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Abstrakt

Bakalářská práce „Squating jako politický problém“ se zabývá fenoménem českého 

squatingu po roce 1989. Vzhledem k nedostatku relevantní literatury se v prvé řadě 

zaměřuje se na přesnou definici squatingu a ukazuje několik variant jeho možného 

politologického vymezení. Dále je zkoumán střet myšlenek squatingu se současným 

pojetím demokracie a s českým právem, kde je kladen důraz na rozpor mezi ilegalitou a 

legitimitou. Důležitou součástí práce jsou rozhovory s bývalými squatery a představiteli 

anarchistického hnutí.

Abstract

Bachelor thesis "Squating as a political problem" deals with the phenomenon of Czech 

squatting after 1989. Due to lack of relevant literature it focuses at first on accurate

definition of squating and shows some possibilities of its political determination. It 

farther describe the collision of squating ideas with present concept of democracy and 

Czech law and emphasizes the discrepancy betwen ilegality and legitimity. Important 

parts of this thesis are interviews with former squaters and representants of anarchist

movement.
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Úvod

Pokud bychom chtěli hledat témata, která jsou v Česku značně opomíjena jak v 

akademickém prostředí, tak u široké veřejnosti, na přední příčky bychom bezpochyby 

umístili problematiku squatingu. Dosud vyšla pouze jediná souvislejší práce 

pojednávající o českém squaterském hnutí a několik více či méně zajímavých 

squaterských manifestů a prohlášení. Převážným zdrojem informací o aktivitách této 

specifické subkultury se stala média. Ze současných mediálních výstupů však vyplývá, 

že samotní novináři nemají o squaterském hnutí přesnou představu. Velmi často 

zaměňují bezdomovce za squatery, někdy dokonce mezi tyto dvě skupiny obyvatel 

kladou rovnítko. Pokud informují o činnosti squaterů, zpravidla se jedná o povrchní 

popis události omezující se na pokrytí tradičních zpravodajských otázek kdo, co, kdy, 

kde, nikoliv však na tu nejdůležitější – proč. Chybějící popis motivace jednání vytváří 

ve společnosti dojem, že squating je pouze obyčejná trestná činnost bez hlubšího 

ideologického základu.

Již pouhá pojmová zmatenost je dostatečně silným impulsem, aby vznikla práce 

jasně definující squating s důrazem na jeho odlišení od bezdomovectví. Existuje ovšem 

celá řada dalších důvodů, proč se hlouběji zabývat fenoménem squatingu také 

z politologického hlediska. Přestože se jedná pouze o okrajové protestní hnutí, je 

obdařeno potenciálem nastolit palčivé společenské otázky, především v oblasti bytové 

politiky. Zpochybněním posvátnosti soukromého vlastnictví a deklarovanou zásadou 

„bydlení je právo“ se squateři stávají skupinou útočící na současný systém 

kapitalistických vztahů a svým životním stylem dávají tady a teď najevo, jak si 

představují uspořádání budoucí společnosti – velké množství vzájemně propojených a 

kooperujících komun, které jsou v současnosti ztělesněny v podobě squatů. Životní styl 

připomínající mutualistický proud anarchistického myšlení je dalším důvodem, proč by 

měl být squating zkoumám v rámci politických věd. V neposlední řadě si squaterské 

hnutí zaslouží pozornost kvůli tomu, že nelze vyloučit vznik takové společenské situace, 

která by aktivity squatingu legitimizovala v očích široké veřejnosti. Ustupující 

ekonomická krize ukázala odvrácenou stranu kapitalistického nastavení výrobních 

vztahů a připravila mnoho lidí o práci, některé z nich také o střechu nad hlavou. 

Vzhledem k cykličnosti ekonomického procesu není nemožný návrat mnohem větší 

krize, která bude pro mnoho lidí znamenat kromě ztráty zaměstnání také ztrátu jejich 

jistoty v oblasti bydlení. Spekulace s nemovitostmi a narůstající ceny nájmů mohou 
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v kontrastu se zvětšujícím se počtem lidí na ulici přinést squaterskému hnutí velké 

sympatie, neboť jeho výsadním cílem je boj proti spekulantům s bydlením. Přestože 

jsou na českém území aktivity squatingu momentálně utlumeny, z výše uvedených 

důvodů se podceňování celého hnutí jeví jako krátkozraké.

Práci lze rozdělit na obecnou teoretickou část a konkrétní část praktickou. 

V teoretické rovině se zaměří na definici slova squating, politologické vymezení 

squatingu, rozpor mezi legalitou a legitimitou squterského jednání a výzkum 

kompatibility squatingu a demokracie. Praktická část je pak realizována formou 

rozhovorů s bývalými squatery a zpětně podmiňuje výsledky výzkumu v teoretické 

části. Vzhledem k absenci relevantních vědeckých zdrojů k problematice českého 

squatingu je nutné výzkum postavit do značné míry na praktické části a získané 

poznatky doplnit reflexí squaterských brožur a manifestů. Za vhodné zdroje lze pokládat 

také anarchistické časopisy, jako je například A-kontra nebo Existence, které se 

problematice squatingu také věnují.

Veškeré pojmy a závěry se pak týkají squatingu provozovaném na území České 

republiky a odrážejí tak sociální a kulturní realitu středoevropských zemí. Přestože je 

squating myšlenka celosvětová, nelze v praxi dosáhnout stejných závěrů při zkoumání 

českých a například brazilských squatů. Mapování celosvětového squatingu výrazně 

přesahuje možnosti této práce, která má za úkol důkladně popsat squating na českém 

území po roce 1989.

Výzkum vychází z několika premis. Předpokládá se, že squateři nemohou být 

apolitičtí a v rámci politického světonázoru je lze zařadit mezi anarchisty. Z logiky

fungování squatu by se mělo jednat o anarchokolektivistický, případně 

anarchomutualistický proud. Anarchoindividualismus je prakticky vyloučen. Přestože 

anarchismus odmítá donucovací autority, není pravděpodobné, že by squating byl 

přímým ohrožením demokracie. Squating je možné v demokracii považovat za jakousi 

úchylku, kterou systém buď ignoruje (v případě malého vlivu squatů), případně jí pohltí 

do sebe (legalizace squatů) nebo zničí. Výše uvedené předpoklady jsou hlavní součástí 

výzkumu a předkládanou prací se na ně budu snažit uspokojivě odpovědět.
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1. Definice squatingu

Počet definic squatingu by se v českém akademickém prostředí dal spočítat na 

prstech jedné ruky. Zahraničních pokusů definovat squating je více, zaměřují se však 

často na problematiku obsazování půdy chudými bezzemky, což je pro tuto práci 

nepodstatné. Je proto nutné najít takové vymezení squatingu, které bude specificky 

reflektovat politickou a sociální realitu České republiky. Primárním zdrojem informací 

o squatingu se pro širokou veřejnost stala média. Jejich výstupy jsou však většinou 

důkazem, že novináři informující o aktivitách squatingu často nemají tušení, co přesně 

squating znamená. Zpravodajský server Novinky.cz tak přinesl v polovině prosince roku 

2010 zprávu s titulkem „V Praze umrzl mladý squater“1, přestože se tou dobou na území 

Prahy žádný squat nenacházel. Zajímavý je především fakt, že v článku mluví o „muži 

nalezeném ve squatu“ mluvčí pražské policie. Je tedy zřejmé, že v pojmu squating 

nemají jasno ani policisté, kteří se přitom do konfliktu se squatery dostávají nejčastěji. 

