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Federace židovských obcí v České Republice (dále 
jen FŽO) zaznamenala v roce 2020 celkem 874 an-
tisemitských incidentů. To je o 180 více, než v roce 
2019, kdy bylo zaznamenáno 694 incidentů. Ačko-
liv se počet protižidovsky zaměřených násilných 
činů v posledních třech sledovaných letech pohy-
buje v řádu jednotek, je nezbytné připomenout, že 
oběti či svědci projevů antisemitismu svou ne-
gativní zkušenost nezřídka vůbec nenahlásí. Je 
proto možné, že skutečný počet případů antise-
mitsky motivovaného násilí byl v roce 2020 vyš-
ší.Přesto i  nadále platí, že násilné antisemitské 
incidenty jsou v České republice stále ojedinělé. 

V  roce 2020 byl zaznamenán jeden případ fy-
zického napadení s  antisemitským motivem. 
V  kategorii znehodnocení židovského majetku 
antisemitskými nápisy, symboly apod. byl v roce 
2020 evidován jeden incident, dalších šest inci-
dentů spadalo do kategorie vyhrožování násil-
ným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní 
osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému 
židovství. V  obou kategoriích byl počet zazna-
menaných incidentů stejný nebo nižší než v le-
tech 2018 a 2019. 
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Pandemie onemocnění COVID-19 zásadním způ-
sobem zasáhla do všech oblastí běžného živo-
ta. Většina aktivit, které se před nástupem epi-
demické krize odehrávaly v  reálném světě, se 
(nejen) v České republice přesunula do virtuál-
ního prostředí. Není proto překvapivé zjištění, 
že necelých 98 % všech zaznamenaných anti-
semitských incidentů tvoří projevy nenávisti 
na internetu (články, příspěvky na sociálních 
sítích, anonymní komentáře a  diskusní pří-
spěvky).

Enormní nárůst výskytu nejrůznějších konspi-
račních mýtů týkajících se pandemie korona-
viru a souvisejících projevů antisemitismu byl 
během uplynulého roku celosvětovým fenomé-
nem. Stejný trend bylo možné pozorovat i  na 
lokální úrovni. V České republice šířily antise-
mitské konspirační teorie tradiční dezinfor-
mační platformy, ale také jednotlivci a skupiny 
z různých částí extremistického ideologického 
spektra. Téměř 37 % zaregistrovaných antise-
mitských příspěvků pocházelo od příznivců 

krajní pravice. V množství incidentů tak před-
čili dezinformační platformy, na nichž bylo 
evidováno 21 % všech antisemitských textů.
Nesporně dominantním prostředím, v  němž 
v roce 2020 docházelo ke zveřejňování protiži-
dovských výpadů, byly sociální sítě. Většinu 
zaznamenaných incidentů, podobně jako na-
příklad anonymní diskusní příspěvky, nelze 
z hlediska ideologie jednoznačně klasifikovat.

Analýza obsahu projevů antisemitismu opět 
potvrdila trend dominance lživých, vulgárních 
nebo stereotypních tvrzení o  Židech. Počet 
incidentů tohoto typu meziročně dramaticky 
narůstá, v roce 2020 jich bylo zaznamenáno té-
měř o 200 více než v předchozím roce, a  tvoří 
přes 84 % z celkového počtu evidovaných pří-
padů. Dramatický charakter má rovněž téměř 
dvojnásobný nárůst počtu incidentů, které re-
lativizují či popírají holokaust. I když tato kate-
gorie stále tvoří poměrně nevelkou část všech 
zaznamenaných incidentů, srovnání s  před-
chozími lety ukazuje tento vývoj jako znepoko-
jivý. Meziročně přibývá také případů vyhrožo-
vání fyzickým násilím či výzev k antisemitsky 
motivovaným fyzickým útokům. Incidenty to-
hoto druhu byly zveřejňovány téměř výhradně 
v prostředí sociálních sítí.

Protižidovsky vystupující jedinci i skupiny na-
dále šíří narativ globálního židovského spiknu-
tí, moci a vlivu, který Židé využívají k ovládá-
ní světa a médií. Poměrně novým fenoménem 
jsou antisemitské teze o úmyslnému šíření ko-
ronaviru nebo o prosazování finančních zájmů 
ve vztahu k vakcinaci proti této nemoci.

I  přes tato zjištění, podobně jako v  minulých 
letech, lze Českou republiku i  nadále vnímat 
jako zemi, která je pro židovskou komunitu 
bezpečná, především pak ve srovnání s  jiný-
mi státy ve střední a  západní Evropě. Přesto 
však nelze podceňovat antisemitismus v  in-
ternetovém prostředí, odkud pochází naprostá 
většina zaznamenaných incidentů. Analýza 
zahraničních násilných antisemitsky moti-
vovaných útoků a  profilu jejich pachatelů po-
tvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází 
postupná radikalizace předsudečné nenávisti 
ventilované na internetu, zejména na sociál-
ních sítích. Jednotlivé dokonané útoky a  je-
jich on-line stopy jsou pak inspirací pro další 
radikalizované jedince, kteří se mohou poku-
sit činy svých předchůdců napodobit. V  roce 
2020 bylo v  České republice zaznamenáno 25 

incidentů v  kategorii vyhrožování, případně 
ospravedlňování zabíjení či ubližování Židům 
ve jménu radikálních ideologií nebo extremi-
stických názorů. Lze očekávat, že v souvislosti 
s  pokračující pandemií koronaviru bude anti-
semitských incidentů přibývat, a mohou nabý-
vat mnoha podob, od rozvíjení konspiračních 
mýtů, přes dehonestující výroky, vyhrožování 
až po násilí namířené vůči jednotlivcům či ži-
dovské komunitě a jejím objektům.
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Úvod
2. 1.

Účel výroční 
zprávy o projevech 
antisemitismu  
za rok 2020

Výroční zprávu o  projevech antisemitismu 
v  České republice za rok 2020 (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 2020 FŽO 
zaznamenala. FŽO považuje za antisemitský 
incident takový čin nebo projev, který odpovídá 
níže uvedené pracovní 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, které FŽO za rok 
2020 eviduje. Pro ilustrativní příklady zveřej-
něné v  této zprávě platí, že z důvodu ochrany 

osobních údajů jsou u  použitých diskusních 
příspěvků a  u  příspěvků na sociálních sítích 
záměrně nečitelná jména i  profilové fotogra-
fie. Obdobně s ohledem na poškozené i svědky 
a  jejich bezpečnost nejsou u  adresných inci-
dentů uvedeny detaily umožňující identifika-
ci. Pouze v případě osobně zaměřených útoků, 
které publikovaly veřejně činné osoby, pone-
chává VZ identifikační údaje v plném rozsahu. 
Ukázky a citace z jednotlivých incidentů uvádí 
VZ v doslovném znění včetně překlepů, stylis-
tických a gramatických chyb.

Všechny URL zdroje, na něž VZ odkazuje, byly 
přístupné k  20.  1.  2021. Antisemitské inciden-
ty rozděluje VZ při další analýze do kategorií 
a  třídí je podle druhu, ideologie, obsahu, cíle 
nebo média, jehož prostřednictvím se jednotli-
vé incidenty odehrály. Vzhledem k tomu, že VZ 
pracuje i s pojmy v českém právu dosud nedefi-
novanými a do značné míry nejednoznačnými, 
využívá při kategorizaci incidentů kromě pra-
covní definice antisemitismu i pracovní defini-
ce pojmů „extremismus“1,„dezinformace“ a „pro-
paganda“ 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 pololetní zprávu MV ČR3. Shrnutí evropských 
i světových souvislostí čerpá mimo jiné z údajů 
britské organizace Community Security Trust 
(CST)4 či organizací American Jewish Commi-
ttee (AJC)5 a European Jewish Congress (EJC).6

2. 3.
Pracovní definice 
antisemitismu

Pro tuto zprávu je určující pracovní definice 
antisemitismu, kterou používá Mezinárodní 
aliance pro připomínku holokaustu (dále jen 
IHRA).7

Do roku 2020 přijalo nebo schválilo pracovní 
definici antisemitismu již 29 členských států 
OSN. Kromě toho tak učinila také řada dalších 
politických subjektů, včetně velkého počtu re-
gionálních / státních a  místních vlád. (zdroj 
IHRA)8.2.
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Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přija-
la usnesení, jímž se k  této definici hlásí dne 
25. 1. 2019,9 Senát Parlamentu ČR dne 30. 1. 2019.10

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

„Antisemitismus je takový způsob nazírání na 
Židy, který vyústí v  nenávist vůči nim. Slovní 
a fyzický antisemitismus je namířen proti Židům 
i nežidovským osobám, případně jejich majetku, 
proti židovským společnostem, institucím a  ná-
boženským komunitám.“

„Dále může tato nenávist být směrována proti 
Izraeli, jako židovskému státu. Antisemitismus 
velmi často obviňuje Židy z konspirace za účelem 
škodit lidstvu a mnohdy viní Židy z toho, že mo-
hou za vše, co dopadne špatně. Tato nenávist se 
projevuje v rétorice, v psaném projevu, vizuálních 
formách a akcích a projevuje se hrozivými stereo-
typy a negativními charakterovými rysy.

Současné příklady projevů antisemitismu ve ve-
řejném životě, v médiích, na školách, na pracovi-
štích a  v  náboženských oblastech jsou uvedeny 
níže. V úvahu je vzat souhrn příkladů incidentů, 
ovšem tento seznam není limitní:

 Volání a  napomáhání, případně ospravedlňo-
vání, zabíjení či ubližování Židům ve jménu 
radikálních ideologií nebo extremistických 
náboženských názorů.

 Používání lživých, odlidšťujících, démonizu-
jících nebo stereotypních tvrzení o  Židech 
jako jednotlivcích nebo o  Židech kolektivně, 
a  hlavně i  když ne exkluzivně, šíření mýtu 
o světovém židovstvu a jeho kontroly nad mé-
dii, ekonomikou, vládami a dalšími veřejnými 
institucemi.

 Obviňování Židů jako těch, kteří mohou za 
všechny skutečné i domnělé zločiny spácha-
né jak jednotlivci, tak skupinami a  dokonce 
i za zločiny spáchané nežidovskými osobami.

 Popírání faktu, rozsahu a  mechanismu (např. 
existence plynových komor) záměrné geno-
cidy židovského lidu páchané nacionálně-so-
cialistickým Německem a  jeho podporovateli 
a  spoluviníky během II. světové války (holo-
kaust).

 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 Iz-
rael.“

Samozřejmě, že kritika Izraele podobná té, 
která je uplatňována také vůči jiným zemím, 
nemůže být považována za antisemitismus.

Antisemitské činy jsou trestné, pokud jsou 
takto definovány v  zákonech (např. v  někte-
rých zemích je to popírání holokaustu nebo 
distribuce 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.“ 11

2. 4.
3D TEST

VZ také užívá pojmu „nový antisemitismus“. Ten-
to termín není v českém právním prostředí kodi-
fikován, z pohledu FŽO je však z metodologického 
hlediska užitečným nástrojem, neboť dobře vysti-
huje 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 
Šaransky12. Podle tohoto testu se za antisemitský 
považuje takový výrok, jenž obsahuje minimálně 
jedno z tzv. 3D.

