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Abstrakt 

Práce pojednává o fenoménu tzv. hnutí žlutých vest (HŽV) ve Francii z pohledu teorie 

sociálních hnutí – usiluje o jeho klasifikaci z hlediska teorie nových sociálních hnutí (NSM), 

případně tradičnější teorie mobilizace zdrojů (TMZ). Zamýšlí se nad charakterem hnutí, jeho 

organizací a podobou protestních aktivit a probírá, zda je první zmíněná teorie vhodná pro 

pochopení a interpretaci jeho působení, zda není vhodné kombinovat více koncepčních 

přístupů, resp. zda není třeba teorii sociálních hnutí pro vysvětlení HŽV nově modifikovat. 

 

Klíčová slova: sociální hnutí, žluté vesty, Francie, protesty, politika  

 

Abstract 

The thesis deals with the phenomenon of the so called Yellow Vests Movement (YVM) in 

France from the point of view of social movement theory. It aims for the classification in 

terms of the theory of new social movements (NSM), or more traditional resource 

mobilization theory. The thesis also reflects on the character of the social movement, its 

organization and the form of protests and discusses whether the first mentioned theory is 

suitable for understanding and interpreting its effects or it's more convenient to combine 

several conceptual approaches, or rather modify the theory of social movements to explain 

the Yellow Vests Movement. 

 

Keywords: social movement, yellow vests, France, protests, policy  
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1. Úvod a představení problematiky  

 

Náhlá, avšak masivní vlna protestních akcí, známá jako hnutí žlutých vest (Mouvement de 

Gilets jaunes), zasáhla Francii poprvé v listopadu 2018. Nejvýrazněji se projevila v Paříži 

a na severu země, odkud se zejména během roku 2019 rozšířila i do jiných regionů 

a v menším měřítku také do sousedních států (např. Nizozemska, Belgie či Itálie). Spontánní 

mobilizaci občanů, náležících především k dělnické a nižší střední třídě, žijící na venkově či 

periferii větších měst, způsobilo hrozící zvýšení daně z pohonných hmot. Tato daň, jež měla 

sloužit jako opatření v boji proti klimatickým změnám, však byla spíše pomyslnou poslední 

kapkou pro ty z Francouzů, kteří se nedokázali ztotožnit s politikou Emmanuela Macrona, 

ironicky přezdívaného „prezident bohatých“. Již v prosinci 2017, tedy skoro rok před 

vypuknutím první demonstrace žlutých vest, vyvolalo jeho zrušení solidární daně (tj. daně 

z bohatství) vlnu společenské nespokojenosti. V květnu roku 2018 vznikla na internetu 

online petice za zrušení vyšší daně z pohonných hmot a relativně rychle dosáhla hranice 

jednoho milionu podpisů. Na podzim se díky sociálním médiím (zejm. YouTube, Facebook, 

Twitter) začala mezi lidmi šířit videa kritizující tuto „zelenou daň“ a s ní spojené vyšší 

náklady na životní úroveň skupiny obyvatel, která je existenčně závislá na automobilové 

dopravě. 

Dne 17. listopadu 2018 započala v Paříži i na jiných místech Francie první z řady 

pravidelných sobotních manifestací (tzv. premier acte) s rekordním počtem účastníků 

(Ministerstvo vnitra uvádí 287 000). 1  Davy protestujících v symbolických 

a nepřehlédnutelných žlutých vestách vyšly do ulic a na několik týdnů obsadily veřejná 

místa (např. parkoviště, kruhové objezdy či mýtné brány). hnutí se těšilo značné podpoře i té 

části francouzské populace, která se do demonstrací přímo nezapojila. Požadavky aktivistů 

se postupně formovaly a rozšiřovaly, a i přes prezidentovu snahu o smírný dialog a určité 

ústupky, pravidelné sobotní manifestace neutichaly.  

 

 Práce usiluje o klasifikaci žlutých vest z hlediska tzv. teorie nových sociálních hnutí. 

Jedná se o teoretický přístup, jenž vznikl v období 60. a 70. let minulého století v důsledku 

rozvoje nového typu sociálních hnutí a vyznačuje se pěti hlavními kritérii: 1) ideologie 

nových sociálních hnutí vystupuje proti orientaci na materiální bohatství a naopak bojuje za 

 
1 Moyou Éloise, Nombre de manifestants lors des mobilisations de gilets jaunes en France 2018-2019, 2020, 

In. Statista [online], 16.1. [cit. 4.3.2021]. 

Dostupné na: https://fr.statista.com/statistiques/952143/nombre-manifestants-gilets-jaunes-france/ 
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vyšší kvalitu života, zdůrazňuje význam kultury a identity, 2) sociální základna nových hnutí 

je třídně nespecifická a význam zde nabývají také zájmové a marginální skupiny, 

3) kolektivní identita a touha veřejně manifestovat svůj postoj a vyjádřit společné potřeby 

expresivním způsobem (blokády, masové demonstrace apod), 4) slabé organizační struktury, 

malý význam členských rolí a reprezentace, naopak rovnostářský a otevřený přístup, 

a 5) odmítání institucionalizovaného politického rámce, byrokracie a centralizace. 2  Tato 

kritéria budu aplikovat v analýze podoby a průběhu hnutí žlutých vest ve Francii a pokusím 

se vyhodnotit, zda je zmíněná teorie pro pochopení jeho dynamiky dostačující. 

V první kapitole sleduji, jakým způsobem se sociální hnutí vyvíjela v proměňujícím 

se světě a také jak se vyvíjely sociologické teorie, které fenomén sociálních hnutí zkoumají. 

Od dob Gustava Le Bona či sociologa Neila Smelsera, kteří k problematice sociálních hnutí 

přistupovali s určitým despektem a považovali je za iracionální patologické jevy nebezpečné 

pro společnost, se výzkum hodně posunul. V současném vědeckém diskursu jsou sociální 

hnutí chápána jako plnohodnotná a nedílná součást občanské společnosti, která se formovala 

pod vlivem technologického rozvoje a nových komunikačních kanálů, a tím ovlivnila 

podobu i ideovou orientaci nových hnutí. S příchodem studentského hnutí v 60. letech, jež 

bylo prvním z řady hnutí vznikajících v té době, se objevila potřeba transformovat dosavadní 

sociologické koncepce a přehodnotit stávající normy. Negativní pohled na masová hnutí 

postupně vystřídal názor, že se jedná o standartní a přínosnou formu politické participace, 

kterou zdravá společnost potřebuje.  

Druhá kapitola je věnována sociálnímu konfliktu ve Francii, který zde není novým 

fenoménem, ale naopak tradičním a historicky se opakujícím trendem. Masové protesty 

slouží jako prostředek k dosažení strukturálních změn a občané je vnímají jako přirozenou 

a svobodnou reakci na pocit nespokojenosti a marginalizace. Jak zdůrazňuje ve svém 

přístupu sociolog Alain Touraine, sociální hnutí dává jedincům možnost vyjádřit, či přímo 

prosadit svou vlastní identitu, jež je v protikladu s hodnotami a normami majoritní 

společnosti. Věnuji se zde blíže také příčinám vzniku hnutí žlutých vest a jejich vzdornému 

naladění proti francouzským elitám, včetně prezidenta Macrona. Požadavky, které aktivisté 

vznášejí, nemají pouze ekonomický charakter. Chtějí sice zajistit vyšší životní úroveň pro 

pauperizovanou skupinu obyvatel, rovněž ale mj. usilují o spravedlivější vládní politiku či 

možnost větší občanské participace na legislativním procesu.  

 
2 Znebejánek František, (1997): Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, 1. vydání, Praha, 

Sociologické nakladatelství, ISBN: 80-85850-31-1, s. 64-66.  
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Ve třetí kapitole podrobněji analyzuji spontánní neinstitucionalizovanou podobu 

hnutí bez organizační struktury a politických preferencí, která je ve shodě s hlavními znaky 

teorie nových sociálních hnutí. Významnou roli ve vzniku a utváření podoby hnutí hrály dva 

prvky — žlutá reflexní vesta, která nabízí demonstrantům symbolický motiv kolektivní 

jednoty a dává jejich protestům sílu, a sociální média, která významně ovlivnila koordinaci 

a způsob šíření. Dále se v této kapitole odkazuji na Kornhauserovu tezi, že neorganizovaná 

masa „vykořeněných jednotlivců“ snadno podléhá manipulaci ze strany extremistů a stává 

se tak hrozbou pro demokratický systém, a následně posuzuji, zda je obava z extremismu 

opodstatněná v případě hnutí žlutých vest. 

V poslední kapitole této práce se věnuji průběhu a způsobu protestu. Nová sociální 

hnutí využívají k vyjádření svých potřeb netradiční formy jednání a žluté vesty zaměřily své 

snahy především na ochromení dopravy zablokováním důležitých dopravních uzlů. 

Zablokovaná území (zejm. kruhové objezdy) pak aktivisté na mnoha místech využili 

k humanitárním účelům, čímž podtrhli sociální charakter celého hnutí. Nakonec tematizuji 

přítomnost násilí při demonstracích jak ze strany žlutých vest, tak i ze strany policejních 

složek.  
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2.  Historie a definice sociálních hnutí  

Nejdříve je zapotřebí sociální hnutí definovat a shrnout také jeho historický vývoj, protože 

pokud platí Brandova hypotéza o cyklickém charakteru hnutí3, může nám studium historie 

významně pomoci v porozumění a interpretaci hnutí současných i budoucích. Historická 

zkušenost umožňuje vysvětlit, jak a v čem se sociální hnutí liší od jiných druhů politických 

projevů, jak se mění (respektive bude měnit v průběhu času) a jaká politická situace jejich 

vzniku obvykle předchází.4  Od původního výkladu sociálního hnutí coby patologického 

chování iracionálního davu se vědecký přístup vyvinul v racionální sociologický výzkum 

spouštěcích faktorů, motivací a organizace sociálních hnutí. 

 Sociální hnutí není čistě evropský nebo severoamerický fenomén. Je totiž 

neoddiskutovatelnou součástí politických změn všude na světě, a tudíž stálým 

objektem sociologických analýz. 5  Myšlenky Hobbese, Rousseaua a Marxe teorii 

kolektivního jednání předcházely, ale její „moderní“ dějiny se začínají psát až u Gustava Le 

Bona a jeho psychologického pojetí davu jako iracionální masy zmítané emocemi 

a podléhající podmanivému vůdci. Původní výklad tedy spojoval příčiny vzniku sociálních 

hnutí s iracionalitou a hodnotil kolektivní jednání jako patologický jev. U vzniku termínu 

„teorie kolektivního chování“ (theory of collective behavior) stál významný představitel 

chicagské školy, Robert Park, jenž se v mnohém shoduje s Le Bonem, avšak přináší nové, 

racionální pojetí kolektivního jednání. Ve svém přístupu zdůrazňuje, že „kolektivní jevy 

neodrážejí pouze sociální krizi, ale spíše vytvářejí nové normy a nové formy soudržnosti, 

a považuje sociální hnutí za motory změny, zejména ve vztahu k hodnotovým systémům“.6  

Ve 30. letech 20. století na něj navazuje americký sociolog Herbert Blumer, který 

přichází s pojmem symbolický interakcionismus a vnáší do konceptu kolektivního chování 

nový prvek tvořivosti a poukazuje na racionální snahy občanské skupiny reagovat tímto 

způsobem na změny v sociálních strukturách. „Trendy směrem k rozsáhlým organizacím, 

mobilita obyvatel, technologické inovace, masová komunikace a úpadek tradičních 

kulturních forem byly považovány za okolnosti, jež nutí jednotlivce hledat nové vzorce 

 
3 Znebejánek František, (1997): Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, 1. vydání, Praha, Sociologické 

nakladatelství, ISBN: 80-85850-31-1, s. 9. 
4 Tilly Charles, Castañeda Ernesto , Wood Lesley J., (2019): Social movements, 1768-2018, New York, 4. 

vydání, John Wiley and Sons Ltd, ISBN: 9781119167655, s. 6. 
5 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 10  
6 Della Porta Donatella, Diani Mario, (2006): Social movements:an introduction, 2. vydání, Blackwell 

