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Jan Havlíček 

Shrnutí 

Hlavní body 

Na Zámocké ulici v Bratislavě došlo 12. října večer ke střelbě, kterou nepřežili dva lidé. Čin byl od 

začátku prezentován jako zločin z nenávisti k sexuální menšině, jelikož se střílelo u podniku, který 

byl navštěvován primárně LGBTI+ lidmi. Později byl čin klasifikován jako akt terorismu. Na 

internetu se několik hodin před útokem objevil manifest namířený proti příslušníkům LGBTI+ 

komunity a Židům. Rovněž vyšly na povrch konspirační teorie, kterými byl pachatel pohlcen.  

 
• Slovensko a Česká republika nemají valnou zkušenost s terorismem, jako je tomu např. 

v zemích západní Evropy; útok z 12. října proto veřejnost šokoval.  

• Útok bohužel přesně zapadá do relativně nového trendu, který se šíří Evropou.  

• Dochází k normalizaci nenávistné rétoriky, která spoluvytváří podhoubí extremistů.  

• Pachatel byl pohlcen mimo jiné souborem konspiračních teorií známých jako QAnon.  

TEROR NA SLOVENSKU: 
O co v něm skutečně šlo a proč se bude opakovat 
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Kontext teroru na Slovensku 

12. října došlo v Bratislavě k výjimečně brutálnímu incidentu. Devatenáctiletý pachatel zastřelil dva 

muže ve věku 23 a 27 let u podniku Tepláreň, který byl navštěvován zejména LGBTI+ lidmi. Po činu 

spáchal sebevraždu. Vyšetřovatel slovenské Národní kriminální agentury (NAKA) po konzultaci se 

speciálním prokurátorem krátce po útoku změnil právní klasifikaci střelby na obzvláště závažný zločin 

teroristického útoku. Tím ale vlna nenávisti a diskriminace vůči členům LGBTI+ komunity (leseb, gayů, 

bisexuálů a transgender a intersex osob) na Slovensku neskončila. Jen několik hodin po útoku v 

Bratislavě napadli fotbaloví fanoušci ve vlaku slečnu, která měla na kabátu duhovou stužku. Urážkám 

a fyzickému útoku čelili také dva muži, kteří se v jiném bratislavském podniku políbili. K fyzickému 

útoku na osobu pro její domnělou sexuální orientaci došlo posléze i v bratislavské Obchodní ulici. 

Pachatel, který před klubem Tepláreň zavraždil dva lidi a dalšího postřelil, nenávist nejen vůči 

sexuálním menšinám netajil. O svých plánech předem psal na sociálních sítích, na kterých zároveň 

vyvěsil svůj manifest. Sociální sítě, v tomto případě zejména Twitter a 4chan, hrály v radikalizaci 

pachatele i v samotném útoku klíčovou roli. Hned v návaznosti na útok, kdy reálně hrozilo, že bude ve 

vraždění pokračovat, se pochlubil své komunitě podporovatelů. Dokonce se několikrát vyfotil, aby 

dokázal, že jde skutečně o něj (obrázky 1 a 2).  

              

Obrázek 1 a 2: Pachatel se vyfotil několik hodin po útoku a sérii fotek nahrál na platformu 4chan, kde 

dál pokračoval v diskusi se svými příznivci. K první fotografii přidal popisek, že jde o jeho „poslední 

selfie“. Na druhé fotografii plní přání svých příznivců, kteří ho požádali, aby prokázal svou totožnost 

k útoku tím, že si dá botu nad hlavu. Následovala sebevražda a nalezení těla náhodnými kolemjdoucími 

nad ránem druhého dne.  

Útoky, které jsou charakterizovány jako teroristické, se v České republice a na Slovensku dějí velmi 

výjimečně. O to větší šok v obou zemích čin přinesl. Následující text se snaží vysvětlit, o co přesně 

útočníkovi šlo, jakými ideologiemi a konspiračními teoriemi byl ovlivněn, a proč útok není takovým 

překvapením, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

Profil pachatele 

Z hlediska prevence a boje proti terorismu je žádoucí, aby byla osobnost pachatele co nejvíce 

ignorována. Doporučuje se nezmiňovat jeho jméno a nevytvářet jakýkoliv prostor pro jeho glorifikaci. 