První D symbolizuje démonizaci Izraele („Demo-
nization“), tedy označování Izraele za zhmotnělé 
zlo, agresi. Příkladem může být přirovnávání po-
litiky Státu Izrael k nacistickému Německu nebo 
palestinských uprchlických táborů ke koncent-
račním táborům apod.

Druhým D označuje Šaransky dvojí standard 
(„Double Standards“), který je selektivně aplikován 
na Stát Izrael při posuzování zahraniční politiky 
či vnitřních záležitostí. Izrael je především v rám-
ci Organizace spojených národů terčem množství 
jednostranných odsuzujících prohlášení a  rezo-
lucí, zatímco jiné státy, mnohdy nedemokratické, 
autoritářské a totalitní, 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.13

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://cst.org.uk/
5 https://www.ajc.org/
6 https://eurojewcong.org/
7 https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
8 https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
9 https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12305
10 https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90463/75783
11 https://www.fzo.cz/projekty-fzo/forum-proti-antisemitismu/pracovni-definice-antisemitismu/
12 http://www.jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm
13 Stejné definice a aplikační kritéria jako tato zpráva využívá ve svých analýzách také například organizace FRA (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_cs).
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Hlavní události 
a trendy v oblasti 
antisemitismu 
v České republice

3.

Obecný trend sílícího antisemitismu v Evropě, kte-
rý byl zaznamenán v uplynulých letech, se v roce 
2020 nezpomalil, spíše naopak. Ve srovnání s okol-
ními státy však Česká republika i  nadále zůstává 
pro členy židovské komunity bezpečnou zemí. For-
mu a  obsah mnoha evidovaných antisemitských 
incidentů zcela nepochybně ovlivnila celosvětová 
pandemie koronaviru. V této souvislosti bylo během 
celého roku možné pozorovat zvýšené množství tu-
zemských antisemitských incidentů zejména z ob-
lasti konspirací a stereotypních tvrzení.

Znepokojení nad oživením konspiračních mýtů, ze-
jména v souvislosti s pandemií koronaviru, a „nad 
zvyšujícím se počtem antisemitských incidentů 
a  trestných činů z  nenávisti“ vyjádřila také Rada 
Evropské unie. V  prosinci 2020 vydala prohlášení 
o začleňování problematiky boje proti antisemitis-
mu do všech oblastí politiky a zdůraznila, že boj pro-
ti antisemitismu je průřezovou otázkou zahrnující 
různé úrovně správy a politik na místní, vnitrostátní 
a evropské úrovni. Členské státy EU se dohodly na 
začleňování problematiky předcházení antisemiti-
smu ve všech jeho podobách a boje proti němu.14

3. 1.
Reakce na Výroční 
zprávu o projevech 
antisemitismu za rok 
2019

K  tématu projevů antisemitismu tak, jak je 
uvádí VZ 2019, se mezi jinými veřejně vyjád-
řil arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka: 
„Konspirační teorie, ale i kladení viny za různé 
nešvary naší současné společnosti by neměly 
mít již v  našich hlavách a  srdcích místo. Ob-
jevují se ale také obvinění, která si za cíl be-
rou současného ’kolektivního Žida’, a  to stát 
Izrael,“ uvedl kardinál a primas český ve svém 
dopise a dodal: „Jakkoli jsou naše společenství 
apolitická, nechceme mlčet, pokud je předem 
přistupováno k židovskému státu s předsudky, 
s  nepravdivým očerňováním a  pokud je zpo-
chybňováno samo právo na jeho existenci.“15

Zdroj: Diskusní sekce k článku na idnes.cz (3. 6. 2020)
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Zdroj: Facebook

O  vydání VZ 2019 referovala v  informativních 
článcích a v přejatých tiskových zprávách řada 
domácích médií. Největší množství reakcí se pro-
to objevilo v diskusních příspěvcích na zpravo-
dajských serverech. Relativní anonymita, kterou 
tato platforma diskutujícím poskytuje, umožnila 
zveřejnění celé škály ohlasů od jednoznačně po-
zitivních až po nesporně antisemitské. Některé 
kritické či nesouhlasné reakce zpochybňovaly 
opodstatnění existence podobných zpráv. V dis-
kusi k  jednomu z článků byl zaznamenán např. 
následující komentář: „Vážně nevím o nikom ji-
ném, kdo by si skuhrání a evidování bebíček vy-
bral jako součást svého programu.“ Stejné kon-
verzační vlákno dále obsahuje také názor: „Oni 
si svým způsobem za to můžou sami!!!“16 Diskuse 
na serveru Aeronet.cz zase obsahovala tvrzení, 
že FŽO „udělala ve své výroční zprávě panu VK 
reklamu.“17

K tématu VZ se vyjádřil také Ladislav Malý, před-
stavitel krajně pravicového spolku Národní sjed-
nocení, ve svém projevu u  příležitosti „Národní 
pouti k hrobu panně a mučednici do Polné“, kte-
rou spolek každoročně pořádá: „Dneska, 28. břez-
na, se měla v Polné konat Národní pouť k uctění 
památky Anežky Hrůzové. Vzhledem k  pande-
mii se konat nemůže, avšak doporučuji v tichos-
ti domova duchovní rozjímání spojené s  mod-
litbou za zemřelé, zvláště za umučenou Anežku 
Hrůzovou. U  Anežčina hrobu v  Polné jsem měl 
pronést krátký projev, který zde celý uvádím: Ve 
Zprávě o antisemitismu za rok 2019 Federace ži-
dovských obcí tuto naši malou tryznu u  hrobu 
umučené Anežky Hrůzové považuje za antise-
mitskou provokaci. Režim liberální demokracie 
mocenskými prostředky vyhlásil boj historické 

Zdroj: Diskusní sekce k článku na idnes.cz (3. 6. 2020)

pravdě… //… Už tím, že si každoročně připomí-
náme nevinnou rituální oběť Anežky Hrůzové, 
a že sem k jejímu hrobu do Polné chodíme klást 
květiny a modlit se, její památka bude v českém 
národu stále živá, nezapomenutelná, a  zároveň 
tím vyjadřujeme opovržení se současným reži-
mem.“18

3. 2.
Pravice a krajní 
pravice

Značná roztříštěnost, která pravicově extremis-
tickou scénu charakterizovala v  uplynulých le-
tech, byla patrná i v roce 2020. Michal Koudelka, 
ředitel BIS, v březnu 2020 uvedl, že pravicoví ex-
tremisté v ČR nepředstavují zásadní riziko, dodal 
však, že pod vlivem okolních zemí, především Ně-
mecka, by se situace mohla změnit.19

Aktivity i  narativ jednotlivých extremistických 
a  xenofobních uskupení poměrně významně 
ovlivnila koronavirová pandemie a s ní souvise-
jící omezení. Hlavním tématem pro celou krajně 
pravicovou scénu ve střední Evropě – včetně Čes-
ka – byly během první vlny pandemie onemocně-
ní COVID-19 výpady proti Evropské unii a Západu. 
Rétorika krajní pravice ve vztahu k pandemii byla 
ve všech čtyřech zemích Visegrádské skupiny 
obdobná. Měla však rozdílný dopad, jehož sílu 
ovlivňovaly jednak různé pozice a  významnost, 
respektive dosah, konkrétních uskupení, a jednak 
skutečnost, zda jsou či nejsou zastoupeny v par-
lamentu jednotlivých zemí.20

3. 2. 1.
Tradiční krajně pravicové 
subjekty

Pololetní zpráva MV ČR o  projevech extremis-
mu na území ČR mj. poukazuje na skutečnost, 
že omezení spojená s pandemií vedla k zinten-
zivnění komunikace neonacistů ve virtuálním 
prostředí. České neonacistické hnutí okopírova-
lo trend z jiných evropských zemí a USA, kde se 
mobilizace příznivců přesunula na internetové 
platformy. Zpráva rovněž konstatuje, že se po 
letech útlumu začala opět rozvíjet neonacistic-
ká White Power hudební scéna. V lednu a únoru 
2020 proběhly na území ČR utajované koncerty 
určené pro domácí i zahraniční publikum. Další 
plánované hudební produkce byly, podobně jako 
v zahraničí, zrušeny kvůli pandemii. Neonacis-
té se v reakci na ni pokusili realizovat koncerty 
prostřednictvím on-line vysílání.21

Krajní pravice se během loňského roku nej-
výrazněji projevila na demonstraci „za práva 
a  svobodu občanů v  době koronakrize“, která 
se uskutečnila 18.  října  2020. Akce se zúčast-
nilo přibližně 2 000 osob, z toho přes 400 radi-
kálních účastníků zejména z  řad fotbalových 
chuligánů, kteří vyvolali násilný střet s policií. 
Nepokoje a  projevy násilí ze strany demon-
strantů pokračovaly ještě přibližně dvě hodiny 
po ukončení akce. Někteří účastníci demons-
trace skandovali hesla jako „Prymula do ply-
nu“22, „ACAB“ (All Cops Are Bastards – všichni 
policajti jsou parchanti), „Nic než národ“ nebo 
„Čechy Čechům“. Několik demonstrantů přímo 
na místě hajlovalo.23

Další podobná akce se konala 17.  listopa-
du 2020. Jeden z propagačních plakátů k akci, 
které se šířily ve virtuálním prostředí, byl 
zveřejněn spolu s  výzvou: „Společně proti to-
talitním praktikám vlády!!! Proti lžidokracii!!! 
Postavme se neomarxistické vládě chaosu 
a lžím!!!“24 Na demonstraci byl mj. zaznamenán 
transparent s  nápisem „Vláda plní plán Roc-
kefellerovy nadace.“25

Předseda krajně pravicové strany Národní de-
mokracie Adam B. Bartoš neuspěl u Ústavního 
soudu se stížností v  kauze vydávání protiži-
dovských knih, článků a  komentářů.26 Někte-
ré jeho publikace, které soud vyhodnotil jako 
problematické, byly ještě začátkem roku 2020 
součástí nabídky několika českých knihkupců 
(více v kapitole 3. 5. Publikační činnost).

Zdroj: https://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-protes-

t-odpurcu-covidovych-opatreni-skoncil-utokem-extremistu-na-poli-

cisty.tezkoodenci-agresivni-demonstranty (18. 10. 2020).

3. 2. 2.
Xenofobně populistické 
politické strany

V  březnu 2020 Nejvyšší soud odmítl dovolání bý-
valého tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Ten byl 
v roce 2019 pravomocně odsouzen k podmíněnému 
trestu ve výši jednoho roku s dvouletým odkladem 
za spáchání přečinu podněcování k nenávisti vůči 
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svo-
bod dle § 356 odst. TZ v souběhu s přečinem popírá-
ní, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování 
genocidia dle § 405 TZ. Dále mu byl uložen peněžitý 
trest ve výši 70 000 Kč.27

3. 3.
Levice a krajní levice

Pandemie koronaviru a  opatření s  ním spojená 
v roce 2020 měla dopad také na aktivity krajní levi-
ce. Zatímco v uplynulých letech Českou republiku 
navštívilo několik výrazných představitelů antisio-
nismu a hnutí BDS, v roce 2020 se v Česku nekonala 
žádná akce, která by tematicky navázala například 
na Týden izraelského apartheidu (IAW  – Israeli 
Apartheid Week).28 Hnutí BDS (Boycott, Divestment, 
Sanctions) je globální kampaň snažící se zvýšit 
ekonomický a  politický tlak na Izrael, aby došlo 
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k naplnění stanovených cílů hnutí: konec izraelské 
okupace a kolonizace Palestinských území a Go-
lanských výšin, rovnoprávnost pro arabsko-pa-
lestinské občany Izraele a uznání práva na návrat 
palestinských uprchlíků.