Jelikož je squating v dokumentech represivních orgánů chápán jako radikální a někdy 

také extremistické jednání, policejní příručky a učebnice by měly problematiku 

squatingu reflektovat nejlépe. Dvě učebnice používané k výuce na středních policejních 

školách a Policejní akademii definují squating následovně:

„Pojmem squating rozumíme neoprávněné obsazování prázdných bytů.“ 2

„Slovo squat pochází z americké angličtiny, původně označení osadníků, kteří se 

usazovali na neosídleném území. V posledním desetiletí se tímto slovem označují 

skupinky mladých lidí, kteří obsazují opuštěné byty či domy.“ 3

První definice pracuje se squatingem pouze jako s činností, která je 

neoprávněná, což však nelze považovat za dostačující. Druhá definice sice reflektuje 

jeden ze základních rysů squatingu – kolektivní jednání – avšak nijak neřeší motivaci 

squaterů k obsazování opuštěných domů. Oběma výše uvedeným definicím je navíc 

vlastní značná vágnost, která znemožňuje odlišit squaty jak od alternativních kulturních 

center, tak především od bezdomoveckých obydlí.

                                                
1 NOVÝ, P. V Praze umrzl mladý squatter. [online]. 16. 12. 2010. [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL  
<http://www.novinky.cz/krimi/219916-v-praze-umrzl-mlady-squatter.html>
2 DUFKOVÁ, I.; UHL, P.; ZLÁMAL, J. (2001). Policie a sociální radikalismus. Vyd. 1. Praha: Střední 
policejní škola MV v Praze 9, s.34.
3 POKORNÁ, J; ZLÁMAL, J. (2003). Vybrané sociálně patologické jevy. Sborník učebních textů II. Vyd. 
1. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, s. 33.
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1.1. Dva krajní přístupy k pojmu squating

Tomáš Mašek ve své diplomové práci Squatterské hnutí ve Wroclavi uvádí, že 

existují dva základní přístupy k pojmu squating. „První skupina chápe squatting jako 

nelegální obsazení opuštěného nebo neobývaného prostoru nebo domu. Pro tuto definici 

je směrodatný pouhý fyzický fakt nelegálního obsazení. Druhá skupina spojuje 

obsazování prázdných domů a jejich obydlování s jejich využíváním pro kulturní a 

společenské aktivity, často spojené s politickým protestem, tedy nestačí pouze obsadit 

prázdný dům nebo prostor, ale navíc kolektiv musí vyvíjet aktivity přesahující pouhé 

bydlení.“4

Univerzální pojetí squatingu je možné nalézt především v zahraniční literatuře. 

Pro tento přístup je dostačující pouze neoprávněné obsazení prázdného prostoru, 

nemovitosti nebo dokonce půdy (což reflektuje situaci bezzemků v zemích Latinské 

Ameriky). „V nejširším významu znamená ‚squating‘ obsadit a přeměnit místo, které je 

řídce využíváno, nebo není využíváno vůbec. Squating je dávná činnost probíhající od 

doby existence prázdných budov a nevyužívané půdy. Všude, kde je možné nalézt 

neadekvátní bydlení, nedostatek smysluplného veřejného prostoru nebo bezzemky 

v zemědělských oblastech, je možné nalézt také squatery.“5

Druhou možností, jak chápat slovo squating, je jeho zúžení z neomezeného 

obsazení takřka čehokoliv na obsazení nevyužívané nemovitosti, přičemž skupina 

squaterů následně provozuje aktivity s širším společenským přesahem. Brožura 

Squatting v České republice chápe squatting jako „nelegální a uvědomělé obsazování 

nevyužívaných objektů“6, přičemž uvědomělým obsazováním se předpokládá politický 

protest a nikoliv obsazení z existenčních důvodů. „V městském prostředí západního 

světa squateři obsazují budovy ve snaze učinit vlastní prohlášení o přirozenosti 

vlastnictví, nikoliv proto, že by to bylo nezbytné pro jejich přežití.“7 Pojetí squatingu 

výlučně jako činnosti s širším kulturním nebo politickým přesahem však Maškovi 

nevyhovuje. Podle něj „problematickým bodem tohoto typu definic je jejich exkluzivita. 

Tedy to, že platí pouze na určitou, jasně vymezenou část širokého proudu aktivit, 

                                                
4 MAŠEK, T. Squatterské hnutí ve Wroclavi. Pardubice: Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. 
Katedra sociálních věd, 2010. 60 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Skalník, Csc., s.12
5 We are everywhere: The irresistible rise of global anticapitalism. (2003). London: Verso, s. 120
6 Squatting v České republice. [online] [cit 2011-05-15]. Dostupné z URL <http://www.my-
sites.com/squatting/>
7 WIENGAND, E. Trespass At Will: Squatting as Direct Action, Human Right and Justified Theft.
[online]. 11. 12. 2004.  [cit 2011-05-15]. Dostupný z URL 
<http://www.squatter.org.uk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=29> 
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majících co do činění se svévolným obsazováním.“8 Squating pak definuje jako jeden 

z proudů tzv. svévolného osadnictví, který zahrnuje neoprávněné obsazení pozemku 

nebo nemovitosti z existenčních důvodů, dále sociální squating, sociální centra a 

angažovaný squating, který se nejvíce blíží exkluzivnímu pojetí squatingu.9

1.2. Determinační faktory squatingu

V této práci se přidržím již existujících exkluzivních definic squatingu a navíc 

přidám ještě některé parametry, které umožní squating bezpečně rozeznat jak od 

kulturních a sociálních center, tak od bezdomoveckých přístřeší. Mašek sice ve své 

práci definoval krajní přístupy vnímání squatingu, sám se ale nakonec nepřiklonil ani 

k jedné z nich a s pojmem squating nakládá tak, že „se snaží vyhnout největším 

nešvarům stávajících přístupů, nesnaží se pojem redukovat na jednu z výsečí, zároveň se 

vyhýbá nebezpečí přílišného zevšeobecňování.“10 Tím však vůbec neřeší problematiku 

přesné definice squatingu, který může být nadále chápán jako kterákoliv činnost mezi 

dvěma výše zmíněnými krajními póly. Správně ovšem podotýká, že „forma existence 

těchto skupin je určována zejména teritoriálními, sociálními a politickými hledisky.“11

Z toho vyplývá, že nelze vytvořit jednu univerzální definici squatingu platnou pro celý 

svět. Všechny níže uvedené definice a zkoumané otázky budu proto vztahovat ke 

squatingu v západním světě, do čehož spadá i squating v České republice, potažmo v 

tehdejším Československu.  

Squat dle mého výzkumu definují následující aspekty:

1. Obsazení nevyužívané nemovitosti a její přeměna

2. Společenský přesah

3. Dobrovolnost

4. Kolektivní jednání

5. Autonomní způsob fungování

1. Obsazení nevyužívané nemovitosti a její přeměna

Squateři vždy obsazují nemovitosti, které jsou dlouhodobě nevyužívané. Některé 

publikace sice připouštějí i obsazení nemovitosti, která je využívána řídce12, v historii 

                                                
8 MAŠEK, T. (2010), cit.d., s. 16.
9 Tamtéž, s. 17-22.
10 Tamtéž, s. 17.
11 MAŠEK, T. (2010), cit.d., s. 17.
12 We are everywhere: The irresistible rise of global anticapitalism. (2003). cit.d, s. 120.
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českého squatingu však nikdy nedošlo k obsazení domu, který by byl jakýmkoliv 

způsobem využíván.

Jedna z věcí, která odlišuje squating od bezdomovectví, je přeměna obsazené 

nemovitosti na kulturní nebo společenské centrum a její následné udržování. Zatímco 

bezdomovci využívají dům pouze za účelem bydlení, squateři se snaží zpřístupnit 

nemovitost širší veřejnosti, nejčastěji pořádáním koncertů, přednášek nebo výstav.

2. Společenský přesah

Squat není jen útočištěm lidí bez střechy nad hlavou, ale je typický také 

společenským přesahem. Některé squaty se profilují více jako kulturní centra a zaměřují 

se především na pořádání koncertů, výstav,  DIY kurzů nebo uměleckých workshopů. 

Jiné se stávají centrem politického aktivismu a kromě politických debat a přednášek 

mohou být základnou širšího autonomního hnutí. Mezi takové squaty lze zařadit 

především Sochorku, která představovala na počátku 90. let centrum anarchistického 

hnutí. Nacházelo se v ní první anarchistické infocafé a konalo se zde několik 

mezinárodních anarchistických setkání.13

Samotné squaty však nelze v žádném případě striktně oddělit na kulturní nebo 

politické. Společenský přesah je ovšem jeden ze zásadních bodů, který squat odlišuje od 

pouhého bezdomoveckého přístřeší.

