajině, v  Polsku, Maďar-
sku a  Rusku. Na základě tohoto průzkumu při-
bližně jeden ze čtyř Evropanů sdílí antisemitská 
přesvědčení.74 Například polský týdeník, který se 
prodával i v parlamentu, v březnu 2019 sdílel kon-
spirační teorie a radil, „jak poznat Žida“75, v měs-
tečku Pruchnik na jihovýchodě Polska potom na 
Velký pátek oběsili na sloupu elektrického vedení 
loutku připomínající typického ortodoxního žida. 
Loutka byla v nadživotní velikosti a na hrudi měla 
připevněný nápis „Jidáš 2019, zrádce“. Následně ji 
symbolicky soudili, za křiku antisemitských hesel 
bili holemi, nakonec ji zapálili a hodili do řeky.76

S  případy ničení a  vandalismu na židovských 
hřbitovech má v  posledních letech zkušenost 
řada zemí v celé Evropě. V prosinci 2019 zdemo-
lovali neznámí pachatelé židovský hřbitov v  se-
veroslovenském městě Námestovo. Povalili a roz-
bili několik desítek náhrobků.77

Jedním z  opatření proti sílícímu antisemitismu, 
která by podle Rady Evropy měly státy učinit, je 
potvrzení pracovní definice antisemitismu ve 
znění IHRA.78 Přes několikaměsíční diskuse a po-
měrně velkou kritiku, přijali 3. prosince 2019 zmí-
něnou definici i  francouzští zákonodárci.79 Také 
podle německého ministra zahraničí nestačí 

64 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/strelecky-utok-v-americke-synagoze-poway-san-diego_1904280611_dbr 
65  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/newyorska-policie-po-utoku-v-jersey-zridila-oddeleni-pro-boj-s-neonacisty-84715
66 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/neznamy-utocnik-pobodal-ve-meste-monsey-nedaleko-new-yorku-p/r~c45c92b02a1211ea82ef0cc47ab5f122/
67 Často se jedná o útoky ve veřejném prostoru – fyzické napadání a urážení mužů, žen i dětí. https://www.washingtonpost.com/national-security/acts-of-anti-semitism-are-

on-the-rise-in-new-york-and-elsewhere-leaving-jewish-community-rattled/2019/12/29/f8c20578-2a7e-11ea-bcb3-ac6482c4a92f_story.html
68 https://www.jewishelectorateinstitute.org/poll-domestic-issues-dominate-the-priorities-of-the-jewish-electorate/
69 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2947220-utocnik-z-halle-zrejme-na-internetu-zverejnil-manifest-podle-policie-byl-motivem-jeho
70 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecky-ministr-zahranici-vyzval-evropu-k-boji-proti-nenavis/r~70b4f6f4404f11ea9d020cc47ab5f122/. Podle průzkumu agentury 

infratest-dimap pro server Deutsche Welle z ledna 2020 si také čtvrtina Němců myslí, že se na období nacismu vzpomíná „až moc“, bezmála 40 % by rádo udělalo za 
minulostí „tlustou čáru“, což je o 15 % víc než před dvěma lety. https://www.dw.com/de/die-deutschen-wollen-keinen-schlussstrich/a-52094901

71  https://antisemitism.org.il/en/153066/ Labouristé v prosinci 2019 prohráli volby a Jeremy Corbyn oznámil, že stranu do dalších voleb nepovede, odstoupit z vedení ale 
odmítl. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/online-britove-ve-volbach-rozhoduji-o-budoucnosti-brexitu-84656  

72 Hnutí BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) je globální kampaň snažící se zvýšit ekonomický a politický tlak na Izrael.
73  http://www.wiesenthal.com/assets/pdf/top-ten-anti-semitic.pdf ve Velké Británii bylo v roce 2019 zaznamenáno 40 antisemitských incidentů, jejichž oběťmi byli židovští 

studenti, akademici nebo studentská sdružení. https://cst.org.uk/public/data/file/9/0/IncidentsReport2019.pdf Průzkum francouzského institutu pro veřejné otázky uvádí, 
že téměř devět z deseti židovských studentů na francouzských univerzitách má nějakou zkušenost s antisemitismem. https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-
lantisemitisme/

74  Průzkumu se účastnilo cca 9 000 lidí z 18 zemí, ČR nebyla v průzkumu zahrnuta. https://www.adl.org/news/press-releases/adl-global-survey-of-18-countries-finds-
hardcore-anti-semitic-attitudes-remain

75 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/polsko-tydenik-jak-rozeznat-zida-antisemitismus_1903151000_dbr Na varšavském Pochodu nezávislosti v listopadu zase jeden  
z hlavních organizátorů prohlásil, že levicové mediální a politické elity zamlčují, že „Židé chtějí oloupit naši vlast” https://www.seznamzpravy.cz/clanek/varsavou-prosly-
desitky-tisic-nacionalistu-kritizovali-zidy-a-zapalili-evropskou-vlajku-82573

76 Mnoho Poláků projev nenávisti v Pruchniku odsoudilo. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/festival-agrese-v-polskem-pruchniku-na-velky-patek-lyncovali-
figurinu-zida-40280757