Těžiště narativu a  komentářů krajní levice ve 
vztahu k  židovské komunitě i  nadále spočívá 
v  kritice Izraele v  kontextu izraelsko-palestin-
ského konfliktu. Výraznější změnou neprošla ani 
související terminologie. Také v  uplynulém roce 
bylo možné pozorovat označování Státu Izrael za 
„okupanta“ či „kolonizátora“. Přetrvává také užívá-
ní pojmu „apartheid“ v souvislosti s popisem práv-
ního řádu Izraele a izraelská politika bývá i nadá-
le přirovnávaná k nacismu.

V listopadu 2020 vydal místopředseda KSČM a po-
slanec Parlamentu České republiky Stanislav Gro-
spič prohlášení, ve kterém „za svou osobu, za české 
komunisty i za české třídní odboráře sdružené v od-
borové centrále OS ČMS, členské organizaci Světo-
vé odborové federace“ odsuzuje izraelský raketový 
útok na hlavní město Sýrie Damašek uskutečněný 
z  Golanských výšin. V  prohlášení kromě jiného 
stojí: „…vnímám jakýkoli nekritický obdiv k sionis-
tickému režimu, jenž právem pro svou rasistickou 
podstatu nese před lidstvem nálepku ’apartheidní’, 
jako chorý a místní tabuizování a ostrakizování ja-
kékoli kritiky tohoto režimu, který nejprve ukradl 
území původních obyvatel a pak proti nim zahájil 
teror a etnické čištění, za kriminální.“ 29

V prosinci 2020 zaslaly iniciativy Ne našim jmé-
nem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě, 
Židovský hlas solidarity, Palestinský klub v  ČR 
a Přátelé Palestiny otevřený dopis ministrovi za-
hraničních věcí Tomáši Petříčkovi. Dopis obsa-
hoval mj. výzvu, aby se „ve věci Izraele/Palestiny 
držel linie zahraniční politiky EU, neblokoval na 
půdě OSN rezoluce odsuzující porušování mezi-
národních a lidských práv ze strany Izraele“ a ne-
posiloval diplomatické zastoupení České republi-
ky v Jeruzalémě.30

3. 4.
Dezinformační 
platformy

Jedno z  hlavních mediálních témat roku 2020 
představoval koronavirus. Ze studie organizace 
Prague Security Studies Institute vyplývá, že toto 
téma posloužilo českým alternativním a  dezin-

formačním webům jako zdroj inspirace pro kon-
spirační teorie nebo jako argument pro kritiku 
údajné neschopnosti Evropské unie.31

Antisemitský obsah se na monitorovaných dez-
informačních platformách objevuje dlouhodobě, 
rok 2020 tento trend plně potvrdil. Jedním z nej-
aktivnějších propagátorů antisemitských kon-
spirací v souvislosti s koronavirem byl dezinfor-
mační server Aeronet. Publikované antisemitské 
články se přitom většinou inspirovaly zahranič-
ními konspiračními teoriemi o  sionistickém 
spiknutí a  bagatelizovaly nebo zpochybňovaly 
holokaust. Dezinformační média ve svém obsa-
hu reflektovala mj. také rasové nepokoje ve Spo-
jených státech. Mezi prezentovanými názory se 
v této souvislosti objevila také teorie o tajné ope-
raci řízené ze zákulisí „židozednáři“ či Georgem 
Sorosem, a  kterou podle nich představovala 
„předstíraná smrt George Floyda“.32

3. 5.
Publikační činnost

Ačkoliv je současná aktivita subjektů spojova-
ných s  vydáváním antisemitské literatury vý-
razně redukována, ještě začátkem roku 2020 
nabízeli někteří internetoví prodejci včetně 
předních českých knihkupců publikace, které 
podle expertů posilují protižidovské nálady.

V lednu 2020 vyšlo najevo, že v prodejní síti je 
běžně dostupná například publikace Obřezaná 
republika. Chystá se v Česku Nový Izrael? (autor 
Adam B. Bartoš), jejíž antisemitská povaha byla 
potvrzena soudem již v  roce 2018.33 V několika 
českých knihkupectvích byla dostupná také 
kniha Jedovatá houba (autor Ernst Hiemer), 
klasické dílo protižidovské agitace z roku 1938, 
navíc zařazena do kategorie dětská literatura.34 
V  návaznosti na tyto skutečnosti se pozornost 
veřejnosti, médií i orgánů činných v trestním ří-
zení zaměřila na problematiku antisemitské li-
teratury v maloobchodní síti i na subjekty, které 
ji vydávají. Trestní oznámení podalo v této sou-
vislosti několik jednotlivců a organizací včetně 
Židovské obce v Praze (dále jen ŽOP) a FŽO.35

Mezi tituly, které se otevřeně hlásí k protižidov-
ské agitaci, a  které byly ještě v  prvním čtvrt-
letí 2020 prodávány prostřednictvím e-shopů 
jednotlivých nakladatelství a  jejich distribuční 
sítě, patří kromě již výše zmiňovaných také ná-
sledující:

Vydavatelství Bodyart Press se hájilo tím, že kni-
hu Mýtus šesti milionů, odborníky považovanou 
za klasické dílo využívané popírači holokaustu, 
vydalo ke studijním účelům.36 Podobný argument 

Pavel Kamas z  nakladatelství Guidemedia v  pořadu Rozstřel. Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/jedovata-houba-a-vykrucujici-se-antisemite-340256 

(20. 2. 2020)

Název 
publikace

Autor Rok 
vydání

Nakladatelství

Mírové dílo Adolfa Hitlera Rolf Kapp 2013 Guidemedia, etc.

Přednášky o holocaustu. Sporné otázky 
pod křížovým výslechem.

Germar Rudolf 2015 ABB, Adam B. Bartoš

Holocaust pod lupou Germar Rudolf 2016 Guidemedia, etc.

Mýtus 6 miliónů David L. Hoggan 2016 Bodyart Press

používají také zástupci vydavatelství Guideme-
dia, etc. Jeho spolumajitel Pavel Kamas v únoru 
2020 uvedl, že „pouze vydává ’surové historické 
texty’“ a knihu nepovažuje za extremistickou.37
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3. 7.
Projevy 
antisemitismu podle 
statistik Policie ČR

Data týkající se antisemitismu tradičně přine-
sl také souhrnný statistický přehled krimina-
lity Policie ČR za rok 2020.40 Policie používá pro 
účely zpracování statistických dat tzv. takticko-
-statistickou klasifikaci (dále jen TSK) s vlastním 
kódováním jednotlivých trestných činů a  jejich 
kombinací a řazením trestných činů do skupin se 
specifickým označením.

Z celkového počtu 29 zaregistrovaných trestných 
činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné sku-
piny osob (§ 355 trestního zákoníku) mělo v roce 
2020 antisemitský motiv či podtext 6 skutků.

Data poskytnutá za rok 2019 neobsahovala zá-
znam o  žádném trestném činu naplňujícím 
skutkovou podstatu § 355 trestního zákoníku, 
data za rok 2018 informovala o jednom takovém 
skutku. Při meziročním srovnání jde tedy o vý-
razný nárůst.

Z  celkového počtu 34 registrovaných trestných 
činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob 
nebo k  omezování jejich práv a  svobod (§ 356 
trestního zákoníku) měly v roce 2020 (stejně jako 
v  předchozím sledovaném období) antisemitský 
motiv či podtext 2 skutky.

Z  celkového počtu 53 registrovaných trestných 
činů podle § 400, 401, 402, 403, 404, 405 trestního 
zákoníku41 v roce 2020 mělo antisemitský motiv 
či podtext celkem 15 skutků. V této kategorii je pa-
trný pokles počtu trestných činů ve srovnání s ro-
kem 2019, kdy jich bylo registrovaných celkem 19.

U  všech tří kategorií je nutné zdůraznit, že vět-
šina trestných činů násilí z  nenávisti zůstává 
nenahlášena.42 Z  hlediska úplnosti shromáž-
děných dat je významná rovněž skutečnost, že 
u  registrovaných skutků je antisemitský motiv 
či podtext útoku často dovozován z  výpovědí 
obětí.V  případě, že pachatel odmítne vypovídat 
nebo vypovídá nepravdu, nelze motiv či podtext 
s jistotou potvrdit.

TSK

Celkový 
počet regis-
trovaných 

skutků
v roce 2020 

dle TSK

Registrova-
né skutky 

v roce 2020 
s antise-
mitským 

motivem či 
podtextem

Celkový 
počet regis-
trovaných 

skutků 
v roce 2019 

dle TSK

Registrova-
né skutky 
v roce 2019 

s antise-
mitským 

motivem či 
podtextem

Celkový 
počet regis-
trovaných 

skutků 
v roce 2018 

dle TSK

Registrova-
né skutky 
v roce 2018 

s antise-
mitským 

motivem či 
podtextem

787

hanobení národa, 
rasy, etnické nebo 
jiné skupiny osob 
(§ 355 trestního zá-
koníku)

29 6 26 0 36 1

788

podněcování k ne-
návisti vůči skupině 
osob nebo k ome-
zování jejich práv 
a svobod (§ 356 
trestního zákoníku)

34 2 41 2 25 3

789

§ 400 Genocidium, 
§ 401 Útok proti 
lidskosti, § 402 
Apartheid a dis-
kriminace skupiny 
lidí, § 403 Založení, 
podpora a propagace 
hnutí směřujícího 
k potlačení práv 
a svobod člověka, 
§ 404 Projev sympa-
tií k hnutí směřující-
mu k potlačení práv 
a svobod člověka, 
§ 405 Popírání, zpo-
chybňování, schva-
lování a ospravedl-
ňování genocidia

53 15 83 19 78 13

3. 6.
Další výrazné 
mediální kauzy

V květnu 2020 podal předseda Nadačního fondu 
obětem holocaustu (dále jen NFOH) Michal Klíma 
trestní oznámení kvůli kalendáři s portréty osob-
ností třetí říše pro rok 2021, které vydalo naklada-
telství Naše vojsko. Společnost podle něj porušila
zákon, který zakazuje propagaci hnutí potlačují-
cího práva a svobody člověka.38 Trestní oznámení 
na nakladatelství Naše vojsko a na jeho ředitele 
podala mezi jinými také FŽO. Pražský magist-
rát vypověděl nakladatelství smlouvu o  nájmu 
prodejních prostor na Smíchově, podobné kro-
ky učinilo také Ministerstvo vnitra a vypovědělo 
s  nakladatelstvím smlouvu o  nájmu skladových 
prostor. V  červnu 2020 zasahovali v  pražském 
obchodě nakladatelství policisté z  odboru extre-
mismu a  terorismu a  v  souvislosti s  těmito zá-
sahy policie v červenci obvinila jednoho člověka 
a právnickou osobu z podpory a propagace hnutí 
směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
a z výtržnictví.39

Kalendář osobností třetí říše z produkce nakladatelství Naše vojsko. Zdroj: 

https://www.forum24.cz/kandidat-do-rady-ct-podal-trestni-ozname-

ni-kvuli-kalendari-s-nacisty-kalousek-i-stanjura-chteji-zmenu-zako-

na/ (25. 5. 2020)
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Registrované skutky 
s antisemitským motivem 
či podtextem
meziroční srovnání 2018–2020