3. Dobrovolnost

Pro squating v českém prostředí je typický fakt, že je osobami činěn zcela 

dobrovolně a nikoliv z existenční tísně. Zatímco pro bezdomovce je obsazení prázdné 

budovy jedno z posledních řešení jejich existenciálních problémů, squateři mají 

zpravidla více možností řešení otázky vlastního bydlení. Často se mezi nimi najdou lidé 

s vyšším vzděláním, pro které by nebyl problém zapojit se do procesu vydělávání 

peněz.14

Podle Jakuba Poláka, zakladatele jednoho z prvních squatů na českém území, je 

dobrovolnost základním determinačním prvkem squatu. Polák tvrdí, že squater se liší od 

bezdomovce možností svobodné volby řešení svého bydlení a na rozdíl od bezdomovce 

není k bydlení ve squatu donucen vnějšími podmínkami. „Squater není motivován 

ztrátou všeho a zároveň do squatu vstupuje s vědomím, že cílem není pouze osobní 

prospěch, ale také nějaký nadosobní rozměr – poukázání na politický problém.“15

                                                
13 RŮŽIČKA, V. (2007). Squaty a jejich revoluční tendence. Vyd. 1. Praha: Triton, s. 178.
14 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č.1.
15 Tamtéž.
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4. Kolektivní jednání

Veškeré squaterské aktivity jsou vždy kolektivní. Ve squatech se obvykle 

nachází přibližně patnáct až pětadvacet stálých obyvatel, u menších squatů (např. Prase 

u squatu Milada nebo v Emilce) se počet squaterů pohyboval od pěti do desíti.16 Na 

squatech zpravidla fungují společná zasedání, na kterých se řeší organizační záležitosti 

konkrétního squatu. Squating také často prosazuje vizi společnosti spravovanou na 

principu vzájemně kooperujících komun a snaží se tuto myšlenku realizovat 

prostřednictvím svých aktivit již nyní. Z těchto důvodů je vyloučeno, aby existoval 

squating prováděný pouze jedinou osobou.

5. Autonomní způsob fungování

Všechny squaty jsou typické svou autonomií, tedy relativní nezávislostí na 

společenském systému. Pokud přijmeme tezi, že squat musí fungovat na autonomních 

principech, nemůžeme za squat považovat takový objekt, jehož obyvatelé platí nájem, 

případně mají s majitelem objektu uzavřenou standardní nájemní smlouvu. Takový 

případ nastal u objektu Papírna, který byl přímým pokračováním squatu Sochorka.17

Městský úřad Prahy 7 uzavřel se squatery ze Sochorky smlouvu o pronájmu nebytových 

prostor a požadoval symbolické nájemné jednu korunu za metr čtvereční za rok. Squater 

Jakub Polák obhajuje nájemné jako „symbolické“, squateři podle něj fungovali 

„v naprosto stejném stylu za netržních podmínek“ a zároveň dodává, že „pokud je tam 

intenzivní politický protestní rozměr, pořád je to squat.“18 Netržní nájem je sice možné 

uznat jako relevantní argument, nikoliv však způsob získání objektu (nebyl obsazen, ale 

přidělen městem) ani uzavřené smlouvy. Jakákoliv smlouva s vyšší autoritou je logicky 

pro squatery omezující. V případě Papírny měli squateři pronajaté pouze první patro a 

sklep, obyvatelé domu v Truhlářské ulici pak uzavřeli s majitelem smlouvu na určité 

časové období.19 Objekt v Truhlářské ulici nepovažuje za squat ani Tomáš Kosina, který 

v něm pobýval poté, co byl společně s dalšími squatery násilně vystěhován z vily 

Milada. Prostor označuje jako „vedlejší produkt squaterských aktivit“ a chápal ho jako 

„zázemí na to obsadit něco nového.“20

Kromě časově nebo prostorově omezujících smluv je pro squat nepřípustná 

spolupráce se systémem formou žádostí o podporu. Za squat tak nelze považovat 

                                                
16 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
17 Historii jednotlivých squatů se věnuje část 3.2.
18 Rozhovor s Jakubem Polákem, příoha č. 1.
19 Sborník textů o squattingu - Experimentální sokolík č.1. (2005). [online] [cit 2011-05-15]. Dostupný z 
URL: <https://praha.squat.net/?p=49>, s. 4.
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obsazení tří domků v zahrádkářské kolonii ve Starých Střešovicích, které obsadila 

skupina tzv. Medáků. „Narozdíl od anarchoautonomních squatů se Medáci nebránili 

využívat finanční podporu formou grantů od nevládních organizací a nadací jako je 

Open Society Fund Praha a svým celkovým zaměřením měli spíš blíž k nevládním 

občanským a ekologickým iniciativám (s nimiž také úzce spolupracovali), než k 

anarcho-autonomní scéně.“21

Všech pět výše uvedených podmínek pak musí platit současně, aby bylo možné 

konkrétní aktivitu považovat za squating. Nejčastější případ chybné interpretace nastává 

tehdy, pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky kromě páté, tedy 

spolupráce se systémem. V českém prostředí se jednalo především o případ Papírny, 

kterou nelze nazvat squatem. Naopak Ladronka byla squatem po celou dobu své 

existence, přestože ji někteří označovali spíše za kulturní centrum. V některých 

západních městech (typicky Berlín) se některé squaty přeměnily na domy platící nájem. 

Takové objekty je pak možné nazvat kulturně sociálními centry, rozhodně však ne 

squaty.

Pokud odmítám označení „squat“ pro některé objekty za squat obecně 

považované, neznamená to, že je považuji za podřadné. Jejich činnost může být stejně 

inspirativní i problematická jako činnost squaterská, nicméně pokud bychom uznali za 

squaty například komunity žádající o grant pro svoji činnost, byl by další výzkum 

poněkud zmatený a nepřesný.

1.3. Otázka političnosti squatu

Často diskutovanou otázkou v souvislosti se squaty je jejich politická 

angažovanost. Většina zdrojů se shoduje v tom, že již samotné obsazení nevyužívané 

nemovitosti má politický podtext, protože upozorňuje na problematiku současné bytové 

politiky, nebo protestuje proti systému jako celku. Jakub Polák soudí, že „ze samotného 

aktu obsazení automaticky vyplývá politický protest“22 a squater z Milady Tomáš se 

s ním shoduje: „Obsazení považuji za politický akt. To, že zpochybním posvátnou 

legitimitu soukromého vlastnictví, to je pro mě politika. To, že se rozhodnu neplatit 

nájem, protože to považuji za nespravedlivé, to je politické.“23 Sborník o squatingu pak 

uvádí, že „squat sám o sobě je vždycky politický a politiky vnímaný, buď jako problém, 

                                                                                                                                              
20 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
21 Sborník textů o squattingu - Experimentální sokolík č.1. (2005). cit.d., s. 6.
22 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
23 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
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překročení zákona, forma občanské neposlušnosti nebo prostě něco přebujelého a 

nežádoucího (občas snad jako něco přínosného). Může být kritikou uspořádání 

společnosti, alternativou, autonomní zónou apod.(…) Sama obrana squatu a 

demonstrace proti vystěhování je politickým aktem.“24 Některé squaty ve svých 

prohlášeních považují za politické „vše od mezilidských vztahů po zájmové činnosti, od 

postoje k životnímu prostředí po způsob, jakým se stravujeme, od způsobu, jakým 

vykonáváme naši každodenní dopravu po vztahy, které udržujeme skrze naši konzumaci 

s populacemi, obývajícími druhou polovinu planety.“25 Život ve squatech je postaven na 

odmítnutí hierarchie, elitářství a kapitalismu,  zároveň svou činností poskytuje 

alternativu v podobě komuny založené na rovnostářských principech a pravidlech 

samosprávy.