Publishing Ltd, ISBN-13: 978-1405102827, s. 12.  

https://www.routledge.com/search?author=Ernesto%20Casta%C3%B1eda
https://www.enbook.cz/catalog/product/view/id/5111310?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r7oIrUaL-3SJSICCVZMSPMkOHgI1ozqyQgkObM8eSxTgegdMpdQ2lsaAr7DEALw_wcB///#/dfclassic/query_name=match_and&query=John%20Wiley%20and%20Sons%20Ltd
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sociální organizace“. 7  Mobilizace mas je vyústěním společenského konfliktu mezi 

normativním uspořádáním společenského řádu a potřebou reformy v rámci procesu 

kulturního evolucionismu. Ve strukturně funkcionalistické teorii je pak takové kolektivní 

chování vnímáno jako patologická odchylka určité občanské skupiny od tradičního systému 

hodnot a norem.8 

Strukturní funkcionalismus spojuje sociolog Neil Smelser se studiemi kolektivního 

chování chicagské školy a vytváří tak významnou koncepci, ve které analyzuje a diferencuje 

kolektivní a konvenční chování. Smelser stanovuje několik možných forem kolektivního 

chování (např. paniku, mánii, výbuch nepřátelství, normativně orientované hnutí 

a hodnotově orientované hnutí) a vytváří model „přidané hodnoty“ („value-added“ model), 

kde uvádí hierarchii šesti specifických determinantů, které jsou nezbytné pro zrod 

kolektivního jednání.9  Podle něj k sociálním hnutí dochází ve chvíli, kdy ve společnosti 

eskaluje napětí a veřejnost požaduje strukturální změny. Kritika, jež se na Smelserův model 

snesla, poukazuje především na opomíjení časové dimenze a otázky hodnot, za něž sociální 

hnutí bojují. Ve spojení s Blumerovým mikropřístupem byl završen proces utváření a vznikla 

ucelená teorie kolektivního chování. Ta předpokládá, „že chování člověka, který se stává 

součástí spontánně se tvořících skupin, je v zásadě odlišné od jeho chování jako individua“10 

a usiluje o explanaci tohoto jevu.  

 V 50. a 60. letech minulého století se objevují další výklady, jež pojednávají 

o mobilizaci mas – nejvýznamněji se prosadily teorie relativní deprivace11 a teorie masové 

společnosti, jež vznikla po druhé světové válce v reakci na rozvoj totalitních režimů. Druhou 

zmíněnou teorií se ve své vědecké práci zabýval politický sociolog William Kornhauser, jenž 

zaujímal strukturální přístup. Masovou společnost charakterizuje jako „[…] sociální systém, 

 
7 Tamtéž.  
8 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 13.  
9  „1. Strukturální přispívání reprezentující zvláštnosti dané společnosti, které vytvářejí odlišné příležitosti 

a cesty k protestům, 2. Strukturální napětí, které představuje aktuální příčinu potíží lidí. Za nejdůležitější typy 

napětí považuje normativní vágnost, deprivaci, konflikt a diskrepanci, 3. Generalizovaná přesvědčení, což jsou 

přesvědčení o existenci zvláštních kategorií sil s univerzální působností, jako jsou například hrozby, spiknutí 

a podobně, 4. Urychlující faktory, jimiž jsou specifické podněty kolektivního chování, 5. Aktivity vůdců a ko-

munikace, které vytvářejí podmínky pro řízení a koordinaci chování, 6. Působení sociální kontroly, tj. způsoby, 

jimiž na vznikající situace reagují etablované struktury.“  

Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 14.  
10 Tamtéž, s. 16.  
11 Dále rozvíjí Smelserův koncept „napětí“, jež vzniká v případě citelných sociálních či ekonomických rozdílů 

mezi příslušníky různých skupin ve společnosti. Vlna sociálního hnutí je pak vyústěním tohoto pocitu 

znevýhodnění a také prostředkem, jak získat přístup ke zdrojům své referenční skupiny.   
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ve kterém jsou elity snadno přístupny vlivu ne-elit a ne-elity jsou snadno přístupné 

mobilizaci elitami“.12 

Zkoumání problematiky sociálních hnutí se nevyhýbal také myšlenkový proud 

marxismus, jeho přispění bylo však zejména v americké akademické obci až do poloviny 60. 

let opomíjeno.13 Na rozdíl od strukturně funkcionalistické teorie nepovažuje sociální hnutí 

za nežádoucí přechodnou odchylku od sociálních norem, ale dává mu silně antikapitalistický 

nádech a usiluje o strukturální změny. V centru jeho zájmu je „vykořisťovaná“ dělnická třída, 

jež má za úkol uvědomit si své podřadné sociální postavení, vzbouřit se proti němu a nastolit 

tak spravedlivé společenské uspořádání. Marxistické pojetí limitovalo jeho úzké zaměření 

pouze na dělnické hnutí. Tak jako předchozí zmíněné teorie nedokázal ani marxismus 

adekvátně reagovat na rozvoj kontrakultury 60. a 70. let ve Spojených státech a vysvětlit 

mechanismy kolektivního jednání během vlny studentského hnutí ve druhé polovině 60. let 

v západní i východní Evropě ani reformní hnutí v komunistickém bloku ve stejném období, 

zejména v Československu.14 

2. 1 Rozvoj sociálních hnutí 

Studentské hnutí bylo jakýmsi katalyzátorem, který pomohl odstartovat řadu jiných hnutí, 

jež se vyvíjela všemi směry. Za zmínku stojí např. enviromentální, mírová, feministická, 

hnutí za občanská práva, za práva homosexuálů, aj. Dosavadní sociologické koncepce náhle 

nebyly pro porozumění těmto společenským procesům dostačující. Vznikla potřeba tento 

nejednoznačný fenomén nově definovat. Termín kolektivní chování byl částečně nahrazen 

pojmem „sociální hnutí,“15 jenž je značně variabilní a slouží spíše k označení dynamického 

komplexu jednání než jasně vymezeného útvaru. Sociální hnutí je doprovázeno vznikem 

nových pravidel a  norem a  představuje pokusy o  transformaci norem stávajících.16 Poprvé 

 
12 Oberschall Anthony, (1973): Social Conflict and Social Movements, 1. vydání, New York, Englewood 

Cliffs, Prentice Hall, ISBN-13: 978-0138157616 s. 103.  
13 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 20.  
14  Mazák, Jaromír, (2016): Teorie sociálních hnutí: přehledová studie, Acta Universitatis Carolinae 

Philosophica et Historica – Studia Sociologica roč. XXI, Praha, s. 9-30.  
15 Významová distinkce těchto dvou pojmů nebyla řádně vysvětlena. Pouze Anthony Oberschall představil 

jejich možné definice. Sociální hnutí definuje jako vyzývatele, „který usiluje   kolektivní zisk a prospěch pro 

stoupence prostřednictvím rozmanitých strategií, nichž některé mohou znamenat nerutinní, dokonce ilegální 

prostředky nátlaku na cílové instituce.“ (Oberschall, 1993:384). Za kolektivní chování pak považuje „…formu 

dobrovolného, účelového, epizodického kolektivního jednání v relativně nestrukturovaných situacích. Zisky 

a náklady zvoleného jednání účastníků se obvykle liší od zisků a nákladů v jiných situacích, přičemž obvyklé 

normy chování mohou být dočasně nahrazeny jinými normami“ (Oberschall, 1993:383).  

Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 25.  
16 Della Porta Donatella, Diani Mario, (2006): Social movements:an introduction, 2. vydání, Blackwell 

Publishing Ltd, ISBN-13: 978-1405102827, s. 12-13. 
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až v  roce 1992 vzniká studie zaměřená na konstrukci pojmu sociální hnutí jako obecné 

sociologické kategorie.17 Zde je patrná především Dianiho snaha odlišit sociální hnutí od 

zdánlivě podobných fenoménů (jako jsou např. sekta, politická strana, organizace či zájmová 

skupina) a  vytvořit tak koncepci sociálního hnutí opírající se o  stávající významné přístupy 

a  pohledy. Mario Diani vychází z myšlenek již existujících teorií (teorie kolektivního 

chování, teorie mobilizace zdrojů, teorie politického procesu a teorie nových sociálních 

hnutí) a pokládá základy „nové syntézy“, když stanovuje čtyři aspekty pro pojetí sociálních 

hnutí. Jsou jimi: a) síť neformálních interakcí, b) sdílená přesvědčení a solidarita, 

c) kolektivní jednání týkající se konfliktních problémů a d) jednání, které primárně stojí 

mimo institucionální sféru a rutinní procedury sociálního života.18  Aktéři participující na 

sociálním hnutí tvoří rozmanitou skupinu, která sdílí kolektivní identitu, již cítí a respektují 

jak účastníci hnutí, tak i vnější pozorovatelé. Členové skupiny se však nemusí nutně 

definovat ve vztahu k okolnímu světu (vymezení my vs. oni) a sdílet společný pocit 

sounáležitosti, zpravidla ale mají společné ideje a cíle. Nejen Diani se pokouší o syntézu – 

v roce 1992 vyšlo významné dílo politologů Jean Louise Cohen a Andrewa Aratoa s názvem 

Civil Society and Political Theory, které pojednává o teorii občanské společnosti a jejím 

vývoji v Evropě. 

 Sociální hnutí nelze omezit na pouhý protest, přesto že konfliktní charakter je 

neoddiskutovatelnou součástí hnutí. „Aby se protesty objevily, aktivisté musí věřit, že 

existuje příležitost, kdy mají moc zasadit se o změnu; a musí z problému obviňovat 

systém“.19 Pro politicky zaměřená hnutí je protest typický, ale pro hnutí usilující o změnu 

v osobní nebo kulturní rovině, má jen okrajový význam.20 

Vystihnout všechny charakteristické rysy sociálního hnutí a zároveň jej odlišit od 

příbuzných jevů není snadné. Diani nabízí syntetickou definici, jež obstojně zachycuje 

komplikovaný fenomén a spojuje několik konkurenčních teorií. „Sociální hnutí je sítí 

neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo organizací angažovaných 

v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“.21 

Další definice, kterou můžeme nalézt v  sociologické encyklopedii zní: „Z hlediska 

sociologie představují tato hnutí více méně rozsáhlé komplexy souhlasně orientovaných spol. 

 
17Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 27.  
18 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 27.  
19 Della Porta Donatella, Diani Mario, Social movements:an introduction, s. 18. 
20 Diani Mario, The concept of social movement. 1. vydání, 1992, The Sociological Review, SAGE 

Publications s. 12.  
21 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 29.  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hnut%C3%AD
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(„kolektivních“) činností, založených na aktivismu, na mobilizaci akčních potenciálů 

stoupenců, jejichž cílem jsou zásahy do těch podmínek spol. života, které pokládají za 

důležité. Činnost soc. hnutí je spjata s intenzivní komunikací a interakcí mezi jejich členy, 

nezbytnou pro jejich orientaci a koordinaci jejich činností a pro překonání odporu protivníků, 

s nimiž se střetávají.“ 22  Přístupů ke studiu sociálních hnutí je nespočet, a tak přesné 

vymezení charakteru sociálního hnutí zůstává věčným předmětem vědeckého zájmu. 

Odlišné pojetí v evropské a americké akademické sféře se koncem 70. let projevilo 

rozdělením na dva myšlenkové proudy – v USA převládá teorie mobilizace zdrojů (resource 

mobilization), na Evropském kontinentu se naopak více rozvíjí tzv. teorie nových sociálních 

hnutí.  