14 Tisková zpráva k prohlášení ze dne 2. prosince 2020 i plné znění zmiňovaného prohlášení v angličtině je k dispozici zde: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-
releases/2020/12/02/antisemitism-council-declaration-on-fighting-antisemitism/

15 Plné znění vyjádření arcibiskupa pražského Dominika Duky zveřejnila FŽO na svých webových stránkách v  červnu 2020: https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/
Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-kardin%C3%A1l-D.-Duka.pdf

16 Zmiňovaná diskuse k článku na platformě Idnes.cz je k nalezení zde: 
 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/projevy-antisemitismus-vyrocni-zprava-2019-federace-zidovskych-obci.A200603_092534_domaci_lre/diskuse
17 Šéfredaktor dezinformačního webu aeronet.cz vystupuje pod přezdívkou VK, tj. „vedoucí kolotoče“. Předmětná diskuse je k dispozici zde: 
 https://aeronet.cz/news/vime-prvni-piratska-poslankyne-zaluje-nelu-liskovou-o-odskodne-ve-vysi-500-000-korun-za-to-ze-sdilela-na-facebooku-cizi-prispevek-o-tom-

ze-piratska-strana-usiluje-o-masove-prijimani-uprchliku/
18 V době zveřejnění zmiňovaného projevu nebyla ještě VZ 2019 publikována. Autor projevu zřejmě mylně naráží na VZ 2018, vydanou v předchozím roce. Celý projev byl 

zveřejněn na stránkách www.narodnisjednoceni.cz, článek nemá samostatný odkaz.
19 Uvedl v rozhovoru pro Zpravyaktualne.cz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-reditel-bis-michal-koudelka/r~26446728614a11eaa6f6ac1f6b220ee8/
20 Vyplývá ze závěrů výzkumného projektu „Dopady pandemie Covid-19 na krajně pravicovou scénu v zemích Visegrádské skupiny.“ Projekt vedl maďarský think-tank Political 

Capital. Část za ČR vypracoval Institut pro politiku a společnost: https://www.politicalcapital.hu/hirek.php?article_read=1&article_id=2666. Informace o projektu přinesl 
například server Msn.com: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/covid-jako-spole%C4%8Dn%C3%A9-t%C3%A9ma-pro-krajn%C3%AD-pravici-neschopn%C3%A1-eu-
soros-a-%C4%8Dipov%C3%A1n%C3%AD-obyvatel/ar-BB1bPO4H.

21 Vyplývá ze Souhrnné situační zprávy o  projevech extremismu a  předsudečné nenávisti za 1. pololetí roku 2020: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-pololetni-
zprava-mv-o-extremismu.aspx

22 Roman Prymula byl významnou tváří boje proti epidemii koronaviru; v průběhu roku 2020 zastával funkce ministra zdravotnictví, poradce premiéra, předsedy ústředního 
krizového štábu ČR ad.

23 O incidentu informovala řada českých médií, mj. například: https://www.lidovky.cz/domov/staromak-byl-typicky-stret-s-extremisty-nasadit-policisty-do-davu-je-bezny-
postup-rika-expertka.A201019_160505_ln_domov_mber nebo https://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-protest-odpurcu-covidovych-opatreni-skoncil-
utokem-extremistu-na-policisty.tezkoodenci-agresivni-demonstranty

24 Server manipulatori.cz informoval o  skutečnosti, že jako první tento plakát zveřejnila facebooková stránka Boj pokračuje: https://manipulatori.cz/17-listopadu-se-do-
prahy-chysta-opet-tvrde-jadro-neonacistu/. Výraz „lžidokracie“ je pro narativ pravicových extremistů, zejména neonacistů, typický. V  minulosti jej použila mimo jiné 
i Dělnická strana (DS) na jednom ze svých předvolebních plakátů: https://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/mezi-demonstranty-kteri-budou-v-praze-17. listopadu-
protestovat-proti-vladnim-opatrenim-budou-opet-neonaciste.

25 Toto poselství přímo odkazuje na konspirační teorii „Operace Lockstep“, podle které se na „plánování“ pandemie koronaviru podílí i  rodina Rockefellerů. Více 
informací zde: https://manipulatori.cz/hoax-rockefeller-lockstep-2010/. Fotografie transparentu k  akce byla zveřejněna mj. na veřejné FB stránce Boj pokračuje:  
https://www.facebook.com/bojpokracuje/photos/pcb.136993201531794/136993128198468/?type=3 & theater

26 Adamovi B. Bartošovi byl v  souvislosti s  vydáváním antisemitských knih, článků a  komentářů v  roce 2018 vyměřen dvouletý podmíněný trest s  tříletou 
zkušební dobou. V  srpnu 2019 Nejvyšší soud zamítl jeho dovolání. O  skutečnosti, že neuspěl ani u  Ústavního soudu, informoval například server Idnes.cz:  
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-b-bartos-ustavni-soud-stiznost-odmitl-protizidovske-knihy-a-clanky.A200604_095830_domaci_chtl

27 Jaroslav Staník (JS) se dne 24. října 2017 v opilosti dopustil v prostorách restaurace v Poslanecké sněmovně přečinu, jehož obsahem bylo 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.“

28 15. ročník Týdne izraelského apartheidu (IAW – Israeli Apartheid Week) se v roce 2019 v Evropě konal v týdnu 18. – 25. března. Ačkoliv tato akce nebyla v Praze oficiálně 
představena, ve stejném týdnu 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) profesor Ilan Pappé, jeden z předních představitelů antisionismu i hnutí BDS.

29 Plné znění prohlášení Stanislava Grospiče je k dispozici zde: https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/grospic-prohlaseni-odsuzujici-izraelsky-raketovy-utok-na-damasek
30 Plné znění otevřeného dopisu je k nalezení zde: https://ism-czech.org/2020/12/24/otevreny-dopis-ministru-petrickovi-ve-veci-izraelske-anexe-zapadniho-brehu/
31 https://hlidacipes.org/koronavirus-ovladl-ceske-dezinformacni-weby-tercem-cislo-jedna-byla-evropska-unie/
32 Vyplývá ze Souhrnné situační zprávy o  projevech extremismu a  předsudečné nenávisti za 1. pololetí roku 2020: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-pololetni-

zprava-mv-o-extremismu.aspx. Afroameričan George Floyd zemřel v květnu 2020 v americkém Minneapolisu v důsledku dušení způsobeného zásahem policisty, který mu 
při zatýkání klečel na krku. Zveřejnění videozáznamu jeho násilné smrti vedlo k vlně nepokojů ve více než 100 amerických městech. Ty pokračovaly v odkazu na podobné 
protesty historického hnutí za občanská práva a hnutí Black Lives Matter: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_George_Floyda#Spole%C4%8Densk%C3%A1_reakce

33 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/

34 Na skutečnost, že v několika českých knihkupectvích je v kategorii dětských titulů k dostání kniha Jedovatá houba, 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

35 Bližší informace k nalezení například zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antisemitismus-zide-trestni-oznameni-nacismus-holokaust_2002122037_aur
36 O  aktuálním vývoji v  kauze vydavatelství Bodyart Press informuje Deník N: https://denikn.cz/526186/z-vysociny-do-prahy-a-zpet-policie-si-prehazuje-pripad-knih-

popirajicich-holokaust-vysetrovani-trva-uz-rok/
37 Zaznělo v pořadu Rozstřel na serveru idnes.cz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-jedovata-houba-antisemitismus.A200214_145714_domaci_knn
38 Informoval například server Irozhlas.cz: https://www.lidovky.cz/domov/nakladatelstvi-nase-vojsko-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-kalendari-s-nacisty.A200525_124145_ln_domov_ele
39 Bližší informace k  nalezení zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nase-vojsko-policie-obvineni-naciste_2007171322_pj. Policie nakladatelství prošetřovala již 

v minulosti kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela 
s tím, že se trestný čin nestal: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nase-vojsko-kalendar-naciste-hrnky-adolf-hitler_2005261607_zit

40 Celkový počet registrovaných skutků dle TSK k  nalezení zde: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx. Informaci o  počtu 
registrovaných skutků s antisemitským motivem či podtextem poskytlo Policejní Prezidium České republiky na vyžádání.

41 § 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.

42 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/.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-piratska-poslankyne-zaluje-nelu-liskovou-o-odskodne-ve-vysi-500-000-korun-za-to-ze-sdilela-na-facebooku-cizi-prispevek-o-tom-ze-piratska-strana-usiluje-o-masove-prijimani-uprchliku/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/02/antisemitism-council-declaration-on-fighting-antisemitism/
https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-kardin%C3%A1l-D.-Duka.pdf
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/covid-jako-spole%C4%8Dn%C3%A9-t%C3%A9ma-pro-krajn%C3%AD-pravici-neschopn%C3%A1-eu-soros-a-%C4%8Dipov%C3%A1n%C3%AD-obyvatel/ar-BB1bPO4H.
https://www.politicalcapital.hu/hirek.php?article_read=1&article_id=2666
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Zdroj: https://www.wiesenthal.com/assets/pdf/top-ten-worst-global.pdf (29. 1. 2021)

Evropa a svět

4.

Rok 2020 byl v  celosvětovém měřítku značně 
poznamenán pandemií nemoci COVID-19. Po-
dobně jako jiné velké krize v  minulosti, byla 
i  pandemie koronaviru využívána k  šíření ne-
návisti vůči Židům, a v důsledku tak významně 
přispěla ke globálnímu nárůstu antisemitských 
nálad a incidentů. Židovské komunity po celém 
světě se opakovaně stávaly terčem tzv. „zoom-
bomingu“43, v  prostředí internetu a  sociálních 
sítí se v  minulém roce rovněž objevovalo zvý-
šené množství konspiračních teorií, nenávist-
ných koláží, karikatur a  memů obviňujících 
Židy ze záměrného šíření viru, z úmyslu rych-
leji vyhubit bílou rasu nebo z finančních zájmů 
na vakcinaci. Tyto antisemitské příspěvky mají 
globální dosah a sdílejí je především pravicoví 
extremisté po celém světě.44

Navzdory opakovaným lockdownům a přísným 
protiepidemickým opatřením, která v  téměř 
všech evropských zemích omezovala volný 
pohyb osob a  možnosti setkávání či shromaž-
ďování, se antisemitské incidenty neobjevova-
ly výhradně ve virtuálním prostředí. Například 

v lednu byl s antisemitským motivem napadnut 
třináctiletý chlapec v  londýnském autobusu45, 
v  červnu byl v  Londýně pobodán muž46, který 
byl oblečen do tradičního ortodoxně židovského 
oděvu, v červenci se pokusil útočník ozbrojený 
sekerou proniknout do synagogy v ukrajinském 
městě Mariupol47. V srpnu byl v rakouském Štýr-
ském Hradci fyzicky napaden předseda místní 
židovské komunity48 a  v  listopadu se terčem 
útoku stal také vídeňský rabín, kterého nezná-
má žena ohrožovala nožem, z  hlavy mu strhla 
klobouk, kipu a kromě antisemitských nadávek 
křičela také „zabijte všechny Židy“.49