Z těchto argumentací jednoznačně vyplývá, že squating je forma politického 

protestu. I v případě, že by se aktivity squatu zaměřovaly spíše na kulturní vyžití a jeho 

obyvatelé se o politiku zajímali spíše okrajově, samotný akt obsazení je nutné 

považovat za politický. Apolitické squaty neexistují.

1.4. Definice squatingu platná v českém prostředí

Na výše uvedených příkladech jsem ukázal, jaké objekty je v českém prostředí 

možné považovat za squaty a jaké již nikoliv. Práce se bude věnovat výhradně těm 

objektům, které se podle výše uvedených bodů dají za squat považovat.

První část práce měla za cíl určit přesnou definici squatingu v rámci českého 

prostředí. Ta je podle výše uvedeného následující:

Squating je forma politického protestu, která je realizována dobrovolným a 

kolektivním obsazením nevyužívané nemovitosti a její následnou přeměnou na 

prostor se společenským přesahem vyznávajícím zásady autonomního fungování.

                                                
24 Sborník textů o squattingu - Experimentální sokolík č.1. (2005). cit.d., s. 17-18.
25 Tamtéž, s. 20.
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2. Politologické vymezení squatingu

Jelikož bylo v předchozí části práce ukázáno, že squating je vždy forma 

politického protestu, je důležité podchytit jeho v praxi uplatňované myšlenky a jako 

celek je následně zařadit do konkrétního politického proudu. Přesné vymezení squatingu 

jakožto jednoho z projevů širšího myšlenkového proudu pomůže pochopit motivaci 

squaterského jednání, a jedině s tímto vymezením je možné zjišťovat, zda je squating 

ohrožením pro demokracii, nebo se může stát naopak jejím obohacením.

Přestože je squating vnímán převážně jako asociální nebo extremistické jednání, 

lze na něj s úspěchem aplikovat i další politologické teorie. Jedná se především

o koncept občanské neposlušnosti inspirovaný myšlenkami Henryho Davida 

Thoreaua26, který rozpracoval John Rawls a v rámci teorie práva rozvinul Ronald 

Dworkin. Další možnost nahlížení na squating skýtá jeho zařazení nikoliv pod tradiční 

pravolevé nebo zájmové struktury, ale jeho vnímání jako součást tzv. nových sociálních 

hnutí.

2.1. Squaty jako prostory anarchismu

Přestože se někteří squateři o politiku nezajímají, svým jednáním automaticky 

vytváří politický protest. Obsazení nevyužívané nemovitosti je akt protestu proti 

neodpovědnému zacházení s majetkem, který zpochybňuje jeden z pilířů moderní 

liberální společnosti, totiž nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Vladimír Růžička ve 

své knize Squaty a jejich revoluční tendence uvádí, že „český squatting je širokým 

spektrem politických názorů, kde převažují levicové postoje, většina jeho sympatizantů 

se hlásí k anarchismu.“27 Dle mého názoru je na této definici problematické slovo 

„převažují“, neboť implikuje možnost existence pravicových názorů. Ty jsou na základě 

zkušeností s pozorováním squaterského prostředí zcela vyloučeny, protože pravicové 

zaměření předpokládá úctu k soukromému vlastnictví, které je základem kapitalismu, a 

respekt k autoritám. Právě proti nadvládě kapitalismu a moci se ovšem squating staví 

nejrazantněji. Výstižněji popsala ideovou náplň práce Policie a sociální radikalismus: 

„Squatting provozují levicoví aktivisté a příslušníci kulturních proudů s krajní levicí 

spjatých. Cílem squattingu je zpravidla upozornit na špatnou bytovou situaci a bytovou 

politiku.“28 Práce se pokouší krátce porovnat český squating s podobným hnutím ve 

                                                
26 THOREAU, H. D. (1994). Občanská neposlušnost a jiné eseje. Poprad: Christiania.
27 RŮŽIČKA, V. (2007). cit.d., s. 11.
28 DUFKOVÁ, I.; UHL, P.; ZLÁMAL, J. (2001). cit.d., s. 34.
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světě a dochází k závěru, že v České republice squating „nemá doposud tak vyhraněný 

ideologický obsah.“29 I přes tuto ideologickou nevyhraněnost je na squaty často 

nahlíženo jako na centra anarchistických myšlenek, čemuž nahrávají především 

stanoviska zveřejňovaná samotnými squatery. Proto je potřeba nejprve stručně uvést, 

odkud se anarchismus vzal a jaká jsou jeho teoretická východiska.

2.1.1. Ideologická východiska anarchismu

Anarchismus nevytvořil nikdy jednotnou politickou ideologii, za jeho základ lze 

nicméně označit negaci jakéhokoliv útlaku a mocenské nerovnosti mezi lidskými 

bytostmi. Součtem odmítnutí různých podob panství se tak vymezuje do určité míry 

negativně, přičemž akcentovanou pozitivní hodnotou je svoboda. Z ní nutně vyplývá 

různost a proto „lze s jistou nadsázkou říci, že existuje tolik podob anarchismu, kolik je 

na světě anarchistů.“30 Přesto lze v historii vysledovat několik konkrétních 

anarchistických proudů, které staví na principu co největší svobody a odmítání různých 

forem nadvlády, tyto principy jsou ovšem domýšleny rozdílným způsobem a kladou

důraz na odlišné aspekty.

Prvním významným proudem je anarchistický individualismus. Anarchismus 

obecně usiluje o co největší nezávislost jednotlivce v rovině politické, ekonomické a 

kulturní, přičemž někteří představitelé anarchoindividualismu akcentovali především 

nezávislost ekonomickou, čímž se dostali na myšlenkové pozice libertariánů a někdy se 

označují jako anarchokapitalisté. Většině anarchistů je ovšem takový přístup cizí, 

protože ignoruje rovnost v politické a kulturní rovině. Počátky anarchoindividualismu 

lze najít v myšlenkách Williama Godwina, podle kterého stále větší počet jedinců 

pochopí škodlivost státu a začne se sdružovat mimo něj. Racionální jedinci se pak 

budou spravovat sami bez vnějšího donucení. Jiný typ individualismu pak představuje 

pojetí Pierre-Josepha Proudhona, který odmítl kapitalismus jako vykořisťující, ale 

osobní vlastnictví rozšířené na každého člověka považoval za záruku svobody 

jednotlivce. Společnost si pak Proudhon představoval založenou na dobrovolném 

sdružování (čímž inspiroval pozdější mutualismus).31

Individualisté se nicméně v 60. letech 19. století dočkali kritiky z řad 

představitelů anarchistického socialismu. Mezi nimi vynikal Michail Bakunin, který 

                                                
29 Tamtéž.
30 TOMEK, V.; SLAČÁLEK, O. (2006). Průvodce anarchismem. Myšlenky – proudy –
osobnosti. Praha: Manibus Propriis, s. 15.
31 Tamtéž, s. 25-30.



14

vymezil anarchismus jako bezstátní socialismus. Pro anarchistické socialisty se stal 

klíčovým bodem myšlení mutualismus, ve kterém se co nejvíce samostatný jedinec měl 

sdružovat do dobrovolných společenstev a kolektivů, ze kterých by získával plný 

výsledek své práce nezmenšený o zisk vlastníků. Z anarchistického socialismu se 

posléze vyčlenil zvláštní proud, pro který byl původní myšlenkový směr příliš umírněný 

– anarchokomunismus.32

První nástin myšlenek anarchokomunismu provedl Carlo Cafiero, kdy odmítl 

distribuci založenou na spravedlnosti, která se obtížně určuje. Podle jeho teorie by mělo 

rozdělování podléhat výlučně potřebám a tužbám jednotlivce. Anarchismus měl pak 

představovat záruku proti jakékoliv autoritě ve společnosti. Klasickou podobu 

anarchokomunismu udal Petr Kropotkin, který vycházel z interpretace darwinismu. 