77 https://www.aktuality.sk/clanok/750017/vandali-znicili-zidovsky-cintorin-v-namestove/
78 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/cs/pdf Seznam států, které pracovní definici antisemitismu podle IHRA přijaly, je k nalezení zde: https://

www.ajc.org/adoption-of-the-working-definition. 
79  https://www.timesofisrael.com/french-lawmakers-pass-resolution-calling-israel-hatred-a-form-of-anti-semitism/ 
80  https://www.euroskop.cz/8953/34348/clanek/nemecky-ministr-zahranici-vyzval-k-boji-proti-antisemitismu

před antisemitismem jen varovat, ale je třeba při-
jmout konkrétní opatření. Těmi mají být podle něj 
vzdělávání mladých a tvrdé tresty pro pachatele 
takových činů, a  to nejen v Německu, ale v celé 
Evropě. Šéf německé diplomacie slíbil, že boj proti 
antisemitismu bude prioritou jeho země při před-
sednictví EU, které Německo převezme v červen-
ci 2020, i  při vedení Rady Evropy, které přebere 
v listopadu 2020.80
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KATEGORIE 
ANTISEMITSKÝCH 
INCIDENTŮ

5.
Kapitola se zabývá přímo antisemitskými inci-
denty, které FŽO v průběhu roku 2019 zazname-
nala. Incidentů bylo evidováno celkem 694 a jsou 
dále tříděny do několika kategorií. Každá katego-
rie obsahuje stručnou charakteristiku a typy inci-
dentů, které do ní spadají. V jednotlivých skupi-
nách – dle druhu, cíle, ideologie, obsahu a média, 

jsou vždy obsaženy a roztříděny všechny evido-
vané incidenty za rok 2019. Pokud by bylo možné 
zařadit incident do více kategorií (např. obsahuje 
jak vulgární a stereotypní tvrzení, tak popírání 
holokaustu nebo nový antisemitismus), je vybrá-
na pouze jedna, v incidentu dominantně zastou-
pená kategorie, a do té je incident zařazen.

Celkový počet evidovaných antisemitských
Incidentů za rok 2019: 694

Dle druhu Dle cíle Dle ideologie Dle obsahu Dle média

Fyzický útok na 
osoby:

0

Adresné:
28

Pravicový 
extremismus:

130

Fyzická agrese:
0

Osobní 
konfrontace 
a interakce:

2

Útok na židovský 
majetek, 

znesvěcení:
3

Obecné:
666

Levicový 
extremismus:

39

Vyhrožování, 
schvalování
či vyzývání
k fyzickému 

útoku:
17

Veřejný prostor:
24

Vyhrožování, 
urážka, 

obtěžování:
6

Islamismus:
1

Lživé, odlidšťující, 
démonizující, 
vulgární nebo 

stereotypní 
tvrzení 

a konspirační 
teorie:
559

Dopisy a e-maily:
7

Texty, vyobrazení, 
audiovizuální 

projevy:
685

Ultrakonzervativní 
křesťanský

fundamentalismus:
14

Popírání faktu, 
rozsahu

a mechanismu
holokaustu:

16

Tištěná média:
2

Dezinformační 
platformy:

168

Nový 
antisemitismus

a BDS:
102

Internet:
659

Bez určení:
342
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 2018      2019

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ 2018/2019

5. 1. 1. Fyzický útok na osoby
Fyzický útok na osobu je takový útok, který vede 
k  ublížení na zdraví, případně útok, jehož cílem 
je ublížení na zdraví, i když se oběti útoku podaří 
uniknout, nebo když k ublížení na zdraví z jakých-
koli důvodů nedojde, ačkoli tak bylo zamýšleno.

5. 1. 1. 1. Incidenty v roce 2019:
V  roce 2019 nebyl zaznamenán žádný fyzický 
útok na osobu.

5. 1. 2. Útok na židovský 
majetek, znesvěcení

Útok na židovský majetek nebo majetek, který je 
vnímán jako se Židy propojený, je druh incidentů, 
u nichž je zřejmé, že byly spáchány s antisemit-
skou motivací, s cílem majetek symbolicky zne-
hodnotit antisemitskými nápisy, symboly apod. 
Jedná se například o ničení židovských hřbitovů, 
pomníků, malování nacistických symbolů na ži-
dovské objekty atd.

5. 1. 2. 1. Incidenty v roce 2019:
V  roce 2019 byly stejně jako v  předchozím roce 
zaznamenány celkem tři takovéto incidenty. Jde 
například o  vandalismus na židovských hřbito-
vech:

Březen (Praha) – neznámý pachatel poškodil 
vnitřní zeď Starého židovského hřbitova nápisem 
„Palestina Libre“:

Říjen (Praha) – neznámý pachatel namaloval 
hákové kříže a nápisy „Heil Hitler“ na informač-
ní ceduli a na sloupky kolem Starého židovského 
hřbitova na Žižkově.

5. 1. 3. Vyhrožování, urážka, 
obtěžování

Tato kategorie antisemitských incidentů zahr-
nuje jakékoli psané nebo verbální vyhrožování 
židovské komunitě nebo jednotlivcům z řad Židů 
či těm, kteří jsou za Židy považováni, a to osobně, 
telefonicky, e-mailem nebo poštou. Za vyhrožo-
vání je považován výrok nebo psaný text, kdy je 
konkrétní osobě vyhrožováno násilným činem 
kvůli jejímu třeba i domnělému židovství. Výroky, 
které neobsahují hrozbu dalšího násilí, jsou vede-
ny jako obtěžování nebo urážka.

5. 1. 3. 1. Incidenty v roce 2019:
Za rok 2019 bylo evidováno 6 incidentů. Je to o tři 
incidenty méně než v roce 2018. Do této kategorie 
v roce 2019 spadají například tyto incidenty:

Březen (Praha) – žena v tramvaji křičela na jed-
nu z cestujících: „smradlaví Židi by měli konečně 
vychcípat“.