Antisemité si pro své útoky opakovaně vybí-
rají významné dny židovského kalendáře. Za 
útok na synagogu v  Halle během svátku Jom 
Kipur 2019 byl v  prosinci uplynulého roku od-
souzen na doživotí krajně pravicový extremista 
Stephan Balliet.50 V roce 2020 před stejným svát-
kem provedli členové neonacistické organizace 
Severské hnutí odporu (Nordic Resistance Mo-
vement, NRM) sérii koordinovaných provokací 
zaměřených na židovskou komunitu v Dánsku, 
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Švédsku, Norsku a na Islandu. Akce bez použití 
násilí zahrnovaly mj. distribuci antisemitských 
letáků a  plakátů, které měly za cíl „seznámit 
Seveřany s  cizími zvyky a  mocenskými plá-
ny sionistů“.51 Během následujícího říjnového 
svátku Sukot došlo také k  útoku před synago-
gou v německém Hamburku – studenta s kipou 
napadl a udeřil skládacím rýčem do hlavy muž, 
který měl na sobě části německé vojenské uni-
formy, a  jehož identita nebyla dosud zveřejně-
na.52 V Americe antisemitské útoky během pro-
sincových oslav svátku Chanuka zasáhly hned 
několik místních židovských komunit, projevy 
antisemitismu zahrnovaly mj. vandalismus, ob-
těžování i násilnou konfrontaci.53

Antisemitismus je v posledních letech konstant-
ně na vzestupu nejen v  Evropě, ale i  ve Spoje-
ných státech. Americká židovská organizace 
American Jewish Commitee (dále jen AJC) pu-
blikovala koncem října 2020 výsledky reprezen-
tativního průzkumu, podle kterého plných 88 % 
židovských respondentů uvedlo, že antisemitis-
mus je pro americkou společnost problém. Hroz-
bu cítí zejména z extrémní politické pravice, ne-
zanedbatelné riziko však představuje i extrémní 
levice. Více než třetina dotazovaných sdělila, že 
mají přímou zkušenost s antisemitismem, z toho 
3 % respondentů byla kvůli svému původu fyzic-
ky napadena, 25 % zažilo vyhrožování, urážku 
nebo obtěžování a  22 % se stalo cílem antise-
mitských výpadů ve virtuálním prostředí skrze 
sociální média. Z  průzkumu mezi americkou 
širokou veřejností také vyplynulo, že 48 % Ame-
ričanů se v posledních pěti letech stalo svědky 
antisemitského útoku.54

Nejvyšší počet antisemitských incidentů za po-
sledních 20 let zaznamenala v  roce 2020 také 
německá policie, která eviduje 2 275 trestných 
činů s  antisemitskou motivací, 55 z  nich tvo-
řily násilné trestné činy. S  těmito čísly rostou 
i obavy Ústřední rady Židů v Německu. „Vzhle-
dem k četným antisemitským incidentům sou-
visejícím s demonstracemi popíračů pandemie 
covid-19 a  šířením konspiračních mýtů na in-
ternetu, se, bohužel, dalo očekávat, že počet 
antisemitských zločinů opět vzroste,“ řekl její 
předseda Josef Schuster. Statistiky podle něj 
ukazují, že radikalizace společnosti se stupňuje 
a úcta k menšinám klesá.55

Ve střední Evropě jsou násilné útoky namířené 
proti Židům výjimečné, nicméně projevy anti-
semitismu zde nejsou ojedinělé a  nevyhýbají 
se ani veřejné sféře. Například před prezident-

skými volbami v  létě 2020 polská veřejnopráv-
ní televize TVP ve svém příspěvku o možných 
restitucích židovského majetku vyslovila oba-
vu, že se liberální opoziční kandidát Rafal  
Trzaskowski chystá „plnit židovské požadavky“ 
a „zastupuje elitu“. Zaznělo zde také, že vyhově-
ním požadavku židovské komunity na vyplacení 
reparací za holokaust, „okrade Polsko o 200 miliard 
zlotých“.56

Řada západních států v  uplynulém roce veřej-
ně deklarovala boj s antisemitismem jako svou 
prioritu. Je patrné, že podobně jako Rada Ev-
ropská unie, i  další orgány a  instituce vnímají 
aktuální zneklidňující trend a snaží se reagovat 
na narůstající bezpečnostní hrozby, kterým čelí 
židovské komunity po celém světě.

43 Zoombombing = poměrně nový trend napadání událostí, které se konají na platformě Zoom nebo na jiných službách určených pro pořádání videokonferencí. Nezvaní 
hosté s extremistickou motivací obvykle infiltrují pořádanou akci, obtěžují přítomné účastníky a nezřídka zde prezentují urážlivý obsah, například antisemitské grafiky či 
pornografii.

44 Vyplývá ze závěrů výroční zprávy Centra Simona Wiesenthala: https://www.wiesenthal.com/assets/pdf/top-ten-worst-global.pdf i  zprávy britské organizace 
Community Security Trust (CST) CORONAVIRUS AND THE PLAGUE OF ANTISEMITISM. Plná verze tohoto dokumentu v  anglickém jazyce je dostupná zde:  
https://cst.org.uk/data/file/d/9/Coronavirus%20and%20the%20plague%20of%20antisemitism.1586276450.pdf

45O incidentu informoval například zpravodajský server BBC: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51005758 a  objevil se také ve výčtu signifikantních 
antisemitských incidentů, které každoročně připravuje organizace ADL: https://www.adl.org/resources/fact-sheets/global-antisemitism-select-incidents-in-2020

46 Informaci přinesl například deník The Times of Israel: https://www.timesofisrael.com/orthodox-jewish-man-stabbed-and-wounded-in-london/.
47 Bližší informace jsou k nalezení zde: https://www.worldjewishcongress.org/en/news/ukrainian-jewish-community-shaken-by-attack-on-mariupol-synagogue-7-3-2020
48 O  incidentu informovala také česká média, mj. například server Aktualne.cz: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nenavidel-zidy-gaye-prostitutky-rakousko-policie-

dopadla-nas/r~7d6c173ce5f511ea842f0cc47ab5f122/
49 Tři týdny před útokem na vídeňského rabína došlo v centru Vídně k teroristickému útoku, při kterém Rakušan s albánskými kořeny zastřelil v oblasti poblíž synagogy v ulici 

Seitenstettengasse čtyři osoby a dalších 22 zranil. Synagoga, před kterou útok započal, byla tou dobou již uzavřena. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/viden-zide-utok-
antisemitismus-nadavky-policie_2011270651_tzr

50 Soud shledal Stephana Ballieta vinným ze dvou vražd a pokusu zabít více než padesát lidí. Odsouzený uvedl, že chtěl původně útočit na muslimy, nakonec se ale rozhodl 
zvolit si za terč Židy, protože je považuje za větší problém pro „nespokojené bílé muže“. Během procesu se několikrát pokusil hlásat antisemitské a rasistické názory. Více 
informací mj. také zde: https://www.denik.cz/staty-eu/utok-na-synagogu-halle-atentatnik-soud-20201221.html

51 Bližší informace k dispozici zde: https://www.thejc.com/news/world/nordic-neo-nazi-group-targets-jewish-communities-over-yom-kippur-1.507066
52 Policie útok vyšetřuje jako antisemitsky motivovaný pokus vraždy: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/utok-zide-synagoga-antisemitismus_2010051827_zuj
53 V návaznosti na vlnu antisemitských incidentů musela být v některých lokalitách v New Yorku posílena policejní přítomnost: https://www.dw.com/en/new-york-boosts-

policing-after-despicable-anti-semitic-attacks-on-hanukkah/a-51816065
54 Vyplývá ze závěrů zprávy State of Antisemitism in America 2020, jejíž plné znění v angličtině je k nalezení zde: https://www.ajc.org/AntisemitismReport2020
55 Informaci přinesl německý deník Tagesspiel: https://www.tagesspiegel.de/politik/taeglich-mindestens-sechs-angriffe-von-judenhassern-hoechststand-antisemitischer-

kriminalitaet-seit-20-jahren/26905120.html
56 Bližší informace přinesl například server Echo24.cz: https://echo24.cz/a/SKksd/jak-je-to-s-zidovskou-otazkou-v-polskych-prezidentskych-volbach



Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2020

2928

Celkový počet evidovaných antisemitských Incidentů za rok 2020:

Dle druhu Dle cíle Dle ideologie Dle obsahu Dle média

Fyzický útok 

na osoby: 
1

Adresné: 
10

Pravicový 
extremismus: 
321

Fyzická agrese:
2

Osobní 
konfrontace 
a interakce:
3

Útok na židovský 
majetek, 
znesvěcení: 
1

Levicový 
extremismus:
13

Vyhrožování, 
schvalování
či vyzývání
k fyzickému útoku:
25

Veřejný prostor:
8

Vyhrožování, 
urážka, 
obtěžování:
6

Bez určení:
345

Lživé, odlidšťující, 
démonizující, 
vulgární nebo 
stereotypní tvrzení 
a konspirační teorie:
736

Dopisy a e-maily:
5

Obecné:
864

Islamismus:
0

Texty, vyobrazení, 
audiovizuální 
projevy:
866

Ultrakonzervativní 
křesťanský
fundamentalismus:
11

Popírání faktu, 
rozsahu
a mechanismu
holokaustu:
35

Tištěná média:
2

Dezinformační 
platformy:
184

Nový 
antisemitismus
a BDS:
76

Internet:
856

Kategorie 
antisemitských 
incidentů

5.

Kapitola se zabývá přímo antisemitskými inci-
denty, které FŽO zaznamenala v  průběhu roku 
2020. Incidentů bylo evidováno celkem 874 a jsou 
dále tříděny do několika kategorií. Každá kate-
gorie obsahuje stručnou charakteristiku a  typy 
incidentů, které do ní spadají. V  jednotlivých 
skupinách  – dle druhu, cíle, ideologie, obsahu 

a média – jsou vždy obsaženy a roztříděny všech-
ny evidované incidenty za rok 2020. Pokud by bylo 
možné zařadit incident do více kategorií (např. 
obsahuje jak vulgární a  stereotypní tvrzení, tak 
popírání holokaustu nebo nový antisemitismus), 
je vybrána pouze jedna, v incidentu dominantně 
zastoupená kategorie, a do té je incident zařazen.
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5. 1.
Dle druhu

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

 99,1 % texty, vyobrazení, audiovizuální projevy

 0,7 % vyhrožování, urážka, obtěžování

 0,1 % útok na židovský majetek, znesvěcení

 0,1 % fyzický útok
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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 2020:

V roce 2020 byl zaznamenán jediný fyzický útok 
na osobu. Situace byla podobná jako v předešlých 
letech, kdy byly evidovány dva útoky v roce 2018 
a žádný fyzický útok v roce 2019.

Březen (Brno) – izraelský student byl napaden 
v baru během oslavy svátku Purim poté, co požá-
dal diskžokeje o zahrání izraelské písničky.

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 2020:

V roce 2020 byl zaznamenán jeden incident van-
dalismu na židovských objektech:

Květen (Krnov) – neznámý pachatel polil vchod 
místní synagogy lepkavou tekutinou. Pravděpo-
dobně se ji snažil vylít na Davidovu hvězdu nade 
dveřmi, tekutina pak stekla na dveře a na zem. Do 
fasády synagogy byly rovněž vyryty rýhy a důlky.

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 2020:

Za rok 2020 bylo evidováno 6 incidentů, stejně 
jako v roce 2019. Do této kategorie v roce 2020 spa-
dají například tyto incidenty:

Únor (Praha) – na domovní zvonek zaměstnan-
kyně Židovského muzea v  Praze (dále jen ŽMP) 
v noci zazvonil neznámý muž, který do interko-
mu zakřičel: „Ty židovská kurvo“. Incident se opa-
koval přibližně o 3 hodiny později.