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-slovenska-policie-dostala-echo-o-pohybu-bratislavskeho-strelce-nechala-to-plavat-40412783
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-slovenska-policie-dostala-echo-o-pohybu-bratislavskeho-strelce-nechala-to-plavat-40412783
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U pravicových extremistů, kam spadá i útočník z Bratislavy, toto platí dvojnásob. Pachatelé se navzájem 

inspirují, mají mezi sebou vzory a modly, mají tendenci zanechávat za sebou manifesty a dál šířit svůj 

odkaz. Reakcí společnosti by tedy měl být přesný opak. Pachatelům by tento zájem měl být co nejvíce 

odepřen, aby byly limitovány pokusy o následnictví. Na druhou stranu, minimálně v odborných kruzích 

je potřeba profil pachatele a jeho motiv analyzovat, aby bylo možné podobným činům předcházet. 

Následující text se o to pokouší.  

Jméno pachatele, jakkoliv bývá často zmiňováno v médiích, skutečně nijak důležité není. Důležitý je 

jeho věk – 19 let, který zapadá do trendu zvýšeného výskytu nových pravicově extremistických 

útočníků. Čím dál častěji jsou teroristé a extremisté, ať už pachatelé nebo podezřelí, náctiletého věku. 

Jde nepochybně o trend znepokojivý, protože se ukazuje, že se k násilí uchylují čím dál mladší 

pachatelé. Radikalizují se na platformách, které jsou pro starší generaci nové a často těžko uchopitelné. 

Pochopení těchto platforem, jejich jazyku a fungování, zabere mnoho času, prostředků a lidských 

zdrojů, které v Evropě momentálně chybí. Slovensko je toho ukázkovým příkladem, Česká republika 

má totožný problém.  

Neméně alarmující je také pachatelova inteligence. Šlo o extrémně inteligentního absolventa školy pro 

mimořádně nadané děti, navíc pocházejícího z dobře finančně zabezpečené rodiny. Pachatelův otec je 

bratislavský podnikatel, který ve volbách v roce 2020 kandidoval za krajně pravicovou politickou stranu 

Vlasť Štefana Harabina. 65stránkový manifest, který útočník zveřejnil na Twitteru několik hodin před 

samotným útokem, je charakteristický špičkovou angličtinou. Jak v něm autor sám přiznává, k jeho 

radikalizaci a postupnému plánování útoku došlo pravděpodobně už od května roku 2019. Stalo se tak 

na pofidérních online fórech typu 4chan, 8chan a 8kun, kde se setkává zejména americká krajní pravice 

a kde se rovněž zrodila konspirační teorie QAnon, kterou mladý Slovák následoval. Za klíčový pro svoji 

inspiraci označil útok Brentona Tarranta na mešity v novozélandském městě Christchurch roku 2019 a 

později také útok v nákupním středisku v americkém Buffalu v květnu 2022, o kterém jsme psali zde.  

 

Obrázek 3: Na imageboardu 4chan se pachatel několik hodin po útoku na dotaz jiného diskutujícího 

přiznává, že svůj pochroumaný náhled na svět získal na platformě „8c“, čímž je pravděpodobně myšlen 

8chan – horší verze 4chanu.  

Níže je několik úryvků z onoho manifestu. Kromě výše zmíněného je v něm zřetelná nenávist k Židům, 

vyplývající z důvěry v konspirační teorie „ZOG“ (Zionist occupation government) nebo QAnon. 