2. 2 Charakter nových sociálních hnutí 

Nová sociální hnutí reagují na řadu společenských fenoménů – za nejvýznamnější lze 

považovat enviromentální, která se zabývají změnami životního prostředí, studentská, 

požadující reformy v oblasti školství, mírová, jež si kladou za cíl minimalizovat násilí ve 

světě, feministická (tj. ženská hnutí), lidskoprávní, aj. Jejich vznik a rozvoj odráží změny 

probíhající na celospolečenské úrovni, zejména přechod od industriální k postindustriální 

společnosti, kde již nedominuje výroba materiálních produktů, ale produkce zboží 

symbolického. 23  Řada vědců zdůraznila skutečnost, že sociální změna vytvořila novou 

sociální vrstvu-tzv. novou střední třídu, jež je schopná díky své pozici a kontrole zdrojů hrát 

ústřední roli v nových konfliktech. Z analýz populace vyplývá, že příslušníci nové střední 

třídy mají vyšší vzdělání a bývají zaměstnaní v oblasti služeb. V důsledku své technické  

a kulturní kompetence a ekonomicko-funkčního postavení se nová střední třída 

pravděpodobněji mobilizuje v konfliktech nového typu, tj. v boji proti technokratům, 

veřejným i soukromým agenturám zapojeným do šíření informací a budování konsensu, 

armádě a sociálnímu aparátu.24 Původ aktivistů však nemůžeme tímto způsobem zobecnit   

a nespokojenost nelze dedukovat z jejich postavení. Podle sociologa Clause Offea jsou do 

hnutí zapojeni také příslušníci staré střední třídy (např. farmáři, menší podnikatelé či majitelé 

obchodů) a tzv. „dekomodifikované“ vrstvy obyvatelstva, tj. ekonomicky neaktivní nebo 

 
22 Strmiska Zdeněk, Sociologie sociálních hnutí, 2020, In. Sociologická encyklopedie [online], 21.9. [cit. 

15.3. 2021].  

Dostupné na: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w /Sociologie_soci%C3%A1ln%C3%ADch_hnut%C3%AD  
23 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 43.  
24 Della Porta Donatella, Diani Mario, Social movements:an introduction, s. 55.  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%C4%8Cinnost
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kategorie:Aut:_Strmiska_Zden%C4%9Bk
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sociologie_soci%C3%A1ln%C3%ADch_hnut%C3%AD
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nezaměstnaní, kteří mají dostatek volného času k participaci na akcích.25 Nová sociální hnutí 

představují jiný typ sociálních identit, neorganizují se nutně podle třídní klasifikace, místo 

toho je charakterizují znaky jako etnická příslušnost, pohlaví, sexualita nebo kulturní 

identita.26 

Teorie nových sociálních hnutí charakterizuje nová hnutí podle několika společných 

znaků. Jsou ideologicky orientovaná proti materiálnímu blahobytu, jenž se rozmohl 

v západních industriálních demokraciích, a naopak vyzdvihují význam kultury  

a kvality života.27 Problematizovaná témata se dotýkají všech vrstev napříč společenským 

spektrem, hnutí tedy zpravidla nehájí zájmy uzavřené skupiny či třídy. Aktéři jsou 

motivováni k participaci společnými cíli, manifestují svou vůli individuálně se realizovat, 

zasadit se o svá práva a podílet se na politickém životě formou přímé demokracie. Neusilují 

však o převzetí moci, ale spíše o změnu „životního stylu“. Organizační struktury nových 

sociálních hnutí jsou založeny na volných, slabě hierarchizovaných formálních vztazích 

respektujících principy decentralizace, otevřenosti a demokracie.28 Nová sociální hnutí jsou 

podle Oberschalla ztotožňována s volně strukturovaným kolektivním konfliktem, ve kterém 

„stovky skupin a organizací-mnoho z nich má jen krátké trvání, jsou prostorově rozptýlené 

a postrádají přímou komunikaci, jediné uspořádání a společné vedení-se epizodicky účastní 

mnoha různých druhů místních kolektivních akcí“.29 

Výše zmíněnými charakteristikami se nová sociální hnutí vymezují proti starým 

dělnickým hnutím. V jednotlivých zemích Evropy se hnutí pod vlivem rozličných sociálně 

politických a intelektuálních tradic rozvíjela různými směry a získávala vlastní specifický 

ráz.30 V následující kapitole se zaměřím především na vývoj sociálního konfliktu ve Francii, 

jenž vedl ke vzniku hnutí známého pod názvem hnutí žlutých vest.  

  

 
25 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 64.  
26 Waters Sarah, (2003): Social movements in France, Towards a New Citizenship, 1. vydání, French Politics, 

Society and Culture, ISBN-13: 978-0333770436, s. 38.  
27 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 38.  
28 Tamtéž, s. 39.  
29 Della Porta Donatella, Diani Mario, Social movements:an introduction, s. 137.  
30 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 40.  
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3. Sociální konflikt ve Francii  

Sociální hnutí mají ve Francii svou historickou tradici. Jedná se o národ, jenž se po staletí 

definoval masovým lidovým povstáním, jehož hodnoty, principy a ideály byly formovány 

hluboce zakořeněnou revoluční tradicí. Francouzská společnost se nikdy nezdráhala vyjádřit 

svou nespokojenost o poznání otevřeněji a dramatičtěji než jiné evropské země. Odehrává 

se zde větší množství demonstrací, stávek, pochodů a petičních hnutí než ve většině ostatních 

evropských společností. Od Velké francouzské revoluce v roce 1789 a Pařížské komuny (La 

Commune de Paris) v roce 1871 až po občanské nepokoje květen 1968 nebo „velké 

stávky“ v roce 1995 (les grèves de 1995) byl průběh francouzských dějin přerušován 

momenty opakujících se hlubokých sociálních a politických otřesů.31  

 Kolektivní vzpoury a masové protesty jsou prostředkem pro dosažení změny režimu 

nebo politických struktur ve chvíli, kdy převáží nespokojenost určité skupiny občanů. Tyto 

změny však nakonec často nenaplňují konkrétní politické cíle nebo se přímo rozcházejí 

s původními požadavky hnutí.32 Události v květnu 1968 (také známé jako Pařížský květen), 

které přispěly ke kulturním, politickým a sociálním reformám, vzešly ze studentského 

prostředí a vyústily v generální stávku, jež zasáhla celou Francii. Studenti začali požadovat 

lepší studijní podmínky, demokratizaci akademického prostředí a vymezovali se proti tzv. 

gaullismu. 33  Na požadavky studentů vláda Georgese Pompidoua reagovala řadou 

represivních opatření a původní studentské nepokoje se proměnily v celonárodní hnutí 

s širšími ekonomickými a politickými požadavky. Demonstranti v ulicích stavěli barikády 

a střety s policií měly za následek množství zraněných. 

 K dalším významným protestům francouzské historie patří generální stávky ve 

veřejném sektoru v roce 1995. Tyto stávky podporované všemi významnými odbory 

probíhaly v kontextu většího sociálního hnutí proti reformnímu programu tehdejšího 

premiéra Alaina Juppého a představovaly největší sociální hnutí ve Francii od května 1968. 

Plán Juppé spočíval v omezení sociálních dávek, jež by vedlo ke snížení rozpočtového 

deficitu z 5 % na 3 %, jak to vyžadovala Maastrichtská smlouva z roku 1993. Ke stávkujícím 

železničářům se připojili také pracovníci pařížského metra, zaměstnanci pošty, učitelé a další 

 
31 Waters Sarah, (2003): Social movements in France, Towards a New Citizenship, 1. vydání, French Politics, 

Society and Culture, ISBN-13: 978-0333770436, s. 2.  
32 Wilson L. Frank, (1994): Political Demonstrations in France: Protest Politics Or Politics of Ritual?, French 

Politics and Society, Vol. 12, N. 2/3, (spring-summer 1994), s. 29.  
33 Gaullismus je konzervativní politický směr vycházející z myšlenek Charlese de Gaulla. Usiluje o 

centralizovaný stát a zakládá francouzskou národní velikost a nezávislost na stabilitě a autoritě státu. 

https://czwiki.cz/Lexikon/Nez%c3%a1vislost
https://czwiki.cz/Lexikon/Autorita
https://czwiki.cz/Lexikon/St%c3%a1t
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veřejní pracovníci v celé zemi. Stávka skončila 15. prosince, poté co Juppé ustoupil 

a rozhodl se zrušit plánované reformy.  

Původní heslo Velké francouzské revoluce „liberté, égalité, fraternité” („svoboda, 

rovnost, bratrství“) slouží dodnes jako motto republikánské Francie. Shrnuje univerzálně 

platné hodnoty, na nichž byla francouzská kultura vybudována a nechybí dodnes na žádné 

protestní akci. Republikanismus je politickou ideologií, jež definuje svobodu jako absenci 

nadvlády – svobodná bytost by neměla podléhat moci státu, ani jednotlivce. V politickém 

smyslu republikanismus zdůrazňuje myšlenku, že cílem státu a smyslem jeho existence musí 

být při rozhodování společné dobro (v latině res publica: „věc veřejná“). 

„Více než v jakékoli jiné evropské zemi leží konflikt v srdci francouzského 

politického života a je vpleten do samotné struktury společnosti, což pro mnohé symbolizuje 

ideály odporu lidu, demokratických změn a boje za spravedlnost“.34 Občané konflikt vnímají 

jako přirozenou a potřebnou součást politického systému. Jedná se o reakci na strukturální 

nerovnosti a socio-kulturní změny, jež ve společnosti neustále probíhají. Protesty znamenají 

možnost politické participace i pro marginalizované skupiny obyvatelstva, jež jinak 

postrádají zastoupení ve stávajících strukturách politického systému. Právě tyto skupiny 

nejčastěji usilují o reorganizaci sociálních vztahů a vzdorují pravidlům, jež určuje 

dominantní část společnosti. Snaží se tak zabránit svému vyloučení z kulturního a sociálního 

kapitálu majoritní společnosti. Rozšířená nerovnost v přístupu k pracovním příležitostem, 

ke vzdělání a k sociálním statkům znevažuje demokratické ideály svobody, rovnosti 

a bratrství. 

Nová sociální hnutí ve Francii pomohla zrodu politické subkultury, jež se vymezila 

proti převažujícím trendům dominantní kultury a zhostila se role obránců znevýhodněných. 

V tomto kontextu vznikla celá řada hnutí, např. protirasistické, které si kladlo za cíl 

demonstrovat kulturní identitu přistěhovaleckých komunit, prosadit své nároky na stejná 

práva, jako má majorita a omezit politické projevy rasismu. Dále hnutí nezaměstnaných, již 

protestními akcemi chtěli docílit rozšíření „práva na práci“ pro všechny členy společnosti 

nebo hnutí Nuit debout, zaměřené proti navrhovaným pracovním reformám. 

Ve Francii jsou nová sociální hnutí reprezentována zejména dílem sociologa Alaina 

Touraina, podle jehož teorie se konflikt odehrává především na poli kultury. Hnutí 

představují kombinaci sociálního boje a touhy po kulturním uznání: „sociální hnutí je podle 

mé definice kolektivní akce zaměřená na zavedení ústředních kulturních hodnot v rozporu 

 
34 Waters Sarah, (2003): Social movements in France, Towards a New Citizenship, 1. vydání, French Politics, 

Society and Culture, ISBN-13: 978-0333770436, s. 2. 
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se zájmy a vlivy nepřítele, který je definován z hlediska mocenských vztahů. Sociální hnutí 

je kombinací sociálního konfliktu a kulturní participace“.35 Předmětem Tourainova zájmu je 

autonomní „subjekt“, definovaný jako „vůle jednotlivce jednat a být uznáván jako aktér“, 

měnící společnost prostřednictvím „svobodných a kreativních“ sociálních hnutí.36 Jedinec 

tedy usiluje o prosazení vlastní identity, jež je v přímém protikladu s dominantními 

kulturními normami, které převládají ve společnosti. Touraine tvrdí, že stěžejní konflikt se 

v dnešních společnostech soustřeďuje na individuální subjekt, jenž se snaží bránit 

a prosazovat svou vlastní identitu v kontextu postindustriální globalizující se společnosti, 

která způsobuje neutralizaci a fragmentaci identit.37 

Nová sociální hnutí však neusilují o převzetí politické moci, ale o přepsání kulturních 

vzorců a o demokratizaci společnosti. Představují alternativu k technokratické modernitě, 

bouří se proti byrokratizaci živené zejména technokratickým a totalizujícím státem.38 Boj 

určité skupiny občanů proti tzv. elitám zaznamenala Francie ve své minulosti již mnohokrát. 

V roce 2018 vstoupila na politickou scénu celonárodní vlna protestů známá jako hnutí 

žlutých vest, ve které statisíce lidí pravidelně demonstrovaly proti „antisociální“ politice 

prezidenta Macrona. 