Říjen (Praha) – Výhrůžný antisemitský anonym 
zaslaný moderátorovi České televize (dále jen ČT) 
Tomáši Drahoňovskému. V dopise mj. stojí: „…vaše 
zarostlá smrdutá židácká držka Vám nedává právo 
urážet Český národ… // Eště jednou řekneš Čechů 
a dostaneš přes držku, ty obřezaná svině!!!“ 57
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Listopad (Olomouc)  – veřejná online přednáška 
Centra judaistických studií (Filosofická fakul-
ta Univerzity Palackého v  Olomouci) s  názvem 
Maharal a  židovský zájem o  vědu na sklonku  
16. století se stala terčem tzv. „zoombombingu“. 
K videokonferenci probíhající na platformě Zoom 
se připojil účastník, který s  ostatními uživateli 
sdílel urážlivý obsah, mj. pornografii a hákové kří-
že. Přednáška musela být předčasně ukončena.

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-
mitská graffiti, videa, obrázky, články, komentá-
ře a další texty. Výsledný počet zaznamenaných 
antisemitských textů je pravděpodobně zkreslen 
vzhledem k  možnosti umisťovat je na uzavřené 
servery, uzamčené a neveřejné profily na sociál-
ních sítích apod.

5. 1. 4. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 bylo zaevidováno 866 incidentů spa-
dajících do této kategorie a  tvoří tak 99 % všech 
evidovaných incidentů. Mezi mnoha jinými na-
příklad:

Únor  – diskusní příspěvek pod článkem na 
serveru lidovky.cz58:

Červen – článek a karikatura na webu cd89.cz59:

Září – článek na dezinformačním webu aeronet.cz, 
ve kterém mj. stojí:
„Nemyslete si, že Světová banka jako vrcholný 
orgán světového sionistického bankovního ka-
ganátu poskytuje rozvojovým zemím granty na 
COVID-19 do roku 2025 jen tak z plezíru a pro nic 
za nic. Oni vědí, že covidová krize bude trvat mi-
nimálně 5 let a  během této doby zlikvidují góje, 
automobilový průmysl se spalovacími motory, 
dojde k vybudování 5G sítí v celé západní civiliza-
ci, která bude použita ke sledování obyvatelstva 
a po těch 5 letech už bude hotovo. […] Tupý gój se 
špejlí v nosu, s dírou v kapse a s hadrem na hubě, 
to bude pohled, panečku. Genocida národa a jeho 
svobod!“60

Říjen (Praha)  – Výhrůžný pamflet, nalezený na 
sloupu vnějšího pláště Jeruzalémské synagogy 
po protivládní demonstraci, která se konala dne 
17. 10. 2020 v centru Prahy. Plné znění včetně gra-

Listopad – příspěvek na sociální síti VKontakte:

matických chyb: „Už dost bylo vlády Židů v čes-
ké zemi, když nechceš Čechem být tak táhni ke 
svým Izraeli! My dovedem si vládnout sami; a ty 
kukaččí plémě, ať už si za horami!“
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5. 2.
Dle cíle

V návaznosti na kategorie popsané v předchozí kapitole VZ dále rozlišuje antisemitské incidenty adres-
né a obecné.

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 2020

V roce 2020 bylo zaznamenáno 10 adresných inci-
dentů s antisemitskou motivací.

5. 2. 2.
Obecné

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

5. 2. 2. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 bylo evidováno 864 obecně zaměře-
ných incidentů, což tvoří 98,8 %.

Únor – příspěvek v diskusi k článku na 
sputniknews.cz:61

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

 98,9 % obecné

 1,1 % adresné
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Září – příspěvek na sociální síti VKontakte:

Listopad – článek na ceskavec.cz:62
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5. 3.
Dle ideologie

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

 36,7 % pravicový extremismus

 1,5 % levicový extremismus

 0,0 % islamismus

 1,3 % ultrakonzervativní křesťanský fundamentalismus

 21,1 % dezinformační platformy

 39,5 % bez určení
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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.).
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5. 3. 1.
Pravicový extremismus

Incidenty, které náleží do této kategorie, se vy-
skytly na platformách extrémní pravice. Jsou 
to strany, spolky, sdružení, skupinové iniciativy 
nebo osoby vyjadřující nacionální, rasovou či et-
nickou nenávist, často také vystupují proti imi-
grantům nebo Romům. Většina se hlásí k  náro-
dovectví, někteří vyjadřují sympatie i  k  fašismu 
a  nacismu. Antisemitské incidenty pocházející 
z extrémní pravice jsou často založeny na klasic-
kých antisemitských stereotypech se silným prv-
kem konspiračního myšlení eventuálně popírání 
holokaustu.

5. 3. 1. 1.
Incidenty v roce 2020

V  roce 2020 bylo zaznamenáno 321 incidentů, 
což tvoří 36,7 % z celkového počtu. Z meziročního 
srovnání vyplývá, že počet incidentů zaznamena-
ných v této kategorii se dva roky po sobě pokaždé 
více než zdvojnásobil. Do kategorie patří napří-
klad tyto incidenty:

Leden  – konspirační teorie na webových strán-
kách Národního sjednocení 63:

„Američtí sionisté, což není nic jiného než nejbo-
hatší americké židovské rodiny, které byli u  zá-
kladu světového sionistického hnutí před více jak 
sto lety; Boha vyškrtli ze svého repertoáru, jsou to 
vesměs potomci Chazarů mající pouze duchovní 
pouto s  judaismem; […] Úkolem neomarxistů- si-
onistů je pozvolá likvidace bílé rasy evropských 
národů a snaha nahradit ji černochy a Araby.“

Květen – příspěvek na sociální síti VKontakte:

Srpen – příspěvek na sociální síti VKontakte:

Prosinec – příspěvek na sociální síti Twitter:
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5. 3. 2.
Levicový extremismus

Tato kategorie zahrnuje incidenty pocházející 
z platforem extrémní levice. Ta je v ČR, co se an-
tisemitských incidentů týče, spojena především 
s komunismem, anarchistickým hnutím nebo ak-
tivistickými neziskovými organizacemi napoje-
nými na hnutí BDS. Obsahově zde dominuje nový 
antisemitismus v podobě nelegitimní kritiky Stá-
tu Izrael.

5. 3. 2. 1.
Incidenty v roce 2020

V  roce 2020 bylo evidováno pouze 13 incidentů, 
o  26 méně než v  předchozím roce. Toto snížení 
má pravděpodobně souvislost s pandemií korona-
viru, kdy podle mimořádných protiepidemických 
opatření nebylo po většinu roku možné organizo-
vat přednášky, zvát zahraniční hosty ani pořádat 
větší veřejná shromáždění. Mezi incidenty z roku 
2020 se nacházejí kromě jiných také následující:

Červen – článek na webu kscm.cz64:

„V zásadních politických otázkách státu Izrael se 
však nelze v určitých okamžicích ubránit kontu-
rám jakési filozofie ve stylu ’my jsme prožili ho-
locaust, takže jsme lepší než vy všichni ostatní, 
podle toho se budeme chovat a ostatní to musí to-
lerovat’. Kdyby podobné, často svévolné, akty pod-
nikl kdokoli jiný na světě, byl by už na imaginární 
střeše pověstný oheň“.

Prosinec – článek poslance Parlamentu ČR a mís-
topředsedy KSČM Stanislava Grospiče o bezpeč-
nostní politice Státu Izrael na webu halonoviny.
cz65:

„Zatímco čeští vrcholoví politici projevují svou 
servilitu a  podřízení přemístěním českého vel-
vyslanectví do okupovaného Jeruzaléma, jakožto 
pokrytecký souhlas s  jednostranným porušová-
ním mezinárodního práva a základních lidských 
práv původních obyvatel […] zůstáváme s utlačo-
vanými původními obyvateli země, s  hrdinným 
palestinským lidem, čelícím rasismu a  agresi 
Izraele, apartheidu přehlíženému pokryteckým 
mezinárodním společenstvím.“

5. 3. 3.
Islamismus

Do této kategorie spadají incidenty vycházející 
z  ideologických pozic náboženského extremis-
mu – islamismu. Vzhledem k umírněnosti místní 

muslimské komunity, absenci radikálních isla-
mistů i  muslimských přistěhovaleckých komu-
nit, ve kterých bývá antisemitismus silně rozší-
řený, je tato kategorie velmi okrajová. Jsou zde 
povětšinou zastoupeny silně nepřátelské názory 
na Izrael, které naplňují pracovní definici antise-
mitismu.

5. 3. 3. 1.
Incidenty v roce 2020

Zaznamenán nebyl v  roce 2020 žádný incident 
náležející do této kategorie. V roce 2018 byly za-
znamenány tři a v roce 2019 jeden incident.

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 
církve, 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 2020

V roce 2020 bylo evidováno 11 incidentů. Do kate-
gorie spadají například tyto:

Říjen – sdílení konspiračních teorií a  tzv. proto-
kolů siónských mudrců na českých stránkách 
mezinárodní katolické platformy gloria.tv:

Prosinec – konspirační teorie na blogu katolické-
ho integristy66:

„Velkým Božím zásahem na pomoc Jeho přá-
telům tedy bylo to, když umožnil, že byly před 
víc než sto lety odhaleny Protokoly sionských 
mudrců.“

5. 3. 5.
Dezinformační platformy

Samostatnou kategorii také tvoří incidenty, které 
pocházejí z  dezinformačních médií, webových 
stránek nebo sociálních sítí na ně napojených. 
Tyto platformy se často prezentují jako alterna-
tivní zpravodajská média; publikované články 

se mohou zakládat na faktech, čímž získávají na 
falešné věrohodnosti, ale současně obsahují i vy-
myšlenou nebo zkreslenou část. Na těchto plat-
formách se vyskytují v  první řadě antisemitské 
incidenty prostoupené konspiračními teoriemi 
a nový antisemitismus.

5. 3. 5. 1.
Incidenty v roce 2020

Zaznamenáno bylo 184 incidentů na dezinfor-
mačních platformách, přičemž lze dlouhodobě 
pozorovat trvalý růst: V roce 2018 bylo evidováno 
jen 126, v roce 2019 pak 168 incidentů.