Duben (Praha) – taxikář v rámci konverzace bě-
hem jízdy sdělil cestujícímu, že kdyby o něm zjis-
til, že je Žid, „tak by ho-odvezl do lesa, odkud by se 
již nevrátil“.

Září (Praha)  – anglicky mluvící žena křičela 
v  okolí židovských objektů antisemitské urážky, 
mimo jiné: „Vy zasraný židi, holokaust byl dobrý, 
zasloužíte si být zplynovaní", „Vypadněte odsud, 
vy zatracený židi. Svobodu Palestině, lidi tam 
umírají, zatímco vy slavíte".

5.1. DLE DRUHU

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020 

 98,7 % texty, vyobrazení, audiovizuální  
  projevy

 0,9 %  vyhrožování, urážka, obtěžování

 0,4 %  útok na židovský majetek,  
  znesvěcení

 2,0 %  fyzický útok

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2019
třídění dle druhu

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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5. 1. 4. Texty, vyobrazení, 
audiovizuální projevy

Do této kategorie spadají veřejné projevy anti-
semitismu, které nebyly adresované konkrétní 
osobě, instituci nebo židovskému objektu. Jsou 
to tedy např. veřejně pronesené projevy, antise-
mitské graffiti, videa, obrázky, články, komentá-
ře a další texty. Výsledný počet zaznamenaných 
antisemitských textů je pravděpodobně zkreslen 
vzhledem k  možnosti umisťovat je na uzavřené 

Březen – článek a karikatura na webu cd8982: 

servery, uzamčené a neveřejné profily na sociál-
ních sítích apod.

5. 1. 4. 1. Incidenty v roce 2019:
V roce 2019 bylo zaevidováno 685 incidentů spa-
dajících do této kategorie a tvoří tak 98,7 % všech 
evidovaných incidentů. Mezi mnoha jinými na-
příklad:

Leden  – diskusní příspěvek pod článkem na  
zvedavec.org81:

Červen (Praha) – několikajazyčný antisemitský 
nápis na poště v Praze Vinohradech83:

Prosinec – článek na dezinformačním webu  
aeronet.cz84: 

„Ostrava je městem Rothschildů a útok na nemoc-
nici, ve které pracuje syn chasidského prezidenta, 
který od šéfa Světového židovského kongresu pře-
vzal titul Ochránce světla, otevírá úplně nové sou-
vislosti. […] Stopy vedou k rodině Rothschildů a vál-
ce mezi židy a Židy. Komitét bezpečáků Světového 
židovského kongresu přijel před měsícem narychlo 
varovat ministra vnitra, že se v ČR chystá útok na 
měkký cíl v oblasti zdravotnictví, ale nevěděli, ve 
které nemocnici? A proto měli včera některé ne-
mocnice v ČR protiteroristické cvičení.“

Prosinec – příspěvek na VKontakte:
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5. 2. 1. Adresné
Za adresné jsou považovány ty incidenty, které 
byly určené konkrétní osobě, instituci nebo úto-
ky na židovský majetek, nebo majetek, který je 
vnímán jako se Židy propojený, s  cílem majetek 
symbolicky znehodnotit antisemitskými nápisy, 
symboly apod.

5. 2. 1. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo zaznamenáno 28 adresných inci-
dentů s antisemitskou motivací. Ve srovnání s ro-
kem 2018, kdy bylo zaznamenáno 16 incidentů, 
jde o mírný nárůst.

5. 2. 2. Obecné
Do této kategorie spadají všechny incidenty bez 
konkrétního cíle poškození nebo ublížení.

5. 2. 2. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo evidováno 666 obecně zaměře-
ných incidentů, což tvoří 95,9 %.

5.2. DLE CÍLE
V návaznosti na kategorie popsané v předchozí kapitole dále rozlišujeme antisemitské incidenty adres-
né a obecné.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020 

 96 % obecné

 4 % adresné

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2019
třídění dle cíle
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Příznačnou vlastností antisemitismu je, že není 
spjat pouze s  jednou ideologií, ale může pochá-
zet ze všech stran politického a  společenského 
spektra od extrémní politické pravice i  levice, 
přes stoupence ultrakonzervativního křesťanské-
ho fundamentalismu až po radikální islamismus. 
Velmi výraznou ideovou základnou pro antisemit-
ské texty jsou v ČR také dezinformační platformy, 
často pro-kremelské. Určit původ antisemitské-
ho incidentu lze jen tehdy, pokud se vyskytne na 
jednoznačně zařaditelném médiu, případně se 
autor nebo útočník sám k nějaké ideologii či ná-
boženskému extremismu přihlásí, a je tak zřejmé, 
že byl extremistickými postoji motivován nebo 
ovlivněn. Všechny ostatní incidenty, u nichž není 
stanovení ideologického původu možné, jsou za-
řazeny v kategorii Bez určení (podkapitola 5. 3. 6.).

5. 3. 1. Pravicový 
extremismus
Incidenty, které náleží do této kategorie, se vy-
skytly na platformách extrémní pravice. Jsou 
to strany nebo osoby vyjadřující nacionální, 
rasovou či etnickou nenávist, často také vy-
stupují proti imigrantům nebo Romům. Větši-
na se hlásí k  národovectví, někteří vyjadřují 
sympatie i k fašismu a nacismu. Antisemitské 
incidenty pocházející z extrémní pravice jsou 
často založeny na klasických antisemitských 
stereotypech se silným prvkem konspiračního 
myšlení eventuálně popírání holokaustu.