Terorista také varuje před „nekontrolovaným růstem ne-bílé migrace do Evropy a USA“ a vymezuje se 

proti „úpadku [společnosti], buzerantství, transgenderismu, a všem formám deviací“. Neopomíjí zmínit 

ani kritiku očkování, pravděpodobně proti covidu-19 (že i toto spadá pod typické teorie pravicových 

https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2022/05/Teror-v-Buffalu-a-zaty%CC%81ka%CC%81ni%CC%81-v-Ne%CC%8Cmecku-IPPS.pdf
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extremistů je rozebíráno v následující části textu, v kapitole „LGBTI+, Židé a předseda vlády… Jak to 

spolu souvisí?“). Hlásí se také k podpoře Donalda Trumpa. 

 

Obrázek 4: Na imageboardu 4chan se pachatel několik hodin po útoku vyjadřuje ve smyslu, že by 

„raději žil jen 19 let, než 91 [let] s vědomím, co [kikové] dělají“. „Kikes“ je hanlivá přezdívka pro Židy, 

která na platformách 4chan a 8chan pravidelně mezi mnoha dalšími zaznívá.  

       

Obrázky 5 a 6: Výňatky z teroristova manifestu. V levé části popis zejména sebe samotného a vývoje 

svých názorů. V pravé části definice nepřátel, ve spodní části potom rasistický symbol „černé slunce“ 

(schwarze sonne). Jde o symbol černého řádu SS používaný v nacistickém Německu a dnes soudobými 

neonacisty. 
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Obrázek 7: Poslední výňatek z pachatelova manifestu. Nabízí zde „řešení“ výše popisovaných 

„problémů“. Rozhodně vyzývá k tomu, aby jeho následovníci jen „neseděli doma a nečekali na 

spasitele, který se objeví a vše zachrání“. Vyzývá k akci, stejně jako to dělal už o rok a půl dříve na 

Twitteru (viz obrázek 8 níže).  

 

O vysoké inteligenci teroristy z Bratislavy vypovídá i část v manifestu, kde popisuje své první politicko-

náboženské postoje. Rozlišuje mezi ateismem, agnosticismem a ireligiozitou. Dokonce sebekriticky 

přiznává, že jeden čas podporoval kontrolu zbraní. Lze říct, že velmi dobře a vědomě rozumí své 

dosavadní životní cestě, která jej dovedla až k radikalizaci a propracovanému plánování teroru. 

Pachatel je zosobněním omylu, kterého se při analýzách procesu radikalizace často dopouští nejen 

široká veřejnost, ale i někteří odborníci, a totiž, že má na radikalizaci pravicových extremistů 

rozhodující vliv špatná socioekonomická situace nebo nízká inteligence rekruta. Nejen tento případ, 

ale i mnoho dalších z posledních let, ukazují na přesný opak.  

O čem je QAnon? 

Jak již bylo zmíněno výše, klíčovou roli v radikalizaci teroristy sehrál jeho pohyb na pofidérních 

platformách, kde spolu komunikují především američtí neonacisté a přívrženci hnutí QAnon. QAnon je 

konspirační teorie a nesourodé konspiračně-politické hnutí osob, které teorii věří. Pochází ze 

Spojených států amerických, kde se teorie vyvinula z jiného smyšleného příběhu, respektive teorie 

známé jako Pizzagate. V konkrétní pizzerii ve Washingtonu D.C. se mělo nacházet podzemí, ve kterém 

měla být provozována biolaboratoř, a v té z unesených a zneužívaných dětí získávat tekutina 

adrenochrom. Ta pak měla sloužit jako hlavní ingredience do omlazujícího lektvaru pro elitní skupinu 
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vyvolených osob, které si jejím prostřednictvím měly zajistit dlouhověkost a trvalé mládí. Jakkoliv 

bizarní a zjednodušený je popis Pizzagate, QAnon na něm vznikl. 

