
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Počet antisemitsky motivovaných incidentů v ČR roste 

Projevy antisemitismu v roce 2014 opět nabyly na intenzitě, především v období eskalace 

blízkovýchodního konfliktu. Tak zní jeden ze závěrů pravidelné výroční zprávy o projevech 

antisemitismu v České republice. 

Zároveň pokračuje nárůst antisemitismu na internetu. Ten v meziročním srovnání vzrostl zhruba o 

pětinu. Metodika sběru informací zůstala stejná, tudíž lze hovořit o trendu, který v Česku trvá již čtyři 

roky. V roce 2014 také vzrostly projevy tzv. nového antisemitismu namířeného proti Státu Izrael. Přesto 

Česko podle zprávy stále patří k zemím, kde není antisemitismus významně přítomný ve většinové 

společnosti a zatím ani v politické sféře. 

„Největší hrozbou pro českou židovskou komunitu zůstává teroristický útok radikalizovaných jedinců. 

Příklady takových útoků ze zahraničí ukazují, že je třeba nepodceňovat bezpečnostní opatření v okolí 

citlivých míst, jako jsou židovské objekty.“ 

Zpráva uvádí, že počet fyzických útoků na židovské cíle, ať už se jedná o osoby či majetek, se oproti 

předchozím letům téměř nezměnil. Výrazně, téměř čtyřnásobně, však vzrostl počet zaznamenaných 

incidentů, jako jsou verbální útoky, nenávistné emaily či výhrůžky adresované osobám židovského 

původu.   

Součástí zprávy je také analýza příčin nenávistných projevů. Jejich nárůst dávají autoři do souvislosti 

především s operací v Gaze, která proběhla v létě 2014. V období od července do září byl nárůst 

nenávistných projevů nejvíce patrný. 

 „Je evidentní, že se židovská komunita v ČR stává terčem antisemitismu v závislosti na bezpečnostní 

situaci na Blízkém východě. Čeští židé jsou některými skupinami vnímáni jako vyslanci Státu Izrael a jsou 

obviňováni za jeho politická rozhodnutí.“ 

Antisemitismus na internetu nebyl v roce 2014 tak jako loni výsadou pravicového extremismu, do jeho 

šíření se více zapojily i skupiny z levicového spektra a jednotlivci, kteří nemají žádnou prokazatelnou 

inklinaci k extremistickým skupinám. Možnou příčinou je fakt, že antisionismus namířený proti Státu 

Izrael je společensky přijímanější formou antisemitismu. 

„V ČR se postupně blížíme trendu v západní Evropě, kde je na vzestupu právě antisionismus – u nás však 

zatím na rozdíl od zahraničí nenabývá násilných forem.“ 

Zprávu každoročně vydává Židovská obec v Praze a jejím cílem je na základě získaných informací 

poskytnout rámcový obrázek o stavu antisemitismu, souvisejících projevech extremismu a společenské 

atmosféře ve vztahu k projevům antisemitismu.  

Autoři zprávy monitorují a hodnotí incidenty na základě návodu k identifikaci antisemitismu, který 

užívá například Agentura EU pro základní práva (FRA). Proto se statistika liší od oficiálních čísel 

Policejního prezidia, které počítá pouze takové incidenty, jež naplňují skutkovou podstatu trestného 

činu.  

Plné znění Výroční zprávy o projevech antisemitismu v České republice za rok 2014 je ke stažení na 

www.kehilaprag.cz 
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