5. 3. 1. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo zaznamenáno 130 inciden-
tů. Z  meziročního srovnání vyplývá, že počet 
incidentů zaznamenaných v  této kategorii se 
oproti roku 2018 téměř zdvojnásobil. Do kate-
gorie patří například tyto incidenty:

Květen – příspěvek na VKontakte:

Květen – konspirační teorie na webových strán-
kách Národního sjednocení: 

„A druhým závažným negativním faktorem ovliv-
ňující duši českého národa je interpretace těchto 
nepříznivých událostí intelektuální elitou národa, 
jež podléhala židovským a zednářským vlivům, 
a podávání takto zkresleného, a tudíž jedovatého 
koktejlu polopravd a lží údajné naší historie už 
skoro sto padesát let stále novým generacím čes-
kého národa“.85

Březen a srpen – úvodní koláže webu cd89.cz86: 

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2019
třídění dle ideologie

 49,3 % bez určení

 24,2 % dezinformační platformy

 18,7 %  pravicový extremismus

 5,6 %  levicový extremismus

 2 %  ultrakonzervativní křesťanský  
  fundamentalismus

 0,1 %  islamismus

5. 3. DLE IDEOLOGIE
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Květen – nový antisemitismus v diskusi na  
halonoviny.cz89: 

5. 3. 3. Islamismus
Do této kategorie spadají incidenty vycházející 
z náboženského extremismu – islamismu. Vzhle-
dem k umírněnosti místní muslimské komunity, 
absenci radikálních islamistů i muslimských při-
stěhovaleckých komunit, ve kterých bývá antise-
mitismus silně rozšířený, je tato kategorie velmi 
okrajová. Bývají zde povětšinou zastoupeny silně 
nepřátelské názory na Izrael, které naplňují pra-
covní definici antisemitismu.

5. 3. 3. 1. Incidenty v roce 2019
Zaznamenán byl v roce 2019 jeden incident nále-
žející do této kategorie.

5. 3. 4. Ultrakonzervativní 
křesťanský 
fundamentalismus

Incidenty pocházející od ultrakonzervativních 
křesťanských fundamentalistů je nutno vnímat 
jako soukromé iniciativy, často v  rozporu se zá-
věry Druhého vatikánského koncilu, které se ra-
dikálně rozcházejí s oficiálními postoji katolické 
církvi, již nelze nijak spojovat s antisemitismem. 
Obsahově jsou incidenty v  této kategorii často 
plné mýtů a stereotypních tvrzení vycházejících 
z nábožensky motivované nenávisti nebo konspi-
račních teorií.

5. 3. 4. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo evidováno 14 incidentů. Do kate-
gorie spadají například tyto:

5. 3. 2. Levicový extremismus
Tato kategorie zahrnuje incidenty pocházejí-
cí z  extrémní levice. Ta je v  ČR, co se antise-
mitských incidentů týče, spojena především 
s  komunismem, anarchistickým hnutím nebo 
aktivistickými neziskovými organizacemi na-
pojenými na hnutí BDS. Obsahově zde dominu-
je nový antisemitismus v  podobě nelegitimní 
kritiky Státu Izrael.

5. 3. 2. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo evidováno 39 incidentů, 
o  sedm méně než v  předchozím roce. Mezi 
nimi tyto:

Březen  – článek poslance Parlamentu ČR 
a  místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče 
o  bezpečnostní politice Státu Izrael na webu 
kscm.cz87:

„Kladu si otázku, jak je možné, že česká ofici-
ální reprezentace hájí tento kriminální režim, 
který žije z války a destabilizace okolních zemí 
a  jehož hlavní ideologií je rasismus a  rasová 
nadřazenost.“

Duben – výroky Ilana Pappé v přednášce a dis-
kusi na FF UK, nový antisemitismus např.88:

„(V  Izraeli) je památka holokaustu využívána 
k manipulaci se strachem a nedůvěrou v mož-
nost žít v něčem, co není čistě židovské.“

Únor – 36 antisemitských oskenovaných článků 
a knih např. Židovská rituální vražda, Protokoly 

sionských mudrců apod. na českých stránkách 
mezinárodní katolické platformy gloria.tv: 
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Březen – konspirační teorie a zpochybňování ho-
lokaustu na blogu katolického integristy90:

„Když známe Františkovu náklonnost ke všemu 
talmudskému, jeho tvrzení, že má v sobě vnitřní-
ho Žida, jeho kázání vyplněná protikřesťanským 
rabínskými idejemi, jeho vyprávění rouhavých 
vtipů židovským přátelům a jeho rozsáhlou sbírku 
judaistických knih, nemělo by být překvapením, 
že František přijal rychle další náklonnost. […] Už 
začínáme být unavení z  psaní toho, že František 
a jeho kamarádi nebudou spokojení, dokud nebude 
bazilika sv. Petra připomínat synagogu a Vatikán 
štetl [V jazyce jidiš malé město se silnou židovskou 
populací. – pozn. překl.]. Tímto „požehnáním“ Bir-
kat Kohanim byl zatlučen další hřebíček do oné 
rakve.“

5. 3. 5. Dezinformační platformy
Samostatnou kategorii také tvoří incidenty, které 
pocházejí z  dezinformačních médií a  webových 
stránek. Tyto platformy se někdy tváří jako alter-
nativní zpravodajská média; publikované články 
se mohou zakládat na faktech, čímž získávají na 
falešné věrohodnosti, ale obsahují i  vymyšlenou 
nebo zkreslenou část. Na těchto platformách se 
vyskytují v první řadě antisemitské incidenty pro-
stoupené konspiračními teoriemi a  nový antise-
mitismus.