Leden – příspěvek na sociální síti Facebook:
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Listopad – konspirační teorie v jednom z článků 
na aeronet.cz67:

„Globalizace je nejvyšším procesem Světového si-
onismu, je to jejich nástroj na ukotvení jedné a je-
diné světové vlády, s jedinou politikou, s jedinou 
doktrínou, která nepotřebuje svobodného člověka 
s jeho lidskými právy.“

Prosinec – příspěvek na sociální síti VKontakte:

5. 3. 6. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2019 bylo evidováno 345 incidentů bez ur-
čení. Mezi jinými například:

Leden – příspěvek na sociální síti Facebook:

Březen  – příspěvek v  diskusi k  článku na  
mobilmania.cz:68

Září – příspěvek na sociální síti Twitter:

5. 3. 6.
Bez určení

Do této kategorie spadají incidenty, u nichž není 
možné stanovit jejich ideologické zakotvení, a ne-
lze je tedy zařadit do žádné z výše uvedených ka-
tegorií. Incidentů v této kategorii dlouhodobě při-
bývá. Zejména na sociálních sítích se stále častěji 
vyskytují izolované antisemitské incidenty u lidí, 
kteří nevykazují dlouhodobější aktivitu ve smyslu 
antisemitských postojů. Charakteristickým pří-
kladem je používání nadávky „židák“ nebo pojmů 
jako „typická židovina“ atp.
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5. 4.
Dle obsahu

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

 2,9 % vyhrožování, schvalování, ospravedlňování či vyzývání  
 k fyzickému útoku

 84,2 % lživé, odlidšťující, démonizující, vulgární nebo  
 stereotypní tvrzení a konspirační teorie

 4,0 % popírání faktu, rozsahu a mechanismu holokaustu

 8,7 % nový antisemitismus a BDS

 0,2 % fyzická agrese

Antisemitské incidenty 2020
třídění dle obsahu

Třídění dle obsahu vychází přímo z  pracovní 
definice antisemitismu uvedené v  podkapito-
le 2.  3. Nenávist vůči Židům, jejich institucím 
nebo náboženským komunitám má více podob 
a  často je kombinací hned několika typů pro-
jevů. Mnohdy by tedy bylo možné zařadit dle 
obsahu jednotlivé incidenty do více kategorií 

(např. obsahuje jak vulgární a  stereotypní tvr-
zení, tak popírání holokaustu nebo nový anti-
semitismus). Aby z  toho důvodu nebyl uměle 
navýšen celkový počet incidentů, je v takových 
případech vybrána vždy pouze jedna kategorie, 
která v  incidentu převládá, a  do té je incident 
zařazen.
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5. 4. 1.
Fyzická agrese

Do kategorie jsou zařazeny akty fyzické agrese, je-
jichž příklady bývají uvedeny v podkapitole 5. 1. 1.
Fyzický útok na osoby, případně v  podkapitole 
5. 1. 2. Útok na židovský majetek, znesvěcení.

5. 4. 1. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 byly zaznamenány dva incidenty fy-
zické agrese.

Říjen – příspěvek na Twitteru:

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

Do této kategorie patří vyhrožování, případně 
ospravedlňování zabíjení či ubližování Židům ve 
jménu radikálních ideologií nebo extremistic-
kých názorů.

5. 4. 2. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 bylo evidováno 25 incidentů této ka-
tegorie, o osm více než v roce 2019 a o 16 více než 
v roce 2018. Například tyto:

Srpen – příspěvek na sociální síti VKontakte:
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Září – Příspěvky na sociální síti VKontakte:

Říjen – článek na ceskavec.org:69

„Celá pandemie nese znaky uměle vyvolané pa-
niky, která má zdecimovat ekonomiku a vzdělá-
vací systém bílých zemí a  bílého obyvatelstva. 
Strachem vyděšený gojim sedí zavřený doma 
u televize a zatím mu globální elity a jejich míst-
ní pátá kolona likviduje ekonomicky zemi a vozí 
do země nové obyvatelstvo z Afriky a Asie.“

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  Ži-
dech kolektivně. Spadá sem časté šíření kon-
spiračních teorií o  mýtu světového židovstva, 
jeho kontroly nad médii, ekonomikou, vládami 

a dalšími veřejnými institucemi a také obviňo-
vání Židů z  upřednostňování domnělého svě-
tového židovstva před zájmy států, jejichž jsou 
občany.

5. 4. 3. 1.
Incidenty v roce 2020

V  roce 2020 bylo zaznamenáno 736 incidentů, 
což tvoří 84,2 %. Stejně tak v předchozích letech 
spadala vždy většina incidentů do této katego-
rie. Z mnoha příkladů lze uvést například tyto:

Červen – příspěvek na sociální síti Facebook:
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5. 4. 4.
Popírání faktu, rozsahu 
a mechanismu holokaustu

Incidenty v  této kategorii obsahují popírání faktu, 
rozsahu a  mechanismu záměrné genocidy židov-
ského lidu páchané nacionálně-socialistickým Ně-
meckem a jeho podporovateli a spoluviníky během 
II. světové války. Například zpochybňování existen-
ce plynových komor, zesměšňování a  relativizace 
počtu židovských obětí nebo obviňování Židů, jed-

notlivců a Izraele jako židovského státu z toho, že si 
holokaust vymysleli nebo ho zveličují.

5. 4. 4. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 bylo evidováno 35 incidentů. V této 
kategorii výrazně stoupl počet zaznamenaných 
incidentů: V  roce 2018 jich bylo třináct, v  roce 
2019 pak šestnáct – téměř o polovinu méně než 
v roce 2020.

Květen – příspěvky na sociální síti Twitter:

Září – příspěvky na sociální síti VKontakte:
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Srpen – Příspěvek na sociální síti 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 2020

Zaznamenáno bylo 76 incidentů, což tvoří 8,6 % 
celkového počtu. V roce 2019 bylo v této kategorii 
zaznamenáno o  26 incidentů více. Jako příklad 
mohou být uvedeny tyto:

Únor  – nový antisemitismus v  článku na  
zvedavec.org:70

„Spojené státy se ve skutečnosti staly děvkou Iz-
raele, a stěží existuje politik nebo novinář, který by 
měl odvahu to říci. Kongres a média jsou natolik 
zkorumpované penězi z  izraelské lobby, že toho 
nikdy nemohou udělat dost pro to, aby uspokoji-
ly americké vládce v  Jeruzalémě. A  pro ty, kteří 
nepodlehnou síle peněz, vždy existuje nějaká for-
ma zastrašování, obvinění z popírání holocaustu 
a antisemitismu, vedoucí k ukončení kariéry. Vše 
je navrženo k dosažení jednoho výsledku: nezále-
ží na tom, kdo vyhraje v prezidentských volbách 
v USA, pokud Izrael dostane to, co chce. A že té-
měř vždy dosáhne toho, čeho chce.“

Srpen – projev nového antisemitismu – fotokoláž 
na stránkách magazínu Protiproud:71

Srpen – příspěvek na sociální síti Twitter:
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5. 5.
Dle média

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021
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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 2020

V roce 2020 byly zaregistrovány 3 incidenty, kte-
ré se staly při osobní konfrontaci nebo interakci, 
a tvoří tak 0,3 % všech zaznamenaných. Je to o je-
den incident více než v  roce 2019 a o dva 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 katego-
rie patří např. veřejně pronesené projevy na před-
náškách, během demonstrací či jiných veřejných 
shromáždění, a také třeba antisemitská graffiti.

5. 5. 2. 1.
Incidenty v roce 2020

V  roce 2020 bylo zaregistrováno 8 incidentů,  
tj. 0,9 % z celkového počtu. Ve srovnání s předchozí-
mi lety, zejména s rokem 2019, kdy bylo ve stejné ka-
tegorii zaznamenaných 24 incidentů, jde o výrazný 
pokles. Je pravděpodobné, že úbytek projevů anti-
semitismu ve veřejném prostoru byl zapříčiněn mi-
mořádnými protiepidemickými opatřeními v  sou-
vislosti s pandemií koronaviru, která mj. významně 
omezila shromažďování osob. Mezi incidenty v roce 
2020 patří například následující:

Březen (Praha) – záznam v návštěvní knize v Galerii 
Roberta Guttmanna s textem „Sieg Heil! Heil Hitler.“

Květen (Teplice) – Plakát obsahující antisemitská 
konspirativní tvrzení, umístěný v  Janáčkových 
sadech. Operuje mj. s tezí, že pandemie koronavi-
ru byla zosnována „globalisty, tj. převážně majiteli 
bank židovského původu“ s  úmyslem „způsobit 
hospodářskou krizi, a  tak zadlužit a  zotročit ob-
čany“.
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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 2020

Antisemitsky laděných e-mailů a  dopisů bylo 
v  roce 2020 evidováno celkem 5, což tvoří 0,6 % 
z  celkového objemu zaznamenaných antisemit-
ských incidentů. Při srovnání s předchozími sle-
dovanými obdobími jde zatím o nejnižší počet za-
znamenaných incidentů.

Do kategorie spadají například následující inci-
denty:

Únor – dopis doručený na sekretariát FŽO, který 
obsahuje mj. tvrzení, že: „Stát Izrael v zahraniční 
politice dělá v  podstatě to, co dělalo nacistické 
Německo.“

Prosinec – série obtěžujících e-mailů doručených 
na adresu rabinátu ŽOP. V jednom z nich stojí:

„Zásadně plivu na všechny zasraný Židy…//… To 
Vy můžete za všechny války a  revoluce na svě-
tě. Chcete zničit bílou rasu, protože je dědicem 
křesťanství. Holokaust nebyl tak velký jak tvrdíte. 
V komorách zemřel jen milion Židů. A vy jste je 
obětovali záměrně, abyste mohli vytvořit Izrael 
a litovat se. A Hitler Vás měl upálit všechny, aby 
od Vás byl pokoj…“

5. 5. 4.
Tištěná média

Texty s  antisemitským poselstvím publikované 
v tisku. Nadále přetrvává trend sporadického vý-
skytu incidentů tohoto typu.

5. 5. 4. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 byly stejně jako v předchozích dvou 
letech zaznamenány 2 články v tisku
(0,2 % z celkového počtu registrovaných inciden-
tů):

Únor – názor čtenáře, publikovaný v tištěném vy-
dání Haló novin dne 26. 2. 2020 – projev nového 
antisemitismu, kde autor mj. tvrdí, že: „Izrael fakt 
není demokratická země. Je to etnokracie, kde si 
demokracii užívají židé. Pro ostatní jsou tam de-

sítky diskriminačních zákonů a pro kolonizované 
militantní apartheid v nejdrsnější formě…“

Srpen  – Článek s  názvem „Dohoda SAE  – Izrael 
kudlou do zad Palestincům“, zveřejněný v  tiště-
ném vydání Haló novin dne 15.  8.  2020  – projev 
nového antisemitismu, obsahující kromě jiného 
také následující tvrzení: „Ve snaze vyhladovět 
okupované obyvatele tohoto novodobého kon-
centračního tábora tak Tel Aviv ještě přitvrdil…!“

5. 5. 5.
Internet

Virtuální prostředí sehrává při šíření projevů an-
tisemitismu klíčovou roli. Stejně jako v předcho-
zích letech, i v roce 2020 se naprostá většina anti-
semitských incidentů v ČR odehrála na internetu. 
Je pravděpodobné, že tuto skutečnost podpořil 
i fakt, že se těžiště mnohých aktivit v souvislosti 
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Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, únor 2021

 25 % články

 6,0 % diskuzní příspěvky

 0,9 % audio a video

 68 % sociální sítě
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s  probíhající pandemií koronaviru přesunulo na 
online platformy.

V roce 2020 bylo v online prostředí zaregistrováno 
856 incidentů, tj. 97,9 % z celkového počtu zazna-
menaných.
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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 2020
V  roce 2020 bylo evidováno 215 antisemitských 
internetových článků. Ve srovnání s  lety 2018 
a 2019, kdy bylo zaznamenaných 158 a 156 článků, 
jde téměř o 40% nárůst.

5. 5. 5. 2.
Diskusní příspěvky

Reakce a  názory čtenářů internetových článků, 
vyskytující se většinou v  samostatné diskusní 
sekci. Antisemitské incidenty patřící do této ka-
tegorie se nezřídka objevují i u článků, které samy 
o  sobě nejsou antisemitské. Většina zpravodaj-
ských serverů v ČR diskuse monitoruje a případ-

né urážlivé, vulgární nebo xenofobní příspěvky 
v reálném čase odstraňuje; zaznamenané antise-
mitské diskusní příspěvky proto pocházejí zejmé-
na z dezinformačních webů a dalších monitoro-
vaných webových stránek. Do této kategorie byly 
rovněž zařazeny i české antisemitské příspěvky 
z tzv. imageboardů, tj. specifických internetových 
fór, na kterých uživatelé vedle samotných diskusí 
publikují rovněž obrázky.