3. 1 Hnutí žlutých vest 

Toto hnutí můžeme chápat jako vzedmutí odporu vůči směru, kterým se nejen Francie, ale 

obecně Západní Evropa ve 21. století ubírá. Progresivní přístup k enviromentálním otázkám 

a snaha o udržitelný rozvoj, např. pomocí regulací automobilové dopravy či omezením 

jaderných reaktorů v zemi, nutně zvyšuje životní náklady obyvatel. Hlavním impulsem 

vzniku protestů jsou tedy socio-ekonomické příčiny a nahromaděná frustrace zejména 

příslušníků nižší střední třídy, kteří se cítí pauperizováni a jsou v jistém smyslu obětmi 

globalizace. Jsou to lidé, jejichž socio-ekonomický status jim nedovoluje bydlet (ani v nájmu) 

ve velkých městech (jako Paříž, Lyon, Bordeaux, Štrasburk, Marseille apod.), tudíž žijí často 

v periferních aglomeracích vzdálených od měst desítky kilometrů, mimo metropolitní 

dynamiku. V místě svého bydliště nemají zajištěné lokální občanské služby jako obchod, 

restaurace, kino, lékař, mateřská škola apod., obyvatelé jsou tedy závislí na každodenním 

dojíždění. Hromadná doprava je však v těchto místech nedostatečná či neexistuje vůbec, 

 
35 Waters Sarah, Social movements in France, Towards a New Citizenship, s. 73.  
36 Girling John, (2004): Social Movements and Symbolic Power Radicalism, Reform and the Trial of 

Democracy in France, 1. vydání, New York, Palgrave Macmillan, ISBN 1-4039-3379-0, s. 3.  
37 Waters Sarah, Social mevements in France, Towards a New Citizenship, s. 73.  
38 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé, s. 46. 
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a tak jedinou možností, jak se dostat do města, je vlastní auto. Právě této skupiny lidí se 

plánovaná ekologická daň, tj. zvýšení daně z pohonných hmot a s tím související zvýšení 

ceny nafty a benzínu, dotkne nejdramatičtěji.  

Hnutí žlutých vest bývá přirovnáváno k francouzským „Jacqueries“. Tento termín 

označuje rozsáhlé vzpoury rolníků proti šlechtě v polovině 14. století v severní a střední 

Francii, obecněji se v politologii používá k označení všech venkovských povstání. Stejně 

jako Jacqueries nejsou „žluté vesty“ městskými jevy. Pokud nejsou výlučně venkovské, jsou 

tedy mimoměstské.39  Města jsou cílem rebelií občanů, kteří se cítí v sociálním systému 

opomíjeni a mají pocit, že navzdory svému pracovnímu nasazení a celkovému 

makroekonomickému růstu Francie chudnou, a nevidí ani lepší životní perspektivu. Pomocí 

protestů na sebe chtějí upozornit, definovat priority a vznést požadavky na zvýšení své 

životní úrovně. Environmentální a sociální krize od sebe nelze oddělit – boj proti konci světa 

a konci měsíce je stejný.40 Nejedná se o nejnižší společenskou vrstvu, nýbrž o Francouze, 

kteří pracují, takže na rozdíl od chudých na předměstí nedosáhnou na státní dotace 

a nemohou čerpat politickou podporu. Zároveň ale nejsou schopní vytvořit si finanční 

rezervu, přestěhovat se a zlepšit tak své společenské postavení. Tito lidé se nedokázali 

v dnešním globalizovaném světě dostatečně zorientovat a začlenit se, neznají jiný světový 

jazyk (zejm. angličtinu), postrádají potřebné vzdělání či kompetence a okruh jejich 

příležitostí se neustále zužuje. „Tento oprávněný hněv nelze jen tak smést ani jím opovrhovat, 

protože se zakládá na každodenní realitě milionů občanů, kteří se nyní mobilizují, aby 

skoncovali s nespravedlivým systémem, v němž vládne arogance proklamovaných elit 

a rostoucí nerovnosti mezi sociálními třídami“.41 

 

3. 1. 1 Francouzský boj proti elitářství  

 

Sociolog Pierre Merle se domnívá, že tento násilný konflikt ilustruje propast, která vzrostla 

mezi vzpurnými občany a vládnoucími elitami.42 Elitářství je ve Francii poměrně rozšířeným 

 
39 Rozès Stéphane, (2019): Les« gilets jaunes »: une jacquerie française, Revue Politique et Parlementaire 

«Gilets jaunes» : Un mouvement révolutionnaire?, Vol. 121, N. 1090, (janvier-mars, 2019), s. 106.  
40 Martin Mathilde, Mine Islar, (2021): The ‘end of the world’ vs. the ‘end of the month’: understanding 

social resistance to sustainability transition agendas, a lesson from the Yellow Vests in France, Sustainability 

Science, Vol. 16, (march 2021), Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11625-020-00877-9  
41 Editions Syllepse, (2018): Gilets jaunes – des clés pour comprendre, 1. vydání, Paříž, ISBN 978-2-84950-

736-0, s. 13.  
42 Merle Pierre, 2018, Gilets jaunes: Le mouvement rappelle les jacqueries des périodes révolutionnaires, In. 

Le Monde [online], 20.11. [cit. 10.4.2021], ISSN: 2262-4694.  

Dostupné na: https://www.lemonde.fr/decryptages/article/2018/11/20/gilets-jaunes-la-france-d-en-bas-contre-

les-premiers-de-cordee_5385793_1668393.html  
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fenoménem, který kontrastuje s deklarovanými ideály republikanismu. V každé společnosti 

však můžeme zaznamenat nerovnoměrné rozdělení bohatství, moci a prestiže – ti, kdo tyto 

výsady koncentrují ve svých rukou, jsou považováni za elitu. Italský liberální sociolog 

a ekonom Vilfredo Pareto definoval elity jako „sociální kategorie tvořené jednotlivci, kteří 

ve své činnosti dosahují nejvyššího ohodnocení“.43 Tito jedinci náleží k menšině, jež díky 

své „nadřazenosti“ dominuje zbytku společnosti a má tendenci monopolizovat moc ve svůj 

prospěch, nebo se o to alespoň snaží. Francouzské elity tvoří plnohodnotnou sociální třídu, 

která vykazuje jistou homogenitu a určitou úroveň vzájemnosti.44  

Množné číslo však naznačuje pluralitu kategorií, které můžeme rozlišit – Pareto 

odkazuje na velké učence i umělce, sportovce, šachisty, dokonce i na „elitu podvodníků“.45 

Vilfredo Pareto také dělí tuto „nejvyšší sociální vrstvu“ na vládnoucí elitu, jež koncentruje 

moc a zastává politické úřady a nevládní elitu, která neuplatňuje svou moc přímo ve vládě, 

ale podporuje ji a může eventuelně sloužit jako prostředník mezi vládnoucí vrstvou 

a většinovou společností.46 

Elity můžeme kategorizovat podle různých kritérií – existuje politická elita, jež stojí 

v čele správních orgánů a drží v rukou zákonodárnou a výkonnou moc, ekonomická 

a finanční elita, jež vládne ve sféře podnikání, mediální elita, která řídí institucionální média, 

a nakonec intelektuální elita, která formalizuje ideologii sdílenou mezi elitami.47  

 Vytváření republikánských elit je úzce spojeno se vzděláním na tzv. Grandes écoles, 

vysoce výběrových vysokých školách, jež poskytují specializované vzdělání a umožňují 

absolventům nalézt uplatnění v lukrativních oborech. Ve Francii „[…] je předpokladem 

k zastávání význačných postů absolutorium některé z tzv. grandes écoles: vedle École 

Polytechnique je to především ENA – École Nationale d’Administration, která je od druhé 

světové války jednoznačně hodnocena jako vzdělávací institut formující byrokratickou elitu 

země. Tyto školy za dobu své existence fakticky monopolizovaly sféru přípravy vyšších 

administrativních úředníků. Z jejich absolventů se postupně vytvořila určitá „sekta“, malá 

uzavřená komunita, jejíž příslušníci jsou fakticky předurčení k elitnímu postavení nejen ve 

státní správě. Mají společensky vysoce ceněné, prestižní zaměstnání, požívají značné 

 
43 Boudon Raymond, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 1990. 
44 Choeur Adrien, 2018, Les élites en France: qui sont-elles? In. JePense.org [online], 8.5. [cit. 10.4.2021]. 

Dostupné na: https://www.jepense.org/elites-en-france/  
45 Leferme-Falguières Frédérique, Van Renterghem Vanessa, (2001): Le concept d'élites: Approches 

historiographiques et méthodologiques, Hypothèses, Vol. 4, N. 1, (2001), s. 55-67.  

Dostupné na: https://doi.org/10.3917/hyp.001.0055  
46 Tamtéž.  
47 Choeur Adrien, 2018, Les élites en France: qui sont-elles? In. JePense.org [online], 8.5. [cit. 10.4.2021]. 

 Dostupné na: https://www.jepense.org/elites-en-france/  
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autority, a v nikoli zanedbatelné míře se rovněž podílejí na vymezení kompetencí, jež na ně 

stát přenáší“.48  

 

3. 1. 2 Role prezidenta Macrona  

 

Před několika dny prezident Macron vystoupil s rozhodnutím o zrušení prestižní ENA, na 

které sám, tak jako řada předchozích francouzských prezidentů či významných politiků, 

studoval. Škola má být nahrazena novým Institutem státní správy (Institut du Service Public), 

jenž slibuje potlačení elitářství a větší otevřenost pro studenty z různých sociálních vrstev. 

Jedná se o gesto, jímž Emmanuel Macron dává jednoznačně najevo, že pokračuje 

v politických reformách a reaguje na požadavky žlutých vest.49 

 Prezident, který nejen svou politikou favorizující bohaté, ale také svým vzděláním, 

vystupováním v médiích a předchozím působením jako investiční bankéř v bance 

Rothschild & Cie, představuje elitu Francie a od svého zvolení čelí kritice části společnosti. 

Nelze se proto divit, že vedle jiných požadavků volají demonstranti také po demisi muže, 

jenž v jejich očích ztělesňuje nepřítele a reprezentuje svět nerovností a rozdílných příležitostí. 

Nepřátelský postoj vůči elitám nepochybně vyplývá z částečně nejasného pocitu, že svět 

ekonomických, politických a správních elit ve Francii je jen velmi málo obohacován o nové 

členy ze společenských tříd, které k němu dosud měly jen slabý přístup a že elity vytvořily 

svébytnou „kastu“, jenž si svá privilegia žárlivě střeží.50 

  Nedůvěra k elitám se projevuje i v participaci občanů na politickém životě. Podle 

průzkumů byli mezi žlutými vestami velmi často lidé, kteří nechodí pravidelně demonstrovat 

a již se ani neúčastní voleb, protože jejich důvěra ve volené úředníky je značně oslabena. 

Můžeme mezi nimi nalézt především ženy zodpovědné za své rodiny, penzisty, ale také 

pracující, kteří svůj plat považují za příliš ubohý na to, aby jim zajistil více než pouhé přežití, 

a nehodlají se s takovým osudem smířit.51 

 
48 Říchová Blanka, (2007): Úvod do současné politologie, 2. vydání, Praha, Portál, ISBN: 978-80-7367-348-

2, s. 184.  
49 Gatinois Claire, Floc'h Benoît , 2021, Emmanuel Macron annonce la disparition de l’ENA, remplacée par 

l’ISP, In. Le Monde [online], 8.4. [cit. 11.4.2021], ISSN: 2262-4694.  

Dostupné na: https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/08/emmanuel-macron-annonce-la-

suppression-de-l-ena_6075996_823448.html  
50 Galland Olivier , 2019, Mais au fait, c’est quoi les élites?, In. Telos-eu, [online], 6.2. [cit. 11.4.2021], ISSN: 

2431-6857. Dostupné na: https://www.telos-eu.com/fr/societe/mais-au-fait-cest-quoi-les-elites.html  
51 Jourdain Christian, 2018, Gilets jaunes: la fin du mois et/ou la fin du monde, In. LaNouvelleRépublique.fr 

[online], 7.12. [cit. 11.4.2021], ISSN: 2429-1005.  