QAnon je plný antisemitismu a anti-LGBTI+ prvků. Za hlavní „zlo” přívrženci QAnonu označují předáky 

americké Demokratické strany v čele s Hillary Clintonovou, Joem Bidenem či Barackem Obamou, 

miliardáře a finančníky (zejména Billa Gatese a George Sorose), židovskou lobby, hollywoodské hvězdy, 

ale také dalajlámu nebo papeže Františka. Tito lidé podle QAnonu ovládají svět. Zároveň po světě 

provozují podzemní biolaboratoře, ve kterých se z unesených dětí extrakcí z adrenalinu získává již 

zmíněný adrenochrom. Děje se to podle nich například i na Ukrajině. Zde měl mít biolaboratoře až 

donedávna na starosti Hunter Biden, syn Joea Bidena, což opět potvrzuje propojení na špičky 

Demokratické strany.  

Hlavním nepřítelem této skupiny pedofilů je Donald Trump, kterého příznivci QAnonu vnímají jako 

zachránce a spasitele. Trumpův spojenec je Vladimir Putin, který zasáhl na Ukrajině mimo jiné kvůli 

tomu, aby činnost biolaboratoří s dětmi ukončil. Z toho mimochodem plyne i přístup českých a 

slovenských příznivců QAnonu k rusko-ukrajinské válce, ve které se pochopitelně staví na stranu Ruska.  

QAnon se v USA šířil primárně na chatovací internetové platformě, tzv. imageboardu, 4chan, později 

také na obdobných platformách 8chan a 8kun. Jde o pofidérní alternativní sociální sítě, které takřka 

nelze regulovat. Jednoho dne se na 4chanu objevily tzv. Q drops – krátké příspěvky anonymního 

uživatele, který si říkal „Q“. Q vystupoval zásadně anonymně, díky čemuž vznikl název Q-Anon. Q tvrdil, 

že pracuje pro americkou vládu a má prověrku typu Q, která zaručuje přístup k přísně 

tajným informacím národní bezpečnosti USA. Prostřednictvím příspěvků (neboli „drops“) na 4chanu 

pak Q začal šířit různé konspirační teze a teorie. Zde je nutno opět zdůraznit, že QAnon není jen jednou 

konspirační teorií. Je to soubor různých teorií, tezí a výmyslů, které spojuje pravicově extremistický 

podtext. 

 

Obrázek 9: QAnon našel tisíce přívrženců už i v České republice. Zde je pouze ukázka toho, co na 

mainstreamových platformách a sociálních sítích intenzivně koluje.  
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QAnon se od počátku šířil prostřednictvím internetu. Po internetu se teorie dostala i do České republiky 

a na Slovensko, tedy do zemí, jejichž společnosti se však o dění v Americe příliš nezajímaly. V počátcích 

tedy QAnon v Evropě úspěšný moc nebyl. Do širšího povědomí se začal dostávat až ve chvíli, kdy si ho 

sami Češi a Slováci začali upravovat k obrazu svému a aplikovali ho na aktuální záležitosti, které se 

dotýkají našich společností. O původních principech QAnonu sice většina českých a slovenských 

příznivců někdy slyšela a nepochybně v ně věří, nerozumí jim ale do hloubky a nejsou pro ně prioritou. 

Prioritou jsou dvě aktuálnější témata: válka na Ukrajině a očkování proti covidu-19.  

Jen velmi výjimečně najdeme mezi Čechy a Slováky osoby, které by propagovaly výhradně QAnon a 

jeho základní pilíře. Ve většině případů je QAnon pouze jednou z mnoha věcí a teorií, kterým lidé věří 

a které dál šíří. Například lidé, kteří v minulosti šířili konspirační teorie na témata jako Great Reset, 

Ilumináti, 5G, Bill Gates, Chemtrails, Nový světový řád apod., tedy teorie, které jsou často starší než 

QAnon, přibrali později QAnon do svého portfolia. Co se týče útočníka v Bratislavě, s QAnonem 

pracoval a souzněl s jeho principy. Zároveň k němu ale přistupoval kriticky. Ve svém manifestu se 

například zmiňuje o tom, že není vyloučeno, že je QAnon výsledkem práce tajných služeb, které mají 

za cíl dovést potenciální opozici k pasivitě a víře, že lze jen sedět a čekat. Jak ilustruje obrázek … výše, 

to terorista z Bratislavy odmítal. Naopak chtěl vývoj událostí „akcelerovat“. 