Přestože ve vývoji docházelo k mezidruhovým konfliktům, uvnitř vlastních druhů se 

projevovala solidarita, která pomáhala určitému druhu přežít. Do lidské společnosti 

ovšem vstoupil princip moci a sobeckosti a úkolem anarchokomunismu mělo být tento 

princip vytlačit a nahradit jej kooperací a solidaritou. Obvykle se předpokládá, že 

anarchistický komunismus je ideálním cílem většiny anarchistů.33

Největší masovosti se dočkal proud označovaný jako anarchosyndikalismus, 

který vychází z potřeby organizace anarchistického hnutí v boji proti kapitálu a státu. 

Tradiční politické strany jsou pro takový účel nevhodné, protože slouží jen jako nástroj 

boje o moc ve státě. Proto se anarchisté začali upínat k odborovým organizacím. 

Členství v odborech však často nekorespondovalo s přijetím anarchistických myšlenek a 

odbory samy tak přestávali být čistě anarchistické. Podle kritiků jsou navíc odbory jen 

jinou institucí kapitalistického systému a v případě svého vítězství by zreprodukovali 

odcizení. Jejich důraz na ekonomickou nerovnost zároveň ignoruje anarchistické 

potřeby rovnosti sociální a politické.34

2.1.2. Teoretická základna squatingu

Squating je forma politického protestu a ideologicky je ještě více heterogenní 

než anarchismus. Myšlenky squatingu byly na české území přeneseny na počátku 90. let 

z Berlína díky anarchistickému hnutí, které bylo tou dobou poměrně dobře 

organizované a mělo intenzivní zahraniční kontakty. Díky propojení českých a 

západoberlínských anarchistů docházelo k poměrně úzké spolupráci mezi oběma 

                                                
32 Tamtéž, s. 32-36.
33 Tamtéž, s. 37-43.
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skupinami a českým squaterům se dokonce dostalo podpory ve formě finančních 

prostředků a tiskárny.35

Sami squateři udávají několik příčin squatingu36. Jedním z nich je osobní řešení 

bytové situace, kdy se argumentuje zejména značně vysokými náklady na bydlení. 

Dochází zde k nastínění jedné z nejpalčivějších otázek ohledně legitimity squatingu, 

totiž že „na jedné straně lidé nemají domov a na druhé straně se ve městech nachází 

velké množství opuštěných domů a bytů.“37 Jak jsem však již uvedl výše, na českém 

území nebylo squatování primárně známkou existenční nouze, nýbrž politickým 

protestem. V určitých případech sice mohlo dojít k tomu, že byl squat několika osobami 

využíván jen jako dočasná střecha nad hlavou38, nelze to však považovat za významný 

rys českého squatingu.

Druhým z udávaných důvodů squatování je potřeba vlastního subkulturního 

prostoru, který umožňuje nonkonformním lidem „žít v názorově blízkém společenství, 

poukazovat na negativní společenské jevy, prosazovat odlišné etické a morální hodnoty 

a tímto způsobem vyvažovat myšlení a směr konzumní společnosti.“39 Squaty se mohou 

stát (a většinou se také stávají) vítanou alternativou k většinové kultuře.

Třetí důvod se úzce váže k pochopení squatingu jakožto politickému protestu, 

kdy je zpochybňována legitimita nedotknutelnosti nevyužívaného soukromého majetku. 

Obecně vytváří chování squaterů „alternativu k hodnotovému žebříčku většinové 

společnosti.“40 Podle některých názorů by vlastnické právo nemovitosti mělo být 

vázáno na její užívání. Podle této teorie majitel, který se o jím vlastněný objekt řádně 

nestará, přichází o vlastnické právo. To následně přechází na osoby, které hodlají 

nemovitost užívat pro veřejné blaho.41

Další z udávaných důvodů pro squating se týká problému udržení charakteru 

městské zástavby. V českém prostředí se jedná o málo akcentovaný přístup, který byl 

patrný jen u squaterského pokusu na Albertově. Někteří účastníci uváděli jako důvod 

squatingu rozhořčení nad tím, že „architektonický ráz města přichází o cenné aspekty, 

dochází k různým necitlivým přestavbám v centru i na periferii.“42 Určitou dobu byla 

                                                                                                                                              
34 Tamtéž, s. 44-48.
35 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
36 Čerpám z již citovaného squaterského manifestu Squatting v České republice a z rozhovorů v příloze.
37 Squatting v České republice. cit.d., s. 1-2.
38 Například druhá generace vily Milada.
39 Squatting v České republice. cit.d., s. 2.
40 Tamtéž.
41 Rozhovor s Lenkou, příloha č. 4.
42 Tamtéž.
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v provozu také internetová Squaterská realitka, která zveřejňovala nevyužívané domy a 

nabádala k jejich obsazování. V současnosti však není server aktualizován.43

Zdrojem informací o myšlenkách squatingu se kromě příležitostných 

squaterských pamfletů staly některé anarchistické tiskoviny. Jeden z možných pohledů 

na problematiku squatingu přinesla v roce 1999 anarchistická revue Existence:

„Squatting je hnutí, kde lidé nebojují jen za své ideály a vize, ale přímo za svůj 

životní prostor. Učí se tu žít v komuně, většinu věcí užívají společně, rozbíjí zaběhnuté 

stereotypy, ukazují cestu. Squatty jsou útočištěm odpůrců systému. Svými benefičními 

akcemi se podílejí na financování činnosti autonomního a anarchistického hnutí. Stávají 

se katalyzátorem odporu, předvojem revoluce, která zajistí politickou a hospodářskou 

spravedlnost a samosprávu a v neposlední řadě důstojné bydlení pro všechny, nejen pro 

ty, co si to mohou dovolit. Squatting je boj tady a teď, stává se předvojem sociální 

revoluce.“44 Jedná se o památné prohlášení, které je od té doby citováno jak v dalších 

squaterských materiálech a pracích zabývajících se squatingem, tak i v materiálech 

úředních. Zmíněný citát byl tak například použit ve Zprávě o problematice extremismu 

na území ČR v roce 200045, přičemž je pravděpodobné, že výrazně přispěl k zařazení 

squatingu na seznam extremistického jednání.

Dalším zajímavým teoretickým počinem přispívajícím k diskusi o squatingu se 

stal sborník Obsaď a žij! mapující squaterské aktivity na území bývalého 

Československa v letech 1990-2003 a především obhajující z teoretické stránky 

squaterské počínání. V podnětné stati Příčiny a podstata squatingu nastiňuje její autor 

Jaroslav Puchmertl vizi, kdy je „squatting je produktem společenského systému, který 

se opírá o vykořisťování člověka i přírody a veškeré hodnoty podřizuje významu 

peněz.“46 Podle této teorie je jednou z nejdůležitějších věcí pro člověka jeho domov, 

neboť vědomí domova přináší člověku pocit svobody, důstojnosti, bezpečnosti a vědomí 

sounáležitosti s vnějším prostředím. Člověk zde svobodně rozvíjí vlastní identitu a je 

mu umožněn život beze strachu. Právě kvůli mimořádné důležitosti domova v životě 

jedince dochází autor k myšlence, že „společenské uspořádání by se mělo řídit 

hodnotovými měřítky, která formují svobodné, rovnoprávné a spravedlivé sociální 

                                                
43 http://realitka.squat.net/
44 Zprávě o problematice extremismu na území ČR v roce 2000, s. 37.
45 Tamtéž.
46 Obsaď a žij! Squaterské iniciativy na území bývalého Československa v letech 1990-2003. (2004). 
Praha: Obzor, s. 33.
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vazby — musí vytvářet domovské podmínky pro všechny bez rozdílu.“47 Podrobuje 

kritice kapitalistické uspořádání a snaží se o legitimizaci squaterského jednání.48

„Nesnaží se [squateři] pouze naplnit právo na osobní domov či žít v názorově blízkém 

společenství, nýbrž vyzývají k řešení bytové krize, vyjadřují touhu po svobodě a vytváří 

alternativu k hodnotovému žebříčku kapitalistického systému.“49

2.1.3. Squating jako anarchie v praxi

Při porovnání teoretických východisek anarchismu squatingu vidíme zřejmé 

podobnosti, které by opravňovaly zařazení squaterských aktivit pod širší anarchistické 

hnutí a umožnili je vnímat jako anarchii v praxi. Squating je teoreticky ukotven 

v myšlenkách odmítnutí kapitalismu, zpochybňování nedotknutelnosti soukromého 

vlastnictví a ve snaze vytvářet malé komunity fungující na principu samosprávy. Tím 

naplňuje výše uvedená společná východiska anarchismu. Před definitivním soudem je 

nicméně nutné vyrovnat se s následující námitkou: pokud je možné squating považovat 

za anarchii v praxi, je vůbec možné, aby v rámci squatu fungoval bar na tržních 

principech a squat byl potravinově nesoběstačný? Obecně řečeno, je možné, aby byl 

squat závislý na systému a využíval prvky společenského zřízení, které chce sám zničit?