5. 3. 5. 1. Incidenty v roce 2019
Zaznamenáno bylo 168 incidentů na dezinformač-
ních platformách, mezi nimi tyto:

Červenec – příspěvek na Facebooku:

Říjen  – konspirační teorie útoku v  Halle na  
aeronet.cz91:

„Teroristický útok v  Halle byl zinscenovaný od 
začátku až do konce! Muž nestřílel ze skutečné 
brokovnice ostré patrony, ale vytiskl si plastovou 
zbraň na 3D tiskárně a jako náboje použil zábavní 
petardy, místo granátů házel dělobuchy turecké 
výroby! Samotný útočník má prý židovský původ, 
na místo útoku přijel v autě registrovaném v Eu-
skirchenu nedaleko Bonnu, na veřejnost unikla 
jeho fotografie v americké uniformě s oběma ro-
diči! Na videu odříkával naučenou formulku, že 
nevěří, že se Holokaust doopravdy stal! Provokace 
s cílem přijetí brutálních zákonů proti projevům 
antisemitismu!“

„Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle 
odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossa-
du, organizace SITE měla video k dispozici dříve, 
než se dostalo na Twitch! Video je banováno, pro-
tože cenzuruje jednu zásadní větu střelce, ukazu-
je střelbu slepými patronami v restauraci, žádné 
broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na 
zdi! Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do 
zamknutých dveří synagogy! A Židé už chtějí zá-
kaz AfD, prý je zodpovědná za očkování Němců 
k antisemitským útokům!“

5. 3. 6. Bez určení
Do této kategorie spadají incidenty, u nichž není 
možné stanovit jejich ideologické zakotvení, 
a nelze je tedy zařadit do žádné z výše uvedených 
kategorií.

5. 3. 6. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo evidováno 342 incidentů bez ur-
čení, což tvoří 49,3 % z celkového počtu.

Březen – příspěvek na Facebooku:

Únor – příspěvek na Twitteru: Březen – příspěvek na Twitteru:

Březen – příspěvek na Facebooku:
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Třídění dle obsahu vychází přímo z  pracovní de-
finice antisemitismu uvedené v  podkapitole 2.  3. 
Nenávist vůči Židům, jejich institucím nebo nábo-
ženským komunitám má více podob a často je kom-
binací hned několika typů projevů. Mnohdy by tedy 
bylo možné zařadit dle obsahu jednotlivé incidenty 
do více kategorií (např. obsahuje jak vulgární a ste-
reotypní tvrzení, tak popírání holokaustu nebo nový 
antisemitismus). Aby z  toho důvodu nebyl uměle 
navýšen celkový počet incidentů, je v takových pří-
padech vybrána vždy pouze jedna kategorie, která 
v incidentu převládá, a do té je incident zařazen.

5. 4. 1. Fyzická agrese
Do kategorie jsou zařazeny akty fyzické agrese, je-
jichž příklady bývají uvedeny v podkapitole 4. 1.  1. 
Fyzický útok na osoby.

5. 4. 1. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 nebyly zaznamenány incidenty fyzické 
agrese.

5. 4. 2. Vyhrožování, schvalování 
ospravedlňování či 
vyzývání k fyzickému 
útoku

Do této kategorie patří vyhrožování, případně ospra-
vedlňování zabíjení či ubližování Židům ve jménu 
radikálních ideologií nebo extremistických názorů.

5. 4. 2. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo evidováno 17 incidentů této katego-
rie, o osm více než v roce 2018. Například tyto:

Prosinec – příspěvek na Twitteru:

5. 4. 3. Lživé, odlidšťující, 
démonizující, vulgární 
nebo stereotypní tvrzení 
a konspirační teorie

Incidenty, ve kterých je používáno lživých, od-
lidšťujících, démonizujících nebo stereotypních 
tvrzení o Židech jako jednotlivcích nebo o Židech 
kolektivně. Spadá sem časté šíření konspiračních 
teorií o mýtu světového židovstva, jeho kontroly 
nad médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřej-
nými institucemi a také obviňování Židů z upřed-
nostňování domnělého světového židovstva před 
zájmy států, jejichž jsou občany.

5. 4. 3. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo zaznamenáno 559 incidentů 
v této kategorii a tvoří tak 80,5 %. Z mnoha příkla-
dů uvádíme například tyto:

Duben – příspěvek na VKontakte:

Září – příspěvek na VKontakte:

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020 

 80,5 % lživé, odlidšťující, démonizující,  
  vulgární nebo stereotypní tvrzení  
  a konspirační teorie; 

 14,7 %  nový antisemitismus a BDS; 

 2,4 %  vyhrožování, schvalování,   
  ospravedlňování či vyzývání  
  k fyzickému útoku

 2,3 %  popírání faktu,rozsahu   
  a mechanismu holokaustu

 0,0 %  fyzická agrese

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2019
třídění dle obsahu

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ 2018/2019

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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Květen – Příspěvek na Facebooku:

Prosinec – příspěvek na Facebooku:

5. 4. 4. Popírání faktu, rozsahu 
a mechanismu 
holokaustu

Incidenty v této kategorii obsahují popírání fak-
tu, rozsahu a  mechanismu záměrné genocidy 
židovského lidu páchané nacionálně-socialis-
tickým Německem a  jeho podporovateli a spo-
luviníky během II. světové války. Například 

Srpen  – zpochybňování počtu obětí holokaustu 
v diskusi na serveru eurozpravy.cz92:

Červen – příspěvek na Twitteru:

zpochybňování existence plynových komor, re-
lativizace počtu židovských obětí nebo obviňo-
vání Židů, jednotlivců a Izraele jako židovského 
státu z toho, že si holokaust vymysleli nebo ho 
zveličují.