Dostupné na: https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/gilets-jaunes-la-fin-du-mois-et-ou-la-fin-du-

monde  
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 Požadavky demonstrantů se postupem času vyvíjely a ačkoli prezident Macron 

nakonec ustoupil tlaku ulice a vláda odvolala plánované zvýšení daně z pohonných hmot, 

vlna nespokojenosti tím neskončila. Hnutí získávalo čím dál silnější sociální charakter 

a protestující si kladli za cíl změnit politický kurz, jímž se Francie ubírala. Kladli rozmanité 

požadavky, mezi hlavní patří – snížení daní, opětovné zavedení tzv. milionářské daně pro 

nejmajetnější vrstvu Francouzů (jež byla v roce 2018 zrušena), valorizace důchodů, vyšší 

zdanění velkých firem (např. Google, Facebook), navýšení minimální mzdy na 1300 euro, 

zvýšení kupní síly obyvatel, stanovení maximální výše mzdy na 15 tisíc euro, úprava zákonů 

poškozující motoristy atp. 52  Dožadovali se také úpravy ústavy ve prospěch přímé 

demokracie a zavedení referenda z občanské iniciativy (référendum dʼinitiative citoyenne), 

které by umožnilo ustanovování zákonů, aniž by prošly parlamentem. Ani dopady na životní 

prostředí však nebyly v požadavcích zcela ignorovány-aktivisté navrhují zdanit největší 

znečišťovatele ovzduší: velké podniky, leteckou, námořní a silniční dopravu, a podporovat 

obnovu bydlení a ekologické alternativy.53 

V reakci na protesty přišla vláda v polovině ledna 2019 s projektem tzv. velké 

národní debaty (Le grand débat national), kde se občané mohou vyjádřit k tématům, která je 

v kontextu žlutých vest zajímají (např. ekologie, zdanění, demokracie a občanství, migrace 

či veřejné služby) prostřednictvím tzv. knih stížností (les cahiers de doléances). Diskuse 

probíhá na internetu a také v jednotlivých regionech, kde starostové organizují setkání 

s místními občany, jichž se několik týdnů účastnila i hlava státu. Po třech měsících byly 

výsledky národní debaty analyzovány a vyhodnocovány. Emmanuel Macron následně 

veřejně vystoupil a v obsáhlém projevu představil návrhy na změny politického uspořádání 

a na zmírnění sociálních nerovností-zejména snížením daně z příjmu, omezením výdajů 

a důslednějším vybíráním stávajících daní. Zároveň však prohlásil, že hodlá ve své reformní 

politice nadále pokračovat. Uspořádáním celonárodní debaty prezident naznačil, že 

nespokojenost Francouzů nebere na lehkou váhu, příliš velký úspěch ale nesklidil. Jeho 

vystoupení se dočkalo spíše kritiky jak ze strany opozice, tak ze strany žlutých vest, jež 

návrhy považují za příliš vágní a nekonkrétní.  Jak zdůraznil Benjamin Cauchy, jeden 

 
52 Charte des gilets jaunes, In. Facebook [online], 5.12. 2018, [cit. 11.4.2021].  

Dostupné na: (14) Facebook 
53 Editions Syllepse, (2018): Gilets jaunes – des clés pour comprendre, 1. vydání, Paříž, ISBN 978-2-84950-

736-0, s. 18.  
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z mluvčích hnutí: „Francouzi nejsou vrabci a nechtějí drobky, které jim vláda dává. Chtějí 

bagetu“.54  

 
54 Cömert Nil Çokluk, (2019): Postmodern Status of New Social Movements: A Research on Yellow 

Vests, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, Vol 56, (2019), s. 21.  
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4. Organizace a směřování hnutí žlutých vest  

 

Hnutí žlutých vest je specifickým konfliktem, jež vyniká svou spontánní, amorfní 

a neorganizovanou povahou. Nedisponuje efektivním vedením, v čele davu nestojí žádný 

vůdce, který by zastřešoval společnou ideologii, sjednocoval vystupování na demonstracích, 

formuloval program požadavků či korigoval komunikaci s vládou a médii. Za zakladatelky 

hnutí jsou podle médií považovány dvě ženy – Priscillia Ludosky a Jacline Mouraud. 

Priscillia Ludosky zveřejnila v květnu 2018 online petici za zrušení vyšší daně z pohonných 

hmot ve Francii. Z počátku si petice nezískala nijak velkou pozornost, až si jí povšiml řidič 

nákladního vozidla, jistý Eric Drouet, a v září 2018 ji pomohl na internetu zpropagovat, takže 

zanedlouho dosáhla více něž jednoho milionu podpisů a Eric Drouet se tak stal jednou 

z nejvýraznějších tváří vznikajícího hnutí.55  K prvnímu oficiálně konanému protestu, jež 

dvojice svolala, došlo 17. listopadu 2018 a pak každou další sobotu po dobu téměř jednoho 

roku.  

Druhá zmíněná aktivistka upoutala pozornost, když v říjnu 2018 zveřejnila na 

YouTube video, ve kterém se obracela přímo na prezidenta Macrona a vyjadřovala odmítavý 

postoj k plánované „zelené dani“. Video se brzy stalo díky sdílení na sociálních sítích 

virálním, převzala jej mainstreamová média a Jacline Mouraud se stala součástí hnutí žlutých 

vest a dál poté rozvíjela své politické působení.56 

Hnutí se šířilo spontánně, bez konkrétní organizační struktury a výše zmínění 

„zakladatelé“ již neměli zásadní vliv na kurz, kterým se další protesty začaly ubírat. Vzešlo 

odzdola, z občanské iniciativy, bez přispění odborů, politických stran či jiných oficiálních 

organizací. Jeho nevyhraněná povaha vyplývá z politické neukotvenosti, žluté vesty o sobě 

prohlašují, že jsou apolitické a demonstranti pocházejí ze všech stran politického spektra, od 

radikálního pravicového neo-nacionalistického Národního sdružení (Rassemblement 

national) Marine Le Pen,57 radikálně levicového politika a zakladatele strany Nepodrobená 

Francie (La France insoumise) Jean-Luka Melanchona, přes konzervativce a ekologické 

aktivisty až po nevoliče, kteří jsou vůči současné politické reprezentaci skeptičtí. „Vzpoura 

 
55 Lichfield John, 2019, Just who are the gilets jaunes?, In The Guardian [online], 9.2. [cit. 12.4.2021],  

ISSN: 0261-3077.  

Dostupné na: https://www.theguardian.com/world/2019/feb/09/who-really-are-the-gilets-jaunes  
56 V prosinci 2020 ohlásila svou kandidaturu v prezidentských volbách 2022, kde se plánuje utkat se 

současným prezidentem Emmanuelem Macronem.  
57 Do roku 2018 se strana nazývala Národní fronta (Front national).  
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„žlutých vest“ je také vzpourou proti tradičním politickým stranám, odborům a fungování 

institucí“58 a většina aktivistů se brání zařazení do politické struktury napravo či nalevo.  

4. 1 Žlutá vesta jako kolektivní identita  

Reflexní žlutá vesta se stala nepřehlédnutelným symbolem francouzských protestů, pod 

nímž se, alespoň do jisté míry, sjednotila jinak nesourodá masa představitelů levice, pravice 

i dříve „neviditelných“ občanů, kteří se na veřejném životě obvykle nijak nepodíleli. 

Apolitičnost, na které si hnutí zakládá, spočívá právě ve skutečnosti, že jednotlivci potlačili 

svou vlastní politickou identitu, na demonstracích nereprezentují odbory ani žádnou 

politickou stranu. Nestojí o vůdce, ani o výraznější tváře, které by vybočovaly a určovaly 

kurz, jímž se protesty ubírají. Místo toho aktivisté každou sobotu navlékli žlutou vestu, která 

symbolizuje uniformitu a rovnost, nabízí jakousi společnou (vizuální) identitu a vytváří 

z jednotlivců masu, která nemůže být ignorována. Žlutá vesta zkrátka zviditelňuje 

„neviditelné“ a dává hlas těm, kteří dříve nebyli slyšet.  

 „Žluté vesty ritualizují svou přítomnost ve veřejném prostoru“.59 Budou vycházet do 

ulic pravidelně každou sobotu, dokud nedosáhnou spokojenosti. Svým oděvem zdůrazňují 

nejen jednotu, ale také jisté poslání a naději se kterou přicházejí. Na transparentech nesou 

slogany odkazující na píseň Beatles „Here comes the sun“, nebo na známou frázi „Yellow is 

the new black“ a s ironií se obracejí také k prezidentu Macronovi s nápisem „Děkujeme, 

Macrone, přiměl jsi nás znovu objevit bratrství, teď přicházíme hledat svobodu a rovnost“.60 

 Faktický a symbolický význam žluté reflexní vesty se zde prolínají – od roku 2008 

patří ve Francii dle zákona k povinné výbavě všech motoristů. Signalizuje případnou nehodu 

či poruchu a zajišťuje dobrou viditelnost (čili bezpečí) řidiče. 61  Na silnici se používá 

v případě nouze, na demonstracích upozorňuje na nouzovou situaci, v níž se mnozí 

Francouzi nacházejí. Představuje ideální poznávací znamení – výhodou jsou její nízké 

pořizovací náklady, tudíž je přístupná každému, je snadno identifikovatelná a hraje 

významnou roli v rychlém šíření hnutí. V symbolice barev má žlutá negativní konotace, je 
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spojována s pokrytectvím, lží a zradou. Označení „žluté vesty“ se nejdříve objevilo 

v médiích a až později jej převzali samotní aktivisté.  

4. 2 Vliv sociálních médií na vznik a průběh hnutí žlutých vest  

Jak již bylo řečeno výše, hnutí žlutých vest postrádá jakoukoli ústřední organizaci, formální 

reprezentaci, jasnou politickou příslušnost či voleného vůdce, který by formuloval 

požadavky a mobilizoval občany. Místo toho je téměř úplně koordinováno prostřednictvím 

sociálních médií na internetu 62  a také na webových stránkách (nejdříve 

www.blocage17novembre.fr, později www.gilets-jaunes.com a www.giletsjaunes-

coordination.fr)63 kde se již několik týdnů před vznikem hnutí začaly skupiny lidí formovat, 

aby následně přešly z online prostředí poprvé 17. listopadu demonstrovat do ulic. „hnutí 

žlutých vest bylo iniciováno individuálními, nezkušenými aktivisty, kteří pomocí sociálních 

médií vytvořili zpolitizovanou kolektivní identitu, nejprve zahájili petici change.org proti 

zvýšení cen pohonných hmot, následovala facebooková událost vyzývající k „zablokování 

všech silnic“ a virální video, kde zazněl návrh na použití dobře viditelných žlutých vest jako 

znamení společné identity“.64  Díky existenci komunikačních technologií je dnes možné 

zorganizovat rozsáhlé protesty bez komplikovaných a nákladných organizačních struktur. 

 Sociální sítě (zejm. Facebook, Twitter a YouTube), umožňující horizontální 

komunikaci mezi skupinami pomohly k rychlému a spontánnímu šíření informací, usnadnily 

vzájemnou kooperaci občanů a mobilizaci nových členů ze všech koutů Francie. V důsledku 

toho se hnutí žlutých vest, které vypuklo na jednom místě, dokázalo v omezenější míře 

rozšířit do sociální a politické sféry v globálním měřítku. Jeden z účastníků pojmenoval 

význam, který sociální média mají pro hnutí žlutých vest větou: „Díky internetu již 

nepotřebujeme zastoupení. Můžeme přímo hlasovat pro každé téma samostatně“.65  

Přestože sociální média umožnila tomuto hnutí vzniknout a propojit jej, přispívají 

také paradoxně stejnou měrou k jeho roztříštěnosti. Koordinace aktivistů často probíhá 

pouze na lokální úrovni, a tak dochází k mobilizaci malých kolektivů, jejichž činnost je 

omezena na zablokování několika kruhových objezdů a nemá význam na národní úrovni. 
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Jednota „žluté masy“ je do značné míry pouze vizuálním klamem. Iniciátory jsou zde 

jednotliví organizačně nepříliš zkušení aktivisté, kteří se spoléhají na otevřené kanály 

(hlavně Facebook, hromadné sdělovací prostředky a sociální sítě) a v první fázi přijímají 

hlavně dosud nepřipojené účastníky. 66  Mobilizace je tedy masivní, snadná a rychlá — 

„členství“ není oficiální, nepředstavuje závazek, nekladou se mu žádné podmínky a vzniká 

a zaniká s obléknutím a svléknutím žluté vesty.  