Akceleracionismus je klíčový prvek pravicově extremistických teorií. Zdůrazňuje potřebu urychlit vývoj 

společnosti směrem k chaosu a rasové očistě. Pravicoví extremisté jsou často přesvědčeni, že ke 

kolapsu společnosti dříve či později musí dojít. Někteří však sáhnou k násilí v domnění, že tím celý 

proces urychlí a společnosti tak pomohou. Z toho důvodu je akceleracionismus extrémně nebezpečná 

ideologie. Představuje totiž onen přechod extremismem a násilným extremismem, respektive 

terorismem.  

LGBTI+, Židé a předseda vlády… Jak to spolu souvisí?  

Dnes již víme, že pachatel s velkou pravděpodobností zvažoval útok i na slovenského premiéra Eduarda 

Hegera. Před jeho bydlištěm se útočník fotil několik týdnů před 12. říjnem a dle slovenských médií i 

v den útoku před barem Tepláreň. „Když mu záměr útoku na ministerského předsedu nevyšel, vybral 

si jiný vyhlédnutý cíl, a to byla Tepláreň,“ uvedl k tomu šéf slovenské policie Štefan Hamran („Původním 

cílem střelce z Bratislavy byl premiér Heger, uvedl šéf policie“, 2022). Útočník měl vyhlédnuté zřejmě 

minimálně tři cíle, které pro útok zvažoval: premiéra Hegera, bar Tepláreň, a židovské vzdělávací 

centrum Chabad of Slovakia. Před ním se, stejně jako před barem Tepláreň a domovem premiéra 

Hegera, útočník vyfotil a naznačil, že se na něj zaměří (obrázek 10). Těžko říct, co nakonec sehrálo roli 

v jeho finálním rozhodování. Mohlo jít o nějaký čistě praktický důvod (např. úroveň zabezpečení) nebo 

o aktuální útočníkovo rozpoložení. Není vyloučené ani to, že terorista plánoval zaútočit postupně na 

vícero cílů, jako to provedly jeho dva velké vzory – Anders Breivik v Norsku a Brenton Tarrant na Novém 

Zélandu.  

Proč právě tyto tři cíle? V typologii cílů nejde v případě slovenského extremisty o vybočení 

z očekávatelného. U pravicových extremistů ovlivněných konspiračními teoriemi jde o tradiční chápání 

toho, kdo je nepřítel. Jsou jím LGBTI+ lidé a prakticky jakékoliv jiné menšiny, ať už sexuální, náboženské 

či etnické. Pravicový extremismus charakterizuje xenofobie, který se na všechny menšiny vztahuje. 

Typicky jde dále o komunity židovské a muslimské, z etnického hlediska pak černošské či arabské. U 

Židů pak je hlavní problém navázání na veškeré možné bizarní konspirační teorie, které, ve zkratce 

řečeno, argumentují, že Židé řídí svět, konají veškeré zlo, a snaží se nahradit bílou evropskou rasu jinými 

cizími rasami. Z toho vyplývá i chápání toho, kdo stojí na té druhé straně, koho se pravicoví extremisté 

snaží chránit. Je to bílý heterosexuální člověk evropského původu, ateista nebo křesťan, jehož kultura 
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a „rasová čistota“ jsou v ohrožení. Kořeny tohoto vidění světa jsou pochopitelně v nacismu; extremisté 

jsou velmi často neonacisté, uctívající Adolfa Hitlera a jeho metody.  

 

Obrázek 10: Pachatel útoku 15. srpna na Twitteru sdílel fotografie před místy, které pro svůj útok 

pravděpodobně zvažoval. Kromě baru Tepláreň je na další fotografii i židovské vzdělávací centrum 

Chabad of Slovakia, rovněž v Bratislavě. 