5. 4. 4. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo evidováno 16 incidentů. Do této 
kategorie patří například:

Květen – příspěvek na Facebooku:
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Září – příspěvek na VKontakte:

5. 4. 5. Nový antisemitismus 
a BDS

Do této kategorie náleží incidenty, které popírají 
právo židovského lidu na sebeurčení; uplatňují 
na Izrael standardy chování, které nejsou uplat-
ňovány vůči jiným demokratickým státům nebo 
kolektivně obviňují Židy za akce Státu Izrael. Jsou 
to tedy např. tvrzení, že existence Státu Izrael je 
založena na rasismu, srovnávání současného ko-
nání a politiky Státu Izrael s nacistickou politikou 
nebo přirovnávání palestinských uprchlických 
táborů ke koncentračním táborům.

5. 4. 5. 1. Incidenty v roce 2019
Zaznamenáno bylo 102 incidentů, což tvoří 14,7 
%. V  roce 2018 bylo zaznamenáno téměř stejné 
množství incidentů v této kategorii. Jako příklad 
mohou být uvedeny tyto:

Leden – projev nového antisemitismu – fotokoláž 
na stránkách magazínu Protiproud93:

 

Únor – nový antisemitismus v diskusi na serveru 
idnes.cz94: 

Červen (Teplice) – Nálepka s antisemitským 
vzkazem, umístěná na sloupu ve veřejném pro-
storu v Teplicích:

Listopad – příspěvek na Twitteru:
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Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020
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5.5. DLE MÉDIA 5. 5. 1. Osobní konfrontace 
a interakce

Incidenty, které byly nahlášeny obětmi nebo svěd-
ky, a ke kterým došlo při přímé osobní konfron-
taci či interakci. Patří sem tedy fyzické i verbální 
útoky a  vyhrožování, vulgární výpady a  urážky 
s antisemitským motivem.

5. 5. 1. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 byly zaregistrovány 2 incidenty, kte-
ré se staly při osobní konfrontaci nebo interak-
ci, a tvoří tak 0,3 %. Je to o 3 incidenty méně než 
v roce 2018.

5. 5. 2. Veřejný prostor
Projevy antisemitismu, které se objevily ve ve-
řejném prostoru. Nebyly zaznamenány při přímé 
konfrontaci s  jednotlivci z  řad členů židovské 
komunity či těmi, kteří jsou za Židy považováni, 
ale byly určeny širšímu publiku. Do této kategorie 
patří např. veřejně pronesené projevy při demon-
stracích či na přednáškách, a  také třeba antise-
mitské graffiti.

5. 5. 2. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo zaregistrováno 24 incidentů  
(3,5 % z celkového počtu incidentů). Z meziroční-
ho srovnání vyplývá, že počet incidentů zazna-
menaných v  této kategorii se oproti roku 2018 
zvýšil o 50 %.

Příklady incidentů v roce 2019:

Březen (Praha)  – pohlednice pohozená na zemi 
v Pinkasově synagoze s výhrůžným textem
v  arabštině, který je možné volně přeložit jako 
„Bůh vás zabije. Jeruzalémské domy jsou naše.“

Březen (Praha)  – Na pomník Anežky Hrůzové 
v  Polné umístil neznámý pachatel plakát s  QR 
odkazem na internetový článek o identitě Jacka 
Rozparovače. Článek uvádí, že za jednoho z  po-
dezřelých je považován polský holič židovského 
původu Aaron Kosminski.

Červen (Praha) – během mezinárodní přehlídky 
v oblasti divadla a scénografie Pražské Quadrien-
nale neznámý pachatel poškodil izraelskou ex-
pozici posprejováním vystavených exponátů. Na 
obrazovky, které byly součástí expozice, neznámý 
pachatel nasprejoval arabská jména a kolem nich 
rozmístil letáky se jmény a příběhy Palestinců, 
kteří údajně zahynuli při střetu s izraelskou ar-
mádou.95

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020 
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Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020 

 49,5 % sociální sítě

 25,8 % diskuse pod články

 23,7 % články

 1,1 %  audio, video

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2019
třídění dle média, internet

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2020

Zdroj: databáze antisemitských incidentů CFCA

5. 5. 3. Dopisy a e-maily
Dopisy a e-maily s antisemitským obsahem adre-
sované osobám nebo institucím.

5. 5. 3. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo evidováno celkem 7 takových 
e-mailů a dopisů, což tvoří 1 % z celkového počtu 
zaznamenaných antisemitských incidentů. Ve 
srovnání s  rokem 2018, kdy bylo zaznamenáno  
6 incidentů, jde o mírný nárůst.

5. 5. 4. Tištěná média
Antisemitsky laděné texty, publikované v  tisku. 
Incidenty tohoto typu jsou spíše ojedinělé, přesto 
se i nadále objevují.