4. 3 Hnutí s extremistickými tendencemi?  

Žluté vesty netvoří pevnou skupinu lidí, nemají žádnou společnou ideologii, nestojí 

o voleného vůdce a nejsou navázány na komunitní ani profesní organizace. Podle sociologa 

Kornhausera, autora termínu masová společnost, právě takto odcizení jednotlivci snadno 

podlehnou manipulaci extremistů či totalitní ideologii. Masová hnutí jsou podle něj 

v přímém protikladu s demokratickým systémem a občanskou společností.67  Je tedy toto 

hnutí opodstatněně některými označováno jako extremistické?  

K protestujícím se na demonstracích přidružily radikální levicové i pravicové 

politické skupiny, snažící se využít (či spíše zneužít) davovou mobilizaci k vlastím cílům 

a dosáhnout tak skutečné „národní revoluce“. Někteří aktivisté vystupovali s transparenty 

nesoucí nacionalistické slogany či trikoloru, nechyběly ani sexistické, rasistické, xenofobní 

či antisemitské projevy. V médiích proběhly záběry verbálního antisemitského útoku 

několika aktivistů na francouzského filozofa židovského původu Alaina Finkielkrauta, jenž 

procházel centrem Paříže, právě když probíhala obvyklá sobotní demonstrace. K fyzickému 

napadení nedošlo díky zásahu pořádkových sil, které vzaly filozofa pod svou ochranu.68  

Útočník byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení nepodmíněně a celá událost byla 

ostře kritizována nejen řadou politických představitelů, včetně prezidenta Macrona, ale také 

mluvčím hnutí Jasonem Herbertem. Ten označil incident za skandální a zdůraznil, že takové 

chování rozhodně nereprezentuje žluté vesty jako celek. „V tom tkví slabost hnutí, které 

lidem umožňuje mluvit, vysvětlil. Každý může přijít a vyjádřit svůj názor-a některé názory 

jsou opovrženíhodné a nezákonné. Myslet si, že je někdo kvůli svému původu podřadný, je 
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prostě nepřijatelné a zcela to nesouvisí s našimi požadavky. Mezi našimi požadavky jsem 

nikdy neslyšel „chceme méně Židů“.69 

Nejednalo se o jediný protižidovsky laděný incident. Koncem prosince 2018 zpívala 

skupina několika desítek demonstrantů před bazilikou Sacré-Cœur de Montmartre 

antisystémovou píseň kontroverzního umělce a politického aktivisty Dieudonného, zvanou 

„La Quenelle“. Někteří protestující předvedli také gesto napodobující nacistický pozdrav 

v opačném směru-kdy levá paže je natažená dolů a pravá ruka se dotýká levého ramene. 

„Quenelle je nová verze zdvižené paže, která se vztahuje na mocné, bohaté a zejména na 

Židy. Je to antisemitské gesto“, analyzoval Jean-Paul Gautier historik a specialista na krajní 

francouzskou pravici. 70  Hnutí žlutých vest dává hlas lidem, kteří jsou odsunuti na okraj 

společnosti-zejména příslušníkům venkovské bílé nižší střední třídy, jež se cítí utlačována 

státem i finančníky. Nenávistný tón vyplývá právě z obrazu Žida, který bohatne „na 

úkor“ pracujících Francouzů. „Když dav volal na Alaina Finkielkrauta nebo jiné Židy, 

že jim Francie nepatří, říkali tak svým jazykem, že Finkielkrautové se podle nich 

zmocnili francouzské republiky a odňali jí právoplatným majitelům, tedy ekonomicky 

i jinak strádající pracující bílé nižší třídě“.71 

Židé se však nestali jediným terčem útoků-během jedné prosincové demonstrace 

v Angoulême se skupina asi padesáti lidí zúčastnila fiktivního procesu s prezidentem 

Emmanuelem Macronem, jenž končil odsouzením „obžalovaného“ k trestu smrti stětím 

hlavy. Poprava byla vykonána na hadrové figuríně, jež nesla skutečnou prezidentovu podobu. 

Vše se odehrávalo za doprovodu písně Joyeux anniversaire (Všechno nejlepší 

k narozeninám) od zpěváka Patricka Sébastiena, jako ironická připomínka Macronových 

41. narozenin.72 Tři organizátoři této akce byli obžalováni z nabádání ke spáchání trestného 

činu, z pohrdání úřední osobou a klamání o cíli demonstrace, soud však nakonec shledal, že 

nebyl spáchán žádný přestupek a zprostil obžalované obvinění.  
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Již dříve zmíněný Eric Drouet, jeden z prvních iniciátorů hnutí, má značně 

kontroverzní pověst. Spolu s několika dalšími působil jako jakýsi mluvčí demonstrantů, 

shromažďoval podporu na Facebooku a vystupoval v televizi.73 V médiích je prezentován 

jako radikální představitel žlutých vest, který se staví do role samozvaného lídra. V prosinci 

2018 vybízel demonstranty k napadení Elysejského paláce, tedy rezidence prezidenta 

Emmanuela Macrona, a také nepřímo vyzýval ke svržení státních institucí.74  Drouet byl 

několikrát vyslýchán policií, dvakrát zatčen, souzen a pokutován za organizování dvou 

nepovolených demonstrací a nedovolené ozbrojování, když si na jednu z akcí přinesl 

dřevěný obušek. Jeho zatčení veřejně odsoudili představitelé z obou okrajů politického 

spektra-Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, který jej označil za „zneužití moci 

zpolitizovanou policií“, jež podle jeho mínění pronásleduje žluté vesty. 

Tyto události však patří spíše k ojedinělým excesům, které organizují jednotlivci 

a účastní se jich maximálně nižší desítky demonstrantů. Pravicoví i levicoví extremisté patří 

k minoritní skupině, která rozhodně nenese hlavní myšlenky nebo cíle hnutí. Nenávistné 

a násilné incidenty jsou na národní úrovni odsuzovány a někteří příslušníci žlutých vest se 

proti spojování s nimi ohrazují a vysvětlují své protesty. „Jedná se o vzpouru proti 

Macronově masivní a národní protispolečenské politice, kterou ztělesňuje. Ani krajní levice, 

ani krajní pravice, ani organizace zaměstnavatelů zde nemají své místo a budeme se aktivně 

podílet na jejich odstraňování. Žádná agresivita, rasistické, sexistické nebo homofobní násilí 

není tolerovatelné […]“75  stojí v textu, jenž podepsalo několik desítek odborářů různých 

příslušností.  

Francouzské žluté vesty vyšly do ulic především s cílem bojovat za sociální 

spravedlnost, rovnost před zdaněním a za potlačení rozšířeného elitářství. Na svou obranu 

zdůrazňují jeden ze svých sloganů „faché mais pas facho“ („naštvaní ale ne fašisti“), 

poukazují na vzniklá spojenectví s takzvanými „rasizovanými skupinami“ 76  (zejména 

 
73 BBC News [online], 2019, French Gilets Jaunes: Who is protest leader Eric Drouet? 3.1. [cit. 14.4.2021], 

ISSN 1473-4575.  

Dostupné na: https://www.bbc.com/news/world-europe-46745656  
74 Mališová Klára, 2019, Francouzská policie propustila představitele hnutí žlutých vest, Seznam zprávy 

[online], 3.1. [cit. 14.4.2021].  

Dostupné na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-parizi-znovu-zatkli-jednoho-z-lidru-hnuti-zlutych-vest-

poradal-neohlasenou-demonstraci-63393  
75 Editions Syllepse, (2018): Gilets jaunes – des clés pour comprendre, 1. vydání, Paříž, ISBN 978-2-84950-

736-0, s. 19.  
76 Rasizace (racialization) je v sociologii politický proces, který nějaké skupině přisuzuje určitý rasový 

charakter, se kterým se daná skupina neztotožňuje. Jedná se o proces kategorizace a marginalizace, 

jenž vede k prohlubování společenských distinkcí.  
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s výborem Vérité et Justice pour Adama77) a tvrdí, že sdílejí společný názor na to, co je, a co 

už není přijatelné.78  „Souhrnně, žluté vesty vyšly do ulic, aby žily důstojně, nikoli aby 

vyhnaly Araby nebo černochy,“79 uvádí v rozhovoru Youcef Brakni, aktivista a člen výboru 

Vérité et Justice pour Adama, který se přidružil k hnutí žlutých vest. „Naším cílem není 

zničit, ale naopak vybudovat lidštější svět pro nás a budoucí generace,“ prohlašují členové 

hnutí ve městě Saint-Nazaire v programové výzvě k setkání na shromážděních 

v prefekturách. Zdůrazňují také, že řešení nepříznivé situace mají v rukou všichni 

„zaměstnaní, nezaměstnaní a důchodci všech původů a barev“.80 

Deník Le Monde provedl zajímavou analýzu, ve které srovnal požadavky žlutých 

vest s programy hlavních prezidentských kandidátů roku 2017, ve snaze zjistit, k jaké 

politické ideologii hnutí spíše inklinuje. Nejvíce vzdálené mu byly dle očekávání liberální 

programy Emmanuela Macrona a středopravicového kandidáta Françoise Fillona. 

Z výsledků také vyplynulo, že požadavky mají velmi blízko k radikální levici – celé dvě 

třetiny se slučovaly s programem Jean-Luca Mélenchona a blížily se extrémně levicovým 

politikům jako Philippe Poutou nebo Nathalie Arthaud. Současně se téměř polovina témat 

jeví jako kompatibilní s krajně pravicovými kandidáty Marine Le Pen a Nicolasem Dupont-

Aignan. Z toho je zřejmé, že hnutí přitáhlo sympatizanty jak ultralevice, tak ultrapravice,81 

přesto bych jej paušálně neoznačila jako extremistické. Masová revolta proti současnému 

socio-ekonomickému uspořádání ve Francii se nese spíše na vlně populismu. Hnutí se 

vymezuje proti současné vládní politice a kritizuje schopnost stávajících institucí vystupovat 

v zájmu občanů. Ústavně legitimovaný princip V. republiky „vláda lidu, lidem a pro 

lid“ („government of the people, by the people and for the people“) 82  žluté vesty 

přeformulovaly na slogan „síla lidu, lidem a pro lid“, čímž dávají jasně najevo, že se staví 

 
77 Vérité et Justice pour Adama (v překladu Pravda a spravedlnost pro Adama) je výbor, který v roce 2016 

založila Assa Traoré poté, co byl její bratr Adama Traoré v den svých čtyřiadvacátých narozenin zabit během 

policejního zatýkání. Výbor bojuje zejména proti rasismu a policejní brutalitě, ale sympatizuje také 

s myšlenkami a cíli žlutých vest. 
78 Wahnich Sophie, (2020): The Critical Dynamics of France's "Yellow Vest" Movement, Theory & Event, 

Vol. 23, N. 4, ISSN 1092 - 311X, s. 872. 
79 Editions Syllepse, (2018): Gilets jaunes – des clés pour comprendre, 1. vydání, Paříž, ISBN 978-2-84950-

736-0, s. 15.  
80 Tamtéž, s. 11.  
81 Baruch Jérémie, Breteau Pierre, Damgé Mathilde, Durand Anne-Aël, Vaudano Maxime, 2018, Sur un 

axe de Mélenchon à Le Pen, où se situent les revendications des « gilets jaunes » ?, In. Le Monde [online], 

4.12. [cit. 16.4.2021], ISSN: 2262-4694.  