Ministerský předseda Eduard Heger do typologie cílů zapadá mírně odlišným způsobem – jakkoliv opět 

spadajícím pod široký záběr pravicového extremismu. Extremisté ovlivnění konspiračními teoriemi 

věří, že jsou to právě elity, které se nás, běžné bílé obyvatelstvo, snaží nějakým způsobem vyhubit. 

Typicky jde o elity politické, za covidu nicméně stoupl počet útoků také na zdravotnické autority, 

virology, lékaře a podobně. Princip byl stejný. Zdravotnické autority nám ničily životy neustálými 

lockdowny a očkováním, pomocí kterého se nás snažili ovládnout. Odstranění těchto elit má uspíšit 

(tzv. akcelerovat) celý neodvratný proces změny společenského systému, ke kterému se pravicoví 

extremisté snaží dospět. Zde je na místě opět se vrátit k teorii QAnon, jejíž přívrženci se přesně na 

takovou společenskou změnu orientují. Proti „deep state“, elitám a establishmentu v jejich očích 

bojuje Donald Trump, díky čemuž ho většina těchto extremistů podporuje.  
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Obrázek 11: Screenshot twitterového profilu (nyní zablokovaného) bratislavského teroristy. 

Prezentuje na něm seznam svých hrdinů a idolů, mezi nimi např. Adolfa Eichmanna, Anderse Breivika 

či Roberta Bowerse (vrah 17 lidí v synagoze v americkém Pittsburghu). Odkazuje také na „anonymy“ 
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platformy 8chan, která je jedním z hlavních míst, kde se pravicoví extremisté scházejí a prakticky 

neomezeně komunikují.  

Proč nepůjde o ojedinělý čin  

Vyhlídky nejsou dobré. V případě pravicově extremistického násilí už několik let není otázkou, zda 

k němu dojde, ale kdy k němu dojde a v jakém rozsahu. V online prostředí, které je charakteristické 

svou propojeností, dochází k tak masivnímu šíření nenávisti, že je statisticky prakticky vyloučené, aby 

se byť jen jeho minimální část nepřelila i do off-line světa. Slovensko a Česká republika jsou země, které 

v evropském kontextu doteď s fyzickými akty terorismu neměly příliš velký problém, opomeneme-li 

důchodce Baldu a několik dalších ojedinělých případů. To se ale postupně mění. Útoky v Německu a 

nyní na Slovensku, další incidenty a zatýkání v pobaltských zemích, Francii, Finsku či Polsku – to vše 

potvrzuje trend, který se nevyhne ani České republice. Jednoduše proto, že nebere ohled na hranice a 

šíří se takřka neomezeně v prostředí internetu.   

Soubor konspiračních teorií známých jako QAnon je toho dobrým příkladem. Něco, co vzniklo ve 

Spojených státech a bylo určeno primárně pro americké publikum, se velmi rychle rozšířilo i do Evropy 

a adaptovalo na místní kulturní a historické podmínky. Terorista z Bratislavy zdaleka nebyl jediný, kdo 

byl konspiračními teoriemi doslova pohlcen. Takových lidí jsou v Česku i na Slovensku desítky tisíc. 

Klíčovou otázkou zůstává, kolik z nich se dostane do takového mentálního stavu, kdy se rozhodnout 

fyzicky jednat. Druhou otázkou pak je to, kolik z nich bude úspěšných. Zajímavé je podívat se na některé 

další reakce, které se objevily na platformě 4chan v reakci na teror v Bratislavě. Diskutující zde netrápila 

tragická smrt dvou mladých mužů, ale to, zda kvůli útoku nedojde na Slovensku k regulaci zbraní 

(obrázky 12 a 13) nebo to, že útočník cílil pouze na „randos“, tedy lidi, kteří nemají politickou moc 

(obrázek 14).  

 

 

Obrázky 12 a 13: Screenshoty z platformy 4chan krátce po útoku v Bratislavě. Komentující trápí to, že 

může dojít v důsledku útoku na omezení zbraní v zemi.  

 

Obrázek 14: Další komentující nadává útočníkovi za to, že „nemířil výše“ a cílil pouze na „randos“.  
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