Anarchista Ondřej Slačálek obhajuje výše zmíněné námitky názorem, podle 

kterého jsou určité ústupky „případ každého hnutí, které ještě nedosáhlo svých cílů, a 

proto se přizpůsobuje situaci.“50 Opírá se přitom o Errica Malatestu, který se přihlásil k 

„anarchismu bez přívlastků“. Anarchismus je v takovém pojetí ideálním cílem, ke 

kterému má hnutí směřovat, ale „který v současné době nemůže být možnou 

ekonomickou organizací.“51 Slačálek přiznává, že realizace anarchistického squatingu je 

mnohdy nedokonalá a domnívá se, že dokonalou ani být nikdy nemůže. Přesto se ve 

squatu realizují náznaky možné budoucí anarchistické společnosti, čímž se squating 

přibližuje revolučním myšlenkám a je pro mnohé inspirací, která může v budoucnu vést 

až k zásadní společenské změně. Takovou perspektivu zastává i squater Matouš, podle 

kterého „vzniknou dočasné autonomní zóny, ať to budou squaty nebo cokoliv jiného, ty 

se v revoluční moment propojí a to budou ohniska revoluce.“52 V současnosti je tedy 

podstatné žít v autonomních zónách, ve kterých se budou alespoň částečně realizovat 

                                                
47 Obsaď a žij! (2004). cit.d., s. 34.
48 Rozporu mezi legalitou a legitimitou squatingu se věnuje kapitola 4.
49 Obsaď a žij! (2004). cit.d., s. 39.
50 Rozhovor s Ondřejem Slačálkem, příloha č. 5.
51 TOMEK, V.; SLAČÁLEK, O. (2006). Průvodce anarchismem. cit.d., s. 236.
52 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
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anarchistické myšlenky, což ovšem zároveň neznamená rezignaci na revoluční moment. 

Slačálek připouští možnost dočasného útlumu aktivit, ale nehodlá upustit od 

dlouhodobější anarchistické perspektivy. „V defenzivní situaci možná skutečně 

hledejme autonomní realizace teď a tady. Podobně z toho ale neplyne, abychom se 

vzdali té perspektivy. Nevzdávejme se jí, třeba se někdy otevře.“53

Výše uvedenou námitku proti squatingu jako pojetí anarchismu lze tak 

jednoduše vyvrátit tvrzením, že squating může v některých případech ideje anarchismu 

naplňovat (v případě části Malatestových myšlenek), nebo se k nim alespoň výrazným 

způsobem přibližovat. Snaha realizovat ve squatech podobu budoucí anarchistické 

společnosti nemůže být nijak zmenšena dočasným přijetím některých prvků současného 

systému, například fungováním squaterského baru na tržních principech. Squating lze 

tedy považovat za jednu ze součástí anarchistického hnutí a realizaci anarchistických 

myšlenek v praxi.

2.2. Squating jako extremistické jednání

2.2.1. Problémy s používáním pojmu extremismus

Z důvodu nahlížení na squating jako na jeden z projevů anarchismu je 

v oficiálních materiálech Ministerstva vnitra ČR, ale někdy také v médiích, označován 

squating za extremistický. Samotný pojem extremismus je však velice sporný a vždy 

závisí na tom, kdo a za jakým účelem s ním zrovna pracuje. Politolog Jan Charvát 

uvádí, že „v běžné mluvě se obvykle slovem extremista označuje člověk zastávající 

politické názory, které jsou v dané společnosti neakceptovatelné. Termín extremismus 

může být ovšem chápán různě, neboť žádná univerzálně platná definice neexistuje.“54

Současně se termín extremismus často zaměňuje za pojem radikalismus, přičemž 

novináři oba pojmy spojují s útoky agresivních demonstrantů na policii, případně 

ničícími cizí majetek. „Pravdou ovšem je, že díky těmto atributům je pojem 

‚extremismus‘ ve společnosti vnímán jako něco negativního. Tento fakt vede k tomu, že 

se označení za ‚extremistu‘ stalo poměrně oblíbeným způsobem diskvalifikace 

politického soupeře.“55

Sociolog Jan Keller přitom před podobným přístupem důrazně varuje. „Zvolíme-

li cestu stigmatizace politických odpůrců, bude nakonec o tom, kdo je a kdo není 

                                                
53 Rozhovor s Ondřejem Slačálkem, příloha č. 5.
54 CHARVÁT, J. (2007). cit.d., s. 9.
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extremistou, moci rozhodovat jedině ten, kdo bude momentálně kontrolovat 

zpravodajské služby. V případě, že je nebude kontrolovat nikdo, budou o tom 

rozhodovat ony samy.“56 Taková stigmatizace se nicméně v politickém boji stále ještě 

projevuje. Například po parlamentních volbách v roce 2010 označil tajemník prezidenta 

republiky Ladislav Jakl Stranu zelených za extremistickou. Následně svou úvahu 

zdůvodňoval tím, že „Strana zelených je extrémní už proto, že to o ní řekli voliči, voliči 

seznali, že to není strana, která patří k nějakému hlavnímu proudu, ale hlavně je to 

strana, která se hlásí, která zastává velmi krajní názory na lidskou civilizaci, na míru její 

regulace.“57 Takto vratké zdůvodnění potvrzuje Kellerovu teorii, podle které slouží 

výraz extremismus vládnoucí elitě jen jako nástroj stigmatizace jednotlivce a skupin. 

„Termín extremista či extremismus náš právní řád nezná a z tohoto hlediska je vlastně 

takové označení naprosto bez významu. Veškerý jeho význam však spočívá v rovině 

manipulace s veřejným míněním.“58 Přestože Keller ve své stati reaguje především na 

zařazení několika ekologických organizací na seznam extremistických skupin, jeho 

závěry jsou užitečné i při výzkumu squatingu. Dodává totiž, že „nejlepší obranou proti 

případnému zařazení na podobný seznam je naprostá konformita a opakem extremisty je 

vůči všemu loajální občan, jenž svou aktivitu pečlivě rozděluje mezi nakupování 

v supermarketu a sledování televize.“59 Faktem ovšem zůstává, že extremismus je 

pojmem stále často používaným a bylo by tedy lehkomyslné jej zcela zavrhnout jakožto 

vágní a nevhodný pojem. Vždy je však potřeba pozorně kontrolovat, kdo s takovým 

pojmem přichází a vůči komu je namířen. Jen tak je možné udržet si od častého 

používání pojmu extremismus odstup a nestávat se součástí proces jeho dalšího

rozmělňování.

2.2.2. Squating a Bezpečnostní informační služba

Pokud přijmeme výše uvedenou Kellerovu tezi rozhodování zpravodajských 

služeb, je nutné se podívat právě na jejich definici extremismu. BIS uvádí na svých 

webových stránkách následující pojetí extremismu:

                                                                                                                                              
55 Tamtéž, s. 10.
56 KELLER, J. (1998). Extremismus a stigmatizace. In FIALA, P. Politický extremismus a radikalismus v 
České republice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. 78.
57 Rozhovor s tajemníkem prezidenta republiky Ladislavem Jaklem. [online]. 1. 6. 2010. [cit. 2011-05-15].
Dostupné z URL <http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/740744>.
58 KELLER, J. (1998). cit.d., s. 76.
59 Tamtéž.
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„V obecném pohledu je extremismus spíše politologický pojem, který se 

vztahuje na hraniční, zcela nestandardní společenské jevy a jejich nositele. 