Dostupné na: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/04/sur-un-axe-de-melenchon-a-le-pen-

ou-se-situent-les-revendications-des-gilets-jaunes_5392592_4355770.html   
82 Ústava ze 4. října 1958, [online], Článek 2, [cit. 18.4.2021]. Dostupné na: Constitution of 4 October 1958 | 

Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
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mimo státní aparát a svou autoritu čerpají z „vůle lidu“.83  Hlavní témata radikální pravice, 

jako např. migrace, náboženství či práva homosexuálů, jsou v požadavcích žlutých vest 

zmíněna jen okrajově, nebo zde zcela chybí. Většina požadavků je naopak zaměřena spíše 

levicově – usiluje o odstranění sociálních nerovností a celému hnutí dává silně anti-elitářský 

a anti-kapitalistický nádech.  

  

 
83 Dardonville Yann H. M. (2020): Staging “le peuple” in Yellow vests: a reading of the Gilets jaunes, Thesis, 

Washington, Whitman College, s. 3.  
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5. Způsob protestu hnutí žlutých vest 

Svou nespokojenost dávaly v ulicích najevo statisíce lidí každou sobotu, a přestože účast na 

protestech postupem času slábla, zvolená strategie opakovaně ochromovala plynulé 

fungování automobilové a městské hromadné dopravy i služeb. Demonstranti zorganizovali 

po celé Francii i v jejích zámořských departmentech 84  blokády silnic (zejména ve 

venkovských a příměstských oblastech), kruhových objezdů, nájezdů na dálnice, mýtných 

bran (kde umožňují řidičům průjezd bez uhrazení nezbytného poplatku), čerpacích stanic, 

logistických uzlů hypermarketů, tunelů, přístavů, přehrad a dalších středisek. Aktivity 

žlutých vest mají za cíl především narušit nebo zablokovat silnice, zejména přístup do měst, 

k obchvatům a na hlavní tahy, na letiště, do skladů pohonných hmot a do rafinerií.85 „Výběr 

těchto míst však není náhodný: umožňuje docela efektivně blokovat ekonomické toky 

dodávkových vozů a zpomalit tak plynulost silničního provozu mezi metropolitními 

oblastmi, protože se nacházíme přesně na hranici městských jednotek u vstupů do 

města“ […]86  vysvětluje akademický pracovník Samuel Depraz. Tímto způsobem aktivisté 

zabraňují občanům v plnění každodenních povinností (např. „operace hlemýžď“ na 

periferiích měst komplikují, či přímo znemožňují cestu do práce nebo do školy), stupňují 

tlak na politické představitele a zpochybňují vládní politiku.  

 Usilují také o zahájení generální stávky v podnicích i službách, která by paralyzovala 

ekonomickou aktivitu blokováním výroby. Tlakem na zaměstnavatele si nespokojení 

zaměstnanci chtějí vydobýt skutečné sociální výhody a navázat tak na požadavky odborů 

(např. náhrada nákladů na dopravu, zvyšování mezd, smlouvy na dobu neurčitou atd.)87 Na 

pozadí šířících se lokálních stávek stojí často otázky výše mezd, pracovních podmínek, 

pocitu nejistoty a obav o budoucnost veřejného sektoru nebo průmyslu, či problémy týkající 

se rozvoje veřejných služeb a ekonomické činnosti.88  

 
84 Česká televize-Čt24 [online], 2018, Protesty žlutých vest se přelily do francouzského ráje. Po násilnostech 

posílá Macron na Réunion posily, 22.11. [cit. 22.4.2021]. 

Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2658653-protesty-zlutych-vest-se-prelily-do-francouzskeho-

raje-po-nasilnostech-posila-macron-na  
85 Le Monde [online], 2018, Blocages des «gilets jaunes» : une manifestante tuée aux abords d’un barrage en 

Savoie, plus de 400 blessés, 17.11. [cit. 22.4.2021], ISSN: 2262-4694.  
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[online], 16.1. [cit. 22.4.2021], ISSN: 0335-1793.  
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87 Editions Syllepse, (2018): Gilets jaunes – des clés pour comprendre, 1. vydání, Paříž, ISBN 978-2-84950-
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88 Tamtéž, s. 29.  
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5. 1 Humanitární tvář žlutých vest  

Pomocí masové mobilizace demonstrantů v ulicích, stávek či blokád vytvářejí žluté vesty 

nátlak na politické struktury, jež se zdráhají uskutečnit požadované změny. Protesty však 

mohou získat i jiný, poněkud lidštější rozměr. Jeden z aktivistů a příslušníků žlutých vest 

z města Montargis, Jérémym Clément, založil sdružení s názvem „Les Ronds-Points du 

Cœur“ („Kruhové objezdy srdce“), které má za cíl pořádat humanitární akce a solidární 

aktivity. Obsazené kruhové objezdy tak umožnily resocializaci potřebným. Jsou definovány 

solidaritou a bratrským přijetím rodin v nesnázích, těch, co trpí nedostatkem jídla, oblečení, 

vybavení domácnosti, nemají důstojnou práci a cítí se ve společnosti opomíjeni. Kruhové 

objezdy se staly veřejným prostranstvím a komunitním centrem, kde se lidé scházejí 

v improvizovaných přístřešcích, navzájem se znají a pomáhají si v nelehké situaci-např. si 

mohou přijít vypít kávu nebo požádat o jídlo zdarma.89 

 Tím ovšem ambice žlutých vest nekončí – aktivista Ayouba Sow mluví o zavedení 

„Solidárního dne“ jednou týdně, do kterého by se zapojili jednotliví dobrovolníci, 

dobrovolnická sdružení, obchodníci, řemeslníci, administrativní pracovníci, drobní 

podnikatelé atp. Organizátoři usilují o zavedení demokratičtějšího modelu společnosti, ve 

kterém by dominovala vzájemná participace a kde by každý mohl přispět svými 

dovednostmi a know-how. 90  Na základě zjištění kulturních a sociálních potřeb občanů 

plánuje sdružení rozšířit poskytované služby a nabídnout potřebným i jinou než materiální 

pomoc. Např. nezaměstnaným by profesionální školitelé zajistili zaškolení v praktických 

dovednostech, které jim umožní či usnadní návrat do pracovního života. Vybrané školní 

jídelny, menzy nebo dobrovolní majitelé restaurací by v tento solidární den poskytovali 

jedno teplé jídlo za symbolickou cenu 2 eura lidem bez přístřeší nebo s prostředky nižšími 

než 1 200 € za měsíc. Obchodníci by mohli konat výprodeje zboží (zejm. obuvi, oblečení, 

doplňků) za pevně stanovené ceny dvou, pěti a deseti euro. Lidi bez domova, migranty nebo 

jinak vyloučené skupiny obyvatel by dobrovolníci v tento den mohli pozvat do svých 

domovů výměnou za osobní služby. Také herci, zpěváci či jiní umělci by se mohli zapojit 

a vystupovat jednou týdně zdarma ve veřejných budovách (např. nemocnice, domov pro 

seniory, školy, speciální školy pro zdravotně postižené atp.).91 

 
89 Chalençon Christophe, (2019): Les élites qui nous gouvernent ont fait sécession, Revue Politique et 

Parlementaire «Gilets jaunes» : Un mouvement révolutionnaire?, Vol. 121, N. 1090 (janvier-mars, 2019), 

s. 160.  
90 Tamtéž, s. 161.  
91 Sow Ayouba, (2019): Les élites qui nous gouvernent ont fait sécession, Revue Politique et Parlementaire 

«Gilets jaunes» : Un mouvement révolutionnaire?, Vol. 121, N. 1090, (janvier-mars, 2019), s. 161.  
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5. 2 Násilí v protestech žlutých vest  

Demonstrace hnutí žlutých vest již od počátku provázelo násilí. Nejbouřlivější protesty byly 

zaznamenány v centru Paříže, zejm. na legendárním bulváru Champs-Élysées, kde radikální 

příslušníci žlutých vest způsobili značné materiální škody. Rabování obchodů a demolování 

výkladních skříní známých celosvětových značek (jako např. Hugo Boss, Zara, Dior, 

Samsung, Tissot, GAP, Lacoste, Levis, Nespresso a další), zapálení pobočky banky Banque 

Tarneaud, zapálení desítek aut a několika novinových stánků, napadení a rozbití oken 

luxusní restaurace Le Fouquet’s, poničení interiéru Vítězného oblouku černým sprejem, 

takový je výčet několika nejagresivnějších činů. Podle francouzského ministra vnitra 

Christopha Castanera se do davů demonstrantů vmísilo kolem 1 500 radikálních jedinců, 

kteří přišli s jediným cílem-útočit a rozbíjet.92  Tyto extremistické skupiny se opakovaně 

střetávaly s pořádkovými silami – házeli po přítomných policistech dlažební kostky, 

napadali policejní dodávku, házeli dýmovnice a světlice nebo stavěli barikády. Příslušníci 

bezpečnostních složek proti útočníkům na několika místech opakovaně zasahovali slzným 

plynem, výtržníky zatýkali nebo pokutovali. Následně policejní prefektura vydala zákaz 

demonstrací v označených zónách, do kterých patří také zmiňovaný bulvár Champs-Élysées 

a okolí Elysejského paláce.93  

 Násilné činy byly namířeny také proti přítomným novinářům, reportérům 

a televizním štábům, které na demonstracích natáčely. Jak ve svém článku tvrdí historička 

Claire Blandin, kritické hlasy vůči médiím nejsou v historii ničím novým.94 Kritika však 

u žlutých vest poměrně rychle vyeskalovala v nenávistná gesta a otevřené násilí. „Po dobu 

osmi týdnů a od začátku tzv. hnutí ‘žlutých vest’ se šířily násilné činy proti informačním 

profesionálům, obviňovaným z toho, že jsou podle okolností a úhlu pohledu buď ‘poplatní 

moci’ a ‘poslušní rozkazům svých šéfů miliardářů’, nebo ‘příliš úslužní’ vůči sociálním 

hnutím“.95 Kritika pramení především z pocitu, že svět médií je dobře integrován do světa 

 
92 Česká televize-Čt24 [online], 2019, Vyrabované obchody i zapálená banka. Pařížský protest žlutých vest 

provází násilí, 16.3. [cit. 23.4.2021]. 
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ekonomických a politických elit, a naopak odříznut od každodenní reality občanů. 96 

Příslušníci žlutých vest připisují médiím jistý podíl zodpovědnosti za 

„utrpení“ protestujících Francouzů, protože zastávají názor, že novináři a politici sdílejí 

společné zájmy, mají stejnou vizi a společný životní styl. 97  K výhružkám, slovnímu 

zastrašování a urážkám publicistů na sociálních sítích se brzy přidaly i přímé fyzické útoky, 

snahy zamezit reportérům v práci, zabavit jim materiál a vykázat je z ulic. Národní svaz 

novinářů (Le Syndicat national des journalistes) všechna napadení ostře odsoudil a vyjádřil 

obavu, že v sázce je svoboda a pluralita tisku.98 

 Paradoxem zůstává, že opovrhovaná a nenáviděná média sehrála ve zviditelnění 

hnutí žlutých vest významnou roli. Samotné sociální sítě, přes které byla většina protestů 

organizována, by na to nestačily, protože jsou dostupné pouze užší skupině uživatelů. 

„Novináři neustále zdůrazňují tyto ‘sociální sítě’, aby skryli roli, kterou sami sehrávají 

v budování veřejné akce. Přesněji řečeno, právě komplementarita mezi sociálními sítěmi 

a nepřetržitými informačními kanály dala tomuto hnutí národní rozměr. Jeho popularita je 

do značné míry výsledkem intenzivní ‘propagandy’ organizované mainstreamovými médii 

v předchozích dnech“. 99  Mainstreamová média převzala informace z facebooku 

a zveřejnila zprávy o plánovaných událostech ještě před konáním první oficiálně svolané 

demonstrace. Události spojené s protesty se nadlouho staly hlavním tématem 

zpravodajských relací. Zejména televize věnovala na čtyřiadvacetihodinových kanálech 

Žlutým vestám mnoho prostoru-vysílala záběry z demonstrací (často ty, které zachycovaly 

násilné události a vyhrocené emoce), pořádala debaty, do kterých zvala aktivisty i politiky 

a významně toto sociální hnutí zmedializovala. Jak uvádí mediální historik Alexis Lévrier, 

je ironií, že přes zjevný nepřátelský postoj žlutých vest je hnutí podporováno právě jejich 

vzájemnou fascinací.100 Od začátku se také podle průzkumů veřejného mínění hnutí těšilo 
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poměrně výrazné podpoře občanů. První ze série průzkumů společnosti Oxoda, do kterých 

bylo pokaždé zapojeno cca tisíc respondentů, ukázal, že v říjnu roku 2018 bylo 78 % 

dotázaných přesvědčeno o oprávněnosti protestů (50 % „zcela oprávněné“ a 28 % „poněkud 

oprávněné“).101 V prvních měsících roku 2019 začala podpora veřejnosti mírně klesat, což 

je patrné i na stále nižším počtu demonstrantů. Řada dotázaných uvedla jako důvod poklesu 

svých sympatií k hnutí právě eskalaci násilí a vzdálení se od původních požadavků.102  

Výtržnictví během demonstrací bylo odsouzeno řadou politických představitelů. 