5. 5. 5. 2. 1.
Incidenty v roce 2020

Diskusních příspěvků s  antisemitským posel-
stvím bylo v roce 2020 evidováno 51. Jde zatím
o nejnižší počet incidentů v této kategorii za po-
slední 3 roky.

Jako příklady za rok 2020 mohou být uvedeny ná-
sledující:

Leden – Imageboard Neinchan:72

Květen – lidovky.cz:73

Listopad – pravyprostor.cz:74

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 2020

V  roce 2020 bylo na internetu zaznamenáno  
8 audiovizuálních příspěvků. Oproti roku 2019, 
kdy bylo takových příspěvků registrovaných 7, jde 
o  nepatrný nárůst. Nejvyšší počet problematic-
kých příspěvků byl zaznamenán v roce 2018 (10).

Příklady audiovizuálních příspěvků s  antisemit-
ským obsahem za rok 2020:

Březen – youtube kanál Křesťanství pro vás – do-
kument Marching to Zion (Pochod k Siónu), opat-
řený českými titulky. Na antisemitskou povahu 
zmiňovaného audiovizuálního díla svého času 
upozornila mj. Liga proti hanobení (Anti-Defama-
tion League -ADL).75

 

Březen – youtube kanál INDIGO czChannel – vi-
deo s  konspirativním poselstvím týkajícím se 
pandemie koronaviru, které kromě jiného zmiňu-
je „chazarskou mafii“, „sionisty“ a „pád kabaly“.76

Duben – youtube kanál Radio SV – studio Tapin-
-radio – video se záznamem rozhovoru rádia Svo-
bodný vysílač s názvem „Fenomén Václav Havel. 
Cynická hra na disidenta nebo humanitární zra-
da globalistů?“. V  rozhovoru Vítka Tapina Jirás-
ka s  předsedou tzv. Asociace nezávislých médií 
Stanislavem Novotným zaznívá mj. výčet židov-
ských rodin, které „zaujímají pozice v nejvyšších 
státních, diplomatických a hospodářských funk-
cích státu“.77

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 zde šíří 
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jak jednotlivci na svých osobních profilech, tak ve 
skupinách sdružujících osoby podobného smýš-
lení. Podobně jako v  přechozím sledovaném ob-
dobí, i v roce 2020 se většina incidentů ve virtuál-
ním prostředí odehrála právě na sociálních sítích. 
Předsudečná nenávist šířící se v  internetovém 
prostředí je dlouhodobě na vzestupu a zintenziv-
nění aktivit v  prostředí sociálních sítí s  největší 
pravděpodobností podpořila také probíhající pan-
demie koronaviru.

Příspěvky antisemitského charakteru měly 
v roce 2020 podobu izolovaných incidentů i dlou-

hodobých aktivit konkrétních skupin či jednotliv-
ců. Navzdory skutečnosti, že média, orgány čin-
né v  trestním řízení i  veřejnost samotná věnuje 
projevům předsudečné nenávisti ve virtuálním 
prostředí čím dál více pozornosti, sociální sítě 
představují pro šiřitele antisemitských projevů 
atraktivní platformu se zcela nezastupitelnou rolí.
V  srpnu 2020 byl zaznamenán skokový nárůst 
počtu incidentů, který souvisel se zvýšenou ak-
tivitou několika jednotlivců na sociální síti Vkon-
takte. Na tuto platformu se přesunuli poté, co jim 
v prostředí sociální sítě Facebook byly opakovaně 
zablokovány uživatelské účty.

5. 5. 5. 4. 1.
Incidenty v roce 2020

V roce 2020 bylo na sledovaných sociálních sítích 
evidováno 582 příspěvků, což je zatím ve srov-
nání s  přechozími lety nejvyšší číslo. Například 
oproti roku 2019, kdy bylo ve stejné kategorii re-
gistrovaných 326 incidentů, jde o  značný, téměř 
80% nárůst. Více než polovina z celkového počtu 
antisemitských incidentů z  prostředí sociálních 
sítí pochází od několika aktivnějších jednotlivců 
či skupin, jejichž antisemitsky laděné příspěvky 

Únor – příspěvek na sociální síti Twitter:

nelze považovat za ojedinělé incidenty, nýbrž za 
stabilní součást jejich virtuální identity. Převážná 
většina příspěvků, jejichž obsah tvoří konspira-
tivní antisemitská tvrzení tematicky související 
s probíhající pandemií koronaviru, byla na sociál-
ních sítích zaznamenána ve druhé polovině roku 
2020. Mezi příklady antisemitských příspěvků na 
sociálních sítích v roce 2020 lze zmínit kromě již 
výše uvedených dále také:

Leden – příspěvek na sociální síti Facebook:
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Březen – příspěvek na sociální síti Vkontakte:

Duben– příspěvek na sociální síti Twitter:

Květen – příspěvek na sociální síti Facebook:

Červen – příspěvek na sociální síti Vkontakte:

Červenec – příspěvek na sociální síti Twitter:

Srpen – příspěvek na sociální síti Vkontakte:

Září – příspěvky na sociální síti Vkontakte:
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Říjen – příspěvek na sociální síti Twitter: Listopad – příspěvek na sociální síti Facebook:

Prosinec – příspěvek na sociální síti Twitter:

57 Dopis zveřejnil T. Drahoňovský na svém profilu na sociální síti Twitter: https://twitter.com/TomDrahonovsky/status/1320788180615004160?s=20
58 https://www.lidovky.cz/svet/otevrete-si-ambasadu-v-jeruzaleme-a-pomuzeme-vam-izrael-rozsiruje-vliv-v-africe.A200206_161123_ln_zahranici_mha/diskuse
59 https://www.cd89.cz/icikolora
60 Plná verze článku dostupná zde: https://aeronet.cz/news/svetova-banka-planuje-ze-epidemie-covid-19-bude-trvat-az-do-roku-2025-uniklo-z-dokumentu-schvalenych-

grantu-pro-rozvojove-zeme-roman-prymula-chce-zavrit-stredni-a-vysoke-skoly/
61 https://cz.sputniknews.com/nazory/2020020611463846-cesko-se-ma-omluvit-za-holokaust-tady-se-nekdo-zblaznil-nazor/
62 https://ceskavec.com/2020/11/pred-20-lety-byl-u-nas-zaveden-prvni-zakon-omezujici-svobodu-slova-popirani-holocaustu-jeho-autori-jsou-na-to-dodnes-hrdi
63 Plný text článku k dispozici zde: http://www.narodnisjednoceni.cz/20200101.htm
64 https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/komentare/z-krivd-minulosti-nelze-tezit-donekonecna-0
65 http://www.halonoviny.cz/articles/view/54654239
66 http://rexcz.blogspot.com/2020/12/komentar-eleison-dcic-covid-puvod-2020.html
67https://aeronet.cz/news/mistopredseda-vlady-cr-v-zivem-prenosu-propagoval-za-svymi-zady-knihu-sefa-svetoveho-ekonomickeho-fora-klause-schwaba-ve-ktere-se-

ospravedlnuje-omezovani-soucasnych-lidskych-prav-v-zajmu-budovani/
68 https://mobilmania.zive.cz/clanky/od-1-dubna-se-zkrati-lhuta-pro-prenos-telefonnich-cisel-vse-zaridi-novy-operator/sc-3-a-1347835/default.aspx?artcomments=1
69 https://ceskavec.com/2020/10/proc-radi-koronavirus-pouze-v-zemich-belochu-proc-neumiraji-v-africe-a-asii-tisice-lidi-na-ulici-kvuli-straslivemu-viru-a-jejich-zeme-nekolabuji
70 http://zvedavec.org/komentare/2020/11/8495-volby-v-usa-vyhraje-izrael.htm
71https://www.protiproud.cz/politika/5267-izraelske-prsty-v-libanonskem-vybuchu-utok-na-sklad-zbrani-hizbalallahu-minul-cil-izrael-kdo-dokaze-ze-je-vrah-zastupny-

pribeh-o-chabarovskem-obchodnikovi-a-bejrutskych-hajdalacich.htm
72 Příspěvek na české „nástěnce“ na imageboardu Neinchan, archivován 5. 1. 2020. Komunikační vlákno bylo během roku 2020 odstraněno.
73 Diskuse k článku: https://www.lidovky.cz/domov/zruseny-hovor-izrael-nema-na-ministra-petricka-cas-blahoprani-novemu-protejsku-zhatil-komentar-k-osa.A200529_105956_ln_domov_tmr/diskuse
74 Diskuse k článku: https://pravyprostor.cz/na-okraj-likvidace-otce-iranskeho-jaderneho-programu/.
75 https://www.youtube.com/watch?v=2955-koPCbM. Jedno ze stanovisek k  dokumentu, zveřejněných na stránkách ADL po vydání dokumentu v  roce 2015:  

https://www.adl.org/blog/anti-semitic-pastor-steve-anderson-promotes-holocaust-denial
76 https://www.youtube.com/watch?v=TTPfqLXwoec
77 https://www.youtube.com/watch?v=K1PGb29fMvY&fbclid=IwAR3eXtMeBNlGemVI0scAcytRj_mHghXIEVmKH69At1oSDsIt2QJ29BEZyro. Na rozhovor s  antisemitským 

podtextem upozornil také server Manipulátoři.cz: https://manipulatori.cz/antisemitismus-a-lzi-o-vaclavu-havlovi-na-svobodnem-vysilaci-vitek-tapin-jirasek-a-stanislav-
novotny/?fbclid=IwAR2aMns2w3URlDghEUa4k_AUsbofq1guC3CDoD3ut-fy4iaB6r31w0wFyFw

https://aeronet.cz/news/mistopredseda-vlady-cr-v-zivem-prenosu-propagoval-za-svymi-zady-knihu-sefa-svetoveho-ekonomickeho-fora-klause-schwaba-ve-ktere-se-ospravedlnuje-omezovani-soucasnych-lidskych-prav-v-zajmu-budovani/
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Příloha

Seznam
použitých
zkratek

Seznam použitých zkratek

ADL Anti-Defamation League (Liga proti hanobení)

AJC American Jewish Committee

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

BIS Bezpečnostní informační služba České republiky

CST The Community Security Trust

ČR Česká republika

ČT Česká televize

EJC European Jewish Congress

EU Evropská unie

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

FŽO Federace židovských obcí v České republice

IAW Israeli Apartheid Week (Týden izraelského apartheidu) 

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

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

NFOH Nadační fond obětem holocaustu

NRM Nordic Resistance Movement (Severské hnutí odporu)

OS ČMS Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska

OSN Organizace spojených národů

SPD Svoboda a přímá demokracie 

TSK Takticko-statistická klasifikace Policie České republiky

TZ Trestní zákoník

VK Vedoucí kolotoče (pseudonym šéfredaktora aeronet.cz)

VZ Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2020

ŽMP Židovské muzeum v Praze

ŽOP Židovská obec v Praze
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Federace židovských obcí
v České republice

Maiselova 18
110 01 Praha 1

www.fzo.cz
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/Federacezidovskychobci/