Bezpečnostním rizikem se stává v okamžiku, kdy jsou jeho motorem ostře 

antagonistické postoje vůči stávajícímu společenskému řádu a nesmiřitelnost vyúsťuje v 

konkrétní záměry a aktivity, směřující k destabilizaci a odstranění daného politického a 

sociálního systému.“60 Text dále odlišuje levicový a pravicový extremismus, aniž by 

přitom bylo jasné, proč je použito právě takovéto (dle mého názoru značně 

problematické) rozdělení. Je jistě zajímavé, že jinak strohé zpravodajské definice jsou 

doplněny i normativní úvahou o anarchoautonomním hnutí: „Cílem anarchoautonomů je 

odstranit stát a vytvořit prostor zcela zbavený všech autorit. Takový systém by ovšem 

ve svém důsledku nebyl schopen zajistit lidská práva a svobody.“61

BIS dále elektronicky zveřejňuje Zprávy o extremismu, které mapují vývoj na 

extremistické scéně vždy po čtvrt roce.62 Tyto zprávy jsou rozděleny na analýzu 

levicového a pravicového extremismu, obsahově však většinou neobsahují žádné nové 

informace a jsou velmi stručné. Zajímavější jsou v tomto ohledu pravidelné Výroční 

zprávy63, ty jsou nicméně vydávány se značným časovým zpožděním64 a nejsou tudíž 

použitelné pro aktuální analýzu. Squating nebyl pro české zpravodajce zpravidla 

považován za natolik nebezpečný, aby se mu ve výročních zprávách věnovaly. Výjimku 

tvoří Výroční zpráva z roku 2009, která přímo konstatuje ovlivnění anarchoautonomní 

scény squatingem, konkrétně vyklizením vily Milada. Zpravodajský materiál 

upozorňuje, že hnutí na sebe upozornilo „v souvislosti s aktivitami na podporu 

squattingu, které následovaly po zásahu policie proti squatterům z vily Milada. 

Vyklizení tohoto posledního fungujícího českého squatu významně ovlivnilo další 

vývoj anarchoautonomní scény, neboť v jeho důsledku přechodně došlo ke sjednocení a 

zaktivizování příznivců alternativního stylu života různých směrů a nárůstu počtu jejich 

sympatizantů. Rovněž přispělo ke zviditelnění českých squatterů na celoevropské 

úrovni.“65 BIS se navíc domnívá, že se „začala více veřejně projevovat nová generace 

mladých anarchistů a autonomů, a to především z řad osob zapojených do squatterských 

                                                
60 Extremismus. [online] [cit 2011-04-21]. Dostupné z URL <http://www.bis.cz/extremismus.html>.
61 Tamtéž.
62 Zprávy o extremismu. [online] [cit 2011-04-21]. Dostupné z URL <http://www.bis.cz/zpravy-
extremismus.html>.
63 Výroční zprávy BIS jsou dostupné on-line. <http://www.bis.cz/vyrocni-zpravy.html>.
64 Výroční zpráva BIS za rok 2009 byla vydána v červnu 2010. Výroční zprávy pro léta 2008, 2007 a 
2006 byly vydány až v srpnu, září resp. listopadu následujícího roku.
65 Výroční zpráva BIS za rok 2009. [online] [cit 2011-04-21]. Dostupné z URL 
<http://www.bis.cz/n/2010-06-16-vyrocni-zprava-2009.html>
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aktivit.“66 Squating není v této zprávě vnímám jako reálné ohrožení státu, ale spíše jako 

prostředek k aktivizaci anarchoautonomního hnutí. Je zřejmé, že vyklizení squatu 

Milada pomohlo ke sblížení příznivců alternativního životního stylu, který squating 

praktikuje, a pro zpravodajce BIS nebylo dobrou zprávou. Paradoxně tak squatingu 

začala přikládat zvýšenou pozornost až v době, kdy na českém území zanikl a jeho 

odkaz byl využíván k podpoře jiných aktivit anarchoautonomního hnutí, především k 

„preferování boje proti kapitalistickému systému a represím státu.“67 Je zřejmé, že BIS 

chápe extremismus jako jednání ohrožující bezpečnost státu a zpochybňování jeho 

základních hodnot, což vyplývá z podstaty její práce.

2.2.3. Squating a Ministerstvo vnitra ČR

BIS nicméně plní jen informativní funkci a sama nemá exekutivní pravomoc ani 

aparát, kterým by proti domnělým extremistům mohla účinně zasahovat. Taková 

možnost je svěřena jen Policii ČR. Jí nadřazené Ministerstvo vnitra ČR vydává 

každoročně brožuru popisující problematiku extremismu na území ČR, buď samostatně, 

nebo jako součást většího sborníku.68 Zpráva o problematice extremismu na území 

České republiky z roku 200269 mluví o extremismu následovně:

„Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které 

vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti 

základním demokratickým ústavním principům jak jsou definovány v českém ústavním 

pořádku.“70 Zpráva o extremismu se zmiňuje také o squatingu, přestože zařazení pod 

kapitolu „Poznámky ke vztahu některých subkultur k projevům extremismu“ společně 

se sprejerstvím a diváckým násilím vykresluje squating jako určitou subkulturu, který 

nelze zcela ignorovat, ale je zbytečné věnovat jí širší pozornost. Autoři zprávy 

konstatují, že squaterům je společná „kritika stávajícího společenského systému, který 

pokládají za neetický, nemorální, založený na zisku a vykořisťování.“71 Squating není 

přímo označen za extremistický, což ovšem neplatí pro Zprávu o problematice 

                                                
66 Tamtéž.
67 Tamtéž.
68 Od roku 1997 do roku 2002 byla zpráva vydávána samostatně; v letech 2002-2007 vycházela Výroční 
zpráva jako příloha výroční Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku pod 
názvem „Informace o problematice extremismu na území České republiky“. Od roku 2008 je součástí 
vydávané Strategie boje proti extremismu.
69 Zpráva z roku 2002 byla zvolena z toho důvodu, že se na zde uvedenou definici odkazují všechny 
následující Zprávy o extremismu. 
70 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002. [online] [cit 2011-05-15]. Dostupné 
z URL <http://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-zprava-o-problematice-extremismu-2002.aspx>, s. 9.
71 Tamtéž, s. 41
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extremismu na území ČR z roku 2000, kde je (byť jen v poznámce pod čarou) uvedeno, 

že „squatting a sprejerství v sobě obsahují prvky extremismu především tehdy, pokud je 

motivací této činnosti cílené zavrhování jednoho ze základních práv (vlastnického) a 

jeho porušování je spojeno s ambicí nebo bojem resp. odmítáním systému.“72 Tato 

poznámka přímo deklaruje, že squating je extremistický tehdy, pokud jedná uvědoměle 

proti vlastnickému právu a má ambice odmítat systém. Z deklarovaného pojetí 

squatingu přitom vyplývá, že squating tak činí vždy a proto bude podle této definice 

chápán vždy jako extremistický. Vydání Zpráv o extremismu po roce 2002 se však o 

squatingu přestávají zmiňovat zcela, z čehož vyplývá, že se squaterské aktivity staly 

v optice represivních orgánů podřadné a málo nebezpečné pro momentální společenské 

a politické uspořádání.

2.2.4. Radikální nebo extremistický?

Přestože média mají tendenci často zaměňovat pojmy radikální a extremistický, 

je mezi těmito dvěma druhy chování významný rozdíl. Za extrémní postoje jsou obecně 

považovány ty, které jsou nejdále od politického středu, obecně je pak extremistických 

chováním míněna „jakákoliv ideologie nebo aktivita, která směřuje proti stávajícímu 

politickému systému jako takovému a klade si za cíl jeho likvidaci a následné nahrazení 

vlastní alternativou.“73 Radikální jednání nebojuje na rozdíl od extremismu proti 

systému jako takovému. Jedná se spíše o souhrn názorů, „jejichž aplikace na společnost 

by vedla k rozsáhlým změnám, avšak nikoliv k likvidaci demokracie jako takové.“74

Může být tedy squating obecně považován za extremistický nebo za radikální? 