5. 5. 4. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 byly stejně jako v předchozím roce za-
znamenány 2 články v tisku
(0,3 % z celkového počtu):

Leden – Článek s názvem „Kdo je tady antisemi-
ta?“, zveřejněný v tištěném vydání Haló novin dne
18. 2. 2019 – projev nového antisemitismu, v němž 
kromě jiného stojí: „…Evropa má malé pochopení 
pro pokračující politiku genocidy, které vůči do-
morodému arabskému obyvatelstvu Palestiny Iz-
rael praktikuje od svého vzniku v roce 1947… //… 

Izrael hned po svém vyhlášení rozpoutal v Pales-
tině po vzoru nacistů masové pogromy na Araby.“

Březen – názor čtenáře, publikovaný v  tištěném 
vydání Haló novin dne 27. 3. 2019 – projev nového 
antisemitismu, kde autor mj. tvrdí, že: „Izrael dělá 
a  své občany nechá hlásat politiku vyvoleného 
národa, který má právo na rozšiřování lebensrau-
mu i za cenu osidlování dobytých a okupovaných 
území…//… v kapesním provedení napodobuje ně-
které teorie nacistů.“

5. 5. 5. Internet
Naprostá většina antisemitských incidentů v ČR 
se v roce 2019 odehrála v internetovém prostředí. 
Je pravděpodobné, že prudký nárůst v počtu za-
znamenaných antisemitských článků, příspěv-
ků na sociálních sítích, anonymních komentářů 
a diskusních příspěvků byl způsoben efektivnější 
metodikou monitoringu. Stejně tak je pravděpo-
dobné, že reálný počet antisemitských incidentů 
na internetu byl v roce 2019 vyšší, než počet inci-
dentů zaregistrovaných.

V roce 2019 bylo ve virtuálním prostředí zaregist-
rováno 659 incidentů (95 % z celkového počtu za-
znamenaných incidentů).
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5. 5. 5. 1. Články
Antisemitské články publikované na webových 
stránkách internetových médií a  články na 
webech jednotlivců i monitorovaných organizací.

5. 5. 5. 1. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo evidováno 156 antisemitských 
článků na internetu, což je o 2 články méně než 
v roce 2018.

5. 5. 5. 2. Diskusní příspěvky
Reakce čtenářů internetových článků, vyskytující 
se většinou v samostatné diskusní sekci. Antise-
mitské incidenty, patřící do této kategorie, se vy-
skytují i pod články, které samy o sobě nejsou an-
tisemitské. Většina zpravodajských serverů v ČR 

diskuse monitoruje a případné urážlivé, vulgární 
nebo xenofobní příspěvky v reálném čase odstra-
ňuje; zaznamenané antisemitské diskusní pří-
spěvky proto pocházejí zejména z  dezinformač-
ních webů a  dalších monitorovaných webových 
stránek. Do této kategorie byly rovněž zařazeny 
i antisemitské příspěvky z  tzv. imageboardů, in-
ternetových fór, na kterých se kromě diskuse pu-
blikují i obrázky.

5. 5. 5. 2. 1. Incidenty v roce 2019
Diskusních příspěvků s  antisemitským posel-
stvím bylo v roce 2019 evidováno 170, v roce 2018 
byl jejich celkový počet 101.

Jako příklady za rok 2019 mohou být uvedeny 
tyto:

Červenec – parlamentnilisty.cz97:

Srpen – neinchan.com98:

Listopad – pravyprostor.cz99:

5. 5. 5. 3. Audio a video
Projevy antisemitismu na internetových rádiích 
nebo videa s antisemitským obsahem zveřejněná 
na internetu.

5. 5. 5. 3. 1. Incidenty v roce 2019
V  roce 2019 bylo na internetu zaznamenáno  
7 audiovizuálních příspěvků. Oproti roku 2018, 
kdy bylo takových příspěvků registrovaných 10, 
jde o mírný pokles.

Příklady audiovizuálních příspěvků s  antisemit-
ským obsahem za rok 2019:

Leden – blisty.cz – zveřejnění odkazu na španěl-
ský dokumentární film Gaza, který se snaží vyvo-
lat dojem, že izraelská politika je soustředěná na 
systematický útlak Palestinců a vraždění obyva-
tel Gazy.100

Únor  – český youtube kanál Šestá republika  – 
video se záznamem pořadu Svobodný vysílač 
s  hostem VK, kde kromě jiného zaznívá tvrzení: 
„Sionisté kontrolují globalizaci, kontrolují úplně 
všechno… //…Američané pouze plní příkazy tal-
mudských židů - sionistů.“ 101

Duben  – český youtube kanál Šestá republika  – 
video se záznamem pořadu Svobodného vysílače, 
ve kterém šéfredaktor Aeronetu komentuje aktu-
ální události. Zaznívá zde mj. tvrzení, že Židé jsou 
„hydry“ zodpovědné za globalizaci a migraci.102

5. 5. 5. 4. Sociální sítě
Antisemitské příspěvky na sociálních sítích – in-
ternetových službách, které registrovanému uži-
vateli umožňují vytvořit si profil, komunikovat 
s ostatními uživateli, sdílet informace, fotografie, 
videa a další obsah. Problematický obsah je šířen 
jak jednotlivci na jejich osobních profilech, tak ve 
skupinách sdružujících osoby podobného smýš-
lení. Příspěvky s  antisemitským poselstvím se 
v  roce 2019 objevovaly jako izolované incidenty, 
ale také jako dlouhodobá a frekventovaná aktivi-
ta konkrétních skupin či jednotlivců. Přes snahu 
o regulaci a potlačení nenávisti poskytují sociální 
sítě šiřitelům antisemitských i  jiných nenávist-
ných projevů stále dostatečný pocit bezpečí a ne-
postižitelnosti.

5. 5. 5. 4. 1. Incidenty v roce 2019
V roce 2019 bylo evidováno 326 příspěvků v této 
kategorii. Přibližně třetina z celkového počtu an-
tisemitských incidentů z  prostředí sociálních 
sítí pochází od několika aktivnějších jednotlivců 
či skupin, jejichž antisemitsky laděné příspěvky 
nelze považovat za ojedinělé incidenty, nýbrž za 
stabilní součást jejich virtuální identity.