Kromě francouzského premiéra Édouarda Philippa, jenž slíbil přísné potrestání viníků, vy-

dal po sobotní demonstraci 24. listopadu prohlášení na Twitteru také prezident Macron. 

Poděkoval v něm policii za projevenou odvahu a profesionální přístup a dal najevo, že pro 

agresivní projevy nemá pochopení. „Hanba těm, kdo je napadali. Hanba těm, kteří napadali 

další občany a novináře. Hanba těm, kdo se snažili zastrašovat volené zástupce. V repub-

lice není pro takovéto násilí místo,“ napsal.103  Dále uvedl, že tento způsob protestů „nemá 

absolutně nic společného s pokojnou demonstrací legitimního neštěstí nebo nespokojenosti“ 

a že odpovědní nechtěli nastolit změnu, ale spíše „způsobit chaos“.104 

 

5. 2. 1 Kritika policejní brutality při zásahu proti demonstrantům  

 

Policejní brutalitu chápeme jako záměrné použití nepřiměřených donucovacích prostředků 

při zásahu policejních složek proti občanům, včetně verbálních útoků či zastrašování obětí. 

Jak poznamenává francouzský politolog Paul Bauer, problém nadužívání násilí ze strany 

policie není ve Francii ničím novým. Nejedná se o záležitost posledních let nebo měsíců, 

nýbrž již v šedesátých letech v době vlády prezidenta Charlese de Gaulla byla policejní 
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brutalita předmětem společenské diskuse. Nyní, pod vlivem situace ve Spojených státech, je 

tato debata ještě intenzivnější.105 

 Aktivisté během pravidelných sobotních demonstrací hnutí žlutých vest museli od 

počátku čelit intenzivní represi-policie proti nim nastoupila s nevídanou silou a snažila se 

protestující zpacifikovat množstvím výbušných slzných plynových granátů Glif4106 a gumo-

vých peletových zbraní Flash-Ball a granátů Sting-Ball, jež se ve většině evropských zemí 

využívají k rozehnání davů a potlačení nepokojů.107 Zásah těmito zbraněmi nepochybně při-

spěl ke skutečnosti, že počet zraněných účastníků je nebývale vysoký. Podle statistických 

údajů, které uvádí Ministerstvo vnitra, bylo mezi 17. listopadem 2018 a 12. březnem 2019 

při protestech zraněno celkem 3800 lidí (z toho 2 200 aktivistů a 1 500 příslušníků pořádko-

vých sil-policistů, četníků a hasičů),108 což je nejvíce od občanských nepokojů v Květnu 

1968. Podle jmenného seznamu, který uvádí francouzský deník Liberation na svých strán-

kách, bylo od 17. listopadu 2018 do 26. ledna 2019 vážně zraněno 144 občanů. Jako vážná 

zranění jsou klasifikována: utržené končetiny, poškozená funkce orgánů, ztráta oka, zlome-

niny kostí, poranění chodidel a končetin granátem, vážné popáleniny, ale také jakékoli ote-

vřené rány na hlavě.109 Celkově si krize vyžádala 11 obětí na životech, z nichž dvě zemřely 

na srdeční selhání, bez spojitosti s demonstracemi.  

 Prezident Emmanuel Macron se k otázce dodržování lidských práv během 

zásahů proti Žlutým vestám vyjádřil během tiskové konference v Egyptě následovně: 

„Stejně jako vy, lituji toho, že 11 našich francouzských občanů přišlo během této krize o ži-

vot. Podotýkám, že všichni přišli o život často kvůli lidské hlouposti. Ale nikdo z nich, ni-

kdo, nebyl obětí policie. Nikdo. Říkám to, protože vzhledem k povaze této krize, kterou 

Francie prochází již několik týdnů, je to něco zcela nového. A zde v této souvislosti chci 

vzdát hold profesionalitě policie.“110 
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Další statistika zveřejněná Ministerstvem vnitra ukazuje, že nadpoloviční většina 

Francouzů zaujímá odmítavý postoj ke střelbě policejními gumovými projektily (LBD, 

flash-ball atd.), protože tyto zbraně již prokazatelně způsobily mnoho závažných zranění 

mezi demonstranty, zejména pokud zasáhly oběť do hlavy. Konkrétně 54 % dotázaných vy-

jadřuje nesouhlas, 37 % je pro použití k obraně v kontextu možného násilí při demonstracích 

a 9 % se k této problematice odmítlo vyslovit.111 

Použitím zmíněných zbraní se bezpečnostní složky snažily eliminovat skupiny radi-

kálů, které se do hnutí infiltrovaly a mají na svědomí vandalismus a násilné činy. Vzhledem 

k tomu, že většinu aktivistů tvořili občané, kteří chtěli demonstrovat nenásilně a v rámci 

svých občanských práv a svobod, lze zásahy policie považovat za nepřiměřené. Zranění de-

monstranti se stali symbolem francouzského utrpení a další demonstrace byly organizovány 

jejich jménem. Silné represe tak u žlutých vest pravděpodobně ještě prohloubily jejich anti-

elitářské a protistátní zaměření.  
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6. Závěr  

 

Tato práce si kladla za cíl klasifikovat fenomén hnutí žlutých vest z hlediska teorie nových 

sociálních hnutí mezi jejíž hlavní znaky patří: 1) ideologie, jež se vymezuje proti orientaci 

na materiální blahobyt a zdůrazňuje význam kultury, identity a kvality života, 2) třídně 

nespecifická sociální základna, 3) motivace k participaci s potřebou manifestovat veřejně 

svůj postoj a vyjádřit kolektivní potřeby, 4) slabé organizační struktury, kde převažují 

demokratické principy otevřenosti a decentralizace a 5) politická strategie záměrného 

vyloučení z institucionalizovaného rámce politiky a užívání netradičních forem jednání 

(např. protesty).  

Hnutí žlutých vest vzniklo jako neorganizovaná a spontánní mobilizace občanů, kteří 

se ve francouzské společnosti cítili zapomenuti, nebyli spokojení se svou životní úrovní 

a ztotožnění s politickým směřováním Francie. Neměli čistě ekonomické motivy, přestože 

protesty na začátku mířily proti ekologické dani z pohonných hmot, a tedy proti zvyšování 

životních nákladů, brzy se požadavky žlutých vest rozšířily také do oblasti sociální, kulturní, 

politické či environmentální sféry. Je zde patrná také nedůvěra (či přímo nenávist) 

k tradičním institucím — hnutí se zcela distancovalo od odborových zastupitelských 

organizací i od příslušnosti k politickým stranám, postrádalo efektivní vedení, ústřední 

organizaci a volené reprezentanty. Naopak mezi demonstranty převažovaly 

neformální, volné a slabě hierarchizované vztahy budované zejména prostřednictvím 

sociálních sítí. Nedostatky v organizaci žluté vesty kompenzovaly velikostí a pravidelností 

týdenních demonstrací, které se konaly ve větších městech po celé zemi. Sociální základna 

žlutých vest je tvořena zejména nižší střední třídou, ale nacházejí se zde také příslušníci staré 

střední třídy, senioři, ženy v domácnosti, studenti a všichni, kteří v protestních akcích 

vyjadřují své kolektivní potřeby a nesouhlas s rostoucími sociálními nerovnostmi ve 

francouzské společnosti.  

Ve všech těchto aspektech odpovídá hnutí žlutých vest charakteristickým znakům 

teorie nových sociálních hnutí a odlišuje se tak od tradičních sociálních hnutí. Ke 

strukturálním proměnám v hnutích došlo přirozeně spolu s globalizačními procesy 

a technologickým rozvojem ve světe. Ekonomické požadavky tradičních hnutí, 

zakládajících se na klasifikaci sociálních tříd a konfliktech mezi nimi, byly nahrazeny jinými. 

Touhu po materiálním blahobytu vystřídala touha po vyšší kvalitě života a větší sociální 

spravedlnosti nejen na ekonomické úrovni. Odtud pramení silné anti-elitářské a anti-

kapitalistické zaměření žlutých vest.  
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Velký vliv na vývoj a podobu nových sociálních hnutí měly moderní komunikační 

technologie, tj. sociální sítě. Jejich využití umožnilo šířit ideje v globálním měřítku a přimět 

k protestům i nezkušené aktivisty, kteří se o politiku běžně nezajímali a nebyli dosud nijak 

významně občansky aktivní. Hnutí žlutých vest zahrnuje lidi různých ideologií a politických 

smýšlení, všichni se ale jednotně vymezují proti sociálním nerovnostem a chtějí vytvořit 

spravedlivější politiku bez elitářství a privilegovaných segmentů společnosti. Média ani 

politické elity nemohly tuto frustraci občanů v nepřehlédnutelných reflexních vestách nadále 

ignorovat. V mainstreamových médiích bylo protestům věnováno hodně prostoru, ačkoli 

reportáže zaměřené především na násilí, vandalismus a činnost radikálních skupin, jež se do 

hnutí infiltrovaly, ukazovaly realitu poněkud zkresleně.  

Přesto že se hnutí žlutých vest těšilo podle průzkumů veřejného mínění značné 

podpoře (na začátku považovalo protesty za oprávněné až 78 % občanů) nedokázalo svůj 

potenciál využít a přeměnit se v suverénní politickou stranu. Několik představitelů hnutí se 

sice pokoušelo sestavit kandidátní listinu, většina jich ale neuspěla. Ve volbách do 

Evropského parlamentu 2019 získaly dvě kandidující strany, jež nakonec z hnutí žlutých vest 

vzešly, méně než jedno procento hlasů a ani vzdáleně se tak nepřiblížily požadované 

pětiprocentní hranici pro vstup do Europarlamentu. Žluté aliance (Alliance jaune) vedená 

zpěvákem Francisem Lalannem získala podle statistiky ministerstva vnitra 0,54 % (tj. 122 

332 hlasů) a strana Občanská evoluce (Évolution citoyenne) založená aktivistou 

Christophem Chalençonem získala pouze 0,01 % (tj. 2117 hlasů).112  

Tento neúspěch můžeme vysvětlit roztříštěností žlutých vest — hnutí se od počátku 

prezentovalo jako apolitické, a právě na jeho nezávislosti na tradičních politických 

strukturách si mnozí členové zakládají a veškeré snahy o legitimizaci kriticky odmítají. 

Jednota žlutých vest je pouze zdánlivá — demonstranti se hlásí k různým směrům napříč 

celým politickým spektrem, a právě při volbách se ukázalo, že nalézt společnou řeč nemusí 

být tak snadné. Největší úspěch u žlutých vest ve volbách podle průzkumů zaznamenala 

Marine Le Pen a její Národní sdružení (Rassemblement national) které s 23,31 % získalo 23 

poslaneckých mandátů.  

Hnutí žlutých vest způsobilo největší politickou krizi od roku 1968, jež zasáhla 

Francii v lokálním, národním i nadnárodním měřítku, ve fyzické, a díky sociálním médiím 

také v digitální rovině. K trvalým strukturálním změnám ale protesty nevedly. Prezident 

 
112 Francie, Ministerstvo vnitra, Výsledky voleb do europarlamentu 2019, 26. 5. [cit. 12.5. 2021].  

Dostupné na: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-

2019/(path)/europeennes-2019/FE.html  

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FE.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FE.html
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Macron sice nabídl několik vstřícných ústupků, ale žádnou zásadní změnu. Naopak potvrdil, 

že v prosazovaných reformách hodlá pokračovat.  
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