Záleží vždy na jednotlivém vyhodnocení aktivit konkrétní squaterské komunity, 

především na úrovni ohrožení stávajícího společenského systému a nelze tedy hovořit o 

extremistickém nebo radikálním hnutí jako celku. Spíše je vhodnější zkoumat jednotlivé 

squaty a na základě jejich teoretického zázemí a praxe (která se často liší) vyhodnotit 

jejich potenciální systémové nebezpečí.75 Ovšem i v případě, že aktivity konkrétního 

squatu budou považovány za extremistické, otázkou zůstává, zda je to nějak 

diskriminuje v jejich jednání. Již citovaný Jan Charvát uznává existující definice MV i 

                                                
72 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000. Praha: Aleš Skřivan, 2002. s. 
37.
73 CHARVÁT, J. (2007). cit.d., s.9.
74 Tamtéž, s. 13.
75 Aktivitám konkrétních squatů se věnuje kapitola 3.
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BIS, pro akademické účely ovšem vidí extremismus jako „jakékoli snažení, které 

směřuje proti stávajícímu politickému zřízení.“76 Tím odpoutává definici extremismu od 

konkrétního politického uspořádání (v případě definic českých represivních orgánů jde 

vždy o demokracii; extremisté jsou pak její odpůrci), přičemž poznamenává, že 

extremismus je dynamickým jevem a to, co bylo v minulosti považováno za 

extremistické, je dnes považováno za normální, a naopak. „V každém politickém zřízení 

existovali lidé, kteří věřili v jiné uspořádání společnosti, než jaké viděli okolo sebe. 

Někdy je označovali za podivíny, jindy za extremisty. I demokratické myšlenky, které 

dnes pokládáme za zcela přirozené, byly v některých zřízeních vnímány jako buřičské a 

nevhodné pro řízení společnosti.“77 S tím souhlasí i průkopník squatingu v ČR a 

přesvědčený anarchista Jakub Polák, když argumentuje, že nahlíženo z historické 

perspektivy je vývoj často takový, že monopoly moci a majetku jsou podrobeny 

společenské kritice, hnutí vznikající nelegálně se časem legitimizuje, aby se jeho 

program o několik generací později stal oficiální politikou. „I dnešní velebená 

demokracie začínala jako pojem, který byl vnímán jako narušení řádu a pořádku.“78

Existují dvě významné oblasti, ve kterých je squating označován za 

extremistický, resp. radikální – média a represivní složky státu. V případě zástupců 

médií se může jednat jak o nechtěnou záměnu způsobenou hlubší neznalostí celého 

problému, tak i to snahu vyvolat senzaci vzhledem k negativním konotacím, které 

obzvlášť pojem extremismus vyvolává. U zástupců PČR a nadřízeného MV ČR je 

situace odlišná. Zařazení určité ideologie na seznamy extremistů může být motivováno 

upřímným bojem proti snahám rozvrátit stávající režim, stejně tak se však může jednat i 

o skandalizaci a diskriminaci nepohodlných názorů. V krajním případě je stigma 

extremismu použitelné i v politickém boji k očerňování ideových odpůrců. Zda je 

možné považovat squating za extrémistické či radikální jednání je možné posoudit až po 

analýze konkrétní činnosti jednotlivých squatů, které se věnuje další část této práce. 

Obecně je však nutné považovat oba pojmy (především extremismus) z hlediska 

seriózní akademické práce za značně problematické.

                                                
76 CHARVÁT, J. (2007). cit.d., s.12
77 Tamtéž, s. 12-13.
78 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
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2.3. Squating ve světle autonomie

Zatímco anarchismus je myšlenkový proud snažící se o revoluční přeměnu 

společnosti, o autonomismu můžeme mluvit v souvislosti s anarchisty, kteří chtějí 

vytvořit myšlenku společnosti založené na autonomii tady a teď. Teoretický základ lze 

najít již na přelomu 19. a 20. století u Gustava Landauera, který prosazoval ideu 

vystoupení z kapitalismu. Smyslem anarchistických aktivit mělo být vytváření 

společenství nezávislých na vnější společnosti, s vlastní osobní etikou a kulturou 

mezilidských vztahů.

2.3.1. Dočasná autonomní zóna a fenomén squatteku

V 80. letech 20. století vyzval autonomista Hakim Bey k rezignaci jak na 

revoluční perspektivu, tak na zaměření na celou společnost. V eseji Dočasná autonomní

zóna považuje za nejdůležitější pohled na žití tady a teď. „Říci, že nebudu svobodný, 

dokud nebudou svobodní všichni ostatní lidé (nebo všechny cítící bytosti), znamená 

kapitulovat, zaujmout pozici jakéhosi nirváně podobného stuporu, vzdát se vlastní 

lidskosti, definovat se jako poraženci.“79 Beyova perspektiva nicméně neznamená 

rezignaci na jakoukoliv aktivitu, naopak, má vést k aktivizaci osob sdružujících se do 

malých skupinek mimo systém. S nepoměrně silnějším nepřítelem nelze podle něj 

bojovat, ale lze jej podvracet vytvářením nestálých autonomních prostorů. Bey takové 

místo vymaněné z kontroly moci nazývá dočasnou autonomní zónou (D.A.Z.), 

považovanou za „povstání, které se nebojuje přímo se Státem, partyzánská operace, 

která osvobozuje určitou oblast (země, času, imaginace) a pak se sama rozpouští, aby se 

přeformovala jinde/jinak, dříve než se ji Státu podaří zlikvidovat.“80 V opozici proti 

jeho koncepci se vytvořila vize permanentních autonomních zón, které si své 

vybojované ostrůvky svobody budou snažit bránit proti zásahům vnější moci.81 Bey 

D.A.Z. přesně nedefinuje a proto je obtížně určit, jaké aktivity je možné pod její 

koncepci zařadit. Vzhledem k její dočasnosti nelze dle mého názoru squating za D.A.Z. 

považovat, i přes argument, že většina squatů nemá permanentní existenci. Několik 

českých squatů dokázalo kontinuálně fungovat několik let, což nelze považovat za 

dočasnost.

                                                
79 BEY, H. (2004). Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, s. 5.
80 Tamtéž, s. 8.
81 TOMEK, V.; SLAČÁLEK, O. (2006). Průvodce anarchismem. cit.d., s. 53-57
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To ovšem není případ squatteku. Squattek je jednorázová akce, při které dojde 

na krátký čas k obsazení nevyužívaného objektu za účelem uspořádání kulturní akce, 

zpravidla koncertu nebo freetekno party (odtud také pochází název squattek). Kromě 

kulturního rozměru, kdy podporuje svobodnou kulturu, má také rozměr politický, 

protože krátkodobým obsazením demonstruje ideje squatingu. Nejvýznamnější squattek 

se konal v dubnu 2008 po demonstracích za obranu squatů a autonomních center

na pražském statku Cibulka.82

2.3.2. Rozkol českého anarchismu a dopad na squaterskou scénu

V polovině 90. let se v českém prostředí anarchistické aktivity soustředily kolem 

časopisu Autonomie a Svobodné mysli. V srpnu 1995 vznikla Česká anarchistická 

federace, která měla zastřešovat různé proudy v anarchismu, nicméně velmi brzy se 

Svobodná mysl začala vymezovat proti kultuře prosazované Autonomií. Autonomně 

orientovaní anarchisté prosazovali anarchismus jako životní styl, přičemž zdůrazňovali, 

že „život nemá být zasvěcen globální každodenní změně, základní politická změna má 

být realizována životem samotným. Změna každodennosti, vlastně každodenní 

angažovanost je tím, co nám pomůže získat pocit svobody.“83 Přitom je evidentní, že 

v rámci prosazování autonomního žití „tady a teď“ neztratily autonomové ze zřetele 

revoluční moment – naopak, právě jejich cesta měla sloužit k odstranění systému lépe 

než apel na revoluci, která je navíc „nedostačující, protože v otázce na koho se zaměřit, 

za na