Příklady antisemitských příspěvků na sociálních 
sítích v  roce 2019  – kromě již výše uvedených 
dále také:

Leden – příspěvek na Twitteru:

Únor – tiscali.cz96:
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Únor – příspěvek na Facebooku:

Duben – příspěvek na VKontakte:

Říjen – příspěvek na Twitteru: Listopad – příspěvek na Facebooku: 

81 http://zvedavec.org/nazory-7839.htm 
82 https://www.cd89.cz/rozpocitanka
83 Slovo „Outttt“ („vennnn“) sestavené z Davidovy hvězdy a řady křížů doprovází heslo „Světu mír – Židům peníze“, napsané v ruštině a hebrejsky napsaný pozdrav „šalom“.
84 Plná verze článku dostupná zde: https://aeronet.cz/news/masakr-v-rothschildove-ostrave-vyvolava-vice-otazniku-nez-je-mnozina-poskytovanych-odpovedi-proc-

strelec-zabijel-pacienty-kdyz-mel-pry-spadeno-na-lekare-proc-na-unikle-fotografii-z-cekarny/
85 Plný text článku k dispozici zde: http://www.narodnisjednoceni.cz/20190530.htm
86 Článek nemá samostatný odkaz. 
87  https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/muze-izrael-beztrestne-porusovat-mezinarodni-pravo
88  https://www.youtube.com/watch?v=GrcnSA12ZmA
89  http://www.halonoviny.cz/articles/view/50717241
90 https://rexcz.blogspot.com/2019/01/frantisek-pronasi-novorocni-pozehnani.html
91 https://aeronet.cz/news/teroristicky-utok-v-halle-byl-zinscenovany-od-zacatku-az-do-konce-muz-nestrilel-ze-skutecne-brokovnice-ostre-patrony-ale-vytiskl-si-

plastovou-zbran-na-3d-tiskarne-a-jako-naboje-pouzil-petardy/ a https://aeronet.cz/news/analyza-necenzurovaneho-videa-strelce-z-halle-odhaluje-zinscenovanou-
provokaci-v-rezii-mossadu-organizace-site-mela-video-k-dispozici-drive-nez-se-dostalo-na-twitch-video-je-banovano/

92 https://eurozpravy.cz/zahranicni/blizky-vychod/258200-nejhorsi-forma-zhoubneho-zla-al-dzazira-suspendovala-novinare-kteri-zpochybnovali-holokaust/forum/
93 https://www.protiproud.cz/politika/4199-utok-izraele-na-damasek-byl-to-netanjahuv-posledni-vystrel-uzavreni-ve-vlastnich-hranicich-usa-vyklizeji-pole-nebo-to-

alespon-predstiraji-bibi-to-bude-mit-ve-volbach-tezke.htm
94  https://turnerjiri.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A190228_702686_blogidnes
95 Incident byl zařazen na seznam projevů antisemitismu Koordinačního fóra pro boj s antisemitismem (CFCA): https://antisemitism.org.il/he/148212/
96 Diskuse k článku: https://diskuse.tiscali.cz/zpravy/clanek/konec-kontroverze-vyrok-izraelskeho-premiera-pry-byl-spatne-vykladan-324301/
97 Diskuse k článku: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Experti-z-Izraele-nabizeji-Ceske-republice-pomoc-s-bezpecnosti-Abychom-nedopadli-jako-zeme-

na-zapade-Evropy-587638. Platforma parlamentnilisty.cz patří k těm provozovatelům, kteří diskusní fóra pod svými články průběžně uzavírají a znepřístupňují. Screenshot 
z diskuse byl pořízen dne 2. 7. 2019. 

98  Příspěvek na české „nástěnce“ czpol na imageboardu neinchan.com. Stránka v průběhu roku 2019 radikálně změnila svůj vzhled, všechny původní nástěnky byly smazány 
a znepřístupněny.   

99 Diskuse k článku: https://pravyprostor.cz/sanders-nesnasi-izrael-a-obdivuje-palestinske-radikaly/ 
100  https://blisty.cz/art/94021-situace-v-gaze.html
101  https://www.youtube.com/watch?v=NI6IFLdiZ2U
102  https://www.youtube.com/watch?v=chcQThEYjmU

Červenec – příspěvek na Vkontakte:

Srpen – příspěvek na Facebooku:
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PŘÍLOHA
Seznam použitých zkratek

Seznam použitých zkratek

ADL Anti-Defamation League (Liga proti hanobení)

BDS Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, stažení investic a sankce)

ADL  Anti-Defamation League (Liga proti hanobení)

BDS Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, stažení investic a sankce)

CFCA  The Coordination Forum for Countering Antisemitism  
 (Koordinační fórum pro boj s antisemitismem) 

CST The Community Security Trust

ČR Česká republika

DM Dělnická mládež

DSSS  Dělnická strana sociální spravedlnosti 

FRA European Union Agency for Fundamental Rights  
 (Agentura Evropské unie pro základní práva)

FŽO Federace židovských obcí

IAW Israeli Apartheid Week

IEP Institute for Economics and Peace

IDF Israel Defence Forces (Izraelské obranné síly) 

IHRA International Holocaust Rememberance Alliance  
 (Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu) 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

ND Národní demokracie

NO Národní odpor

NSF Národní a sociální fronta

ODS Občanská demokratická strana

PFLP Lidová fronta pro osvobození Palestiny

PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

SPD Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 

TSK Takticko-statistická klasifikace Policie České republiky

TZ  Trestní zákoník

VZ Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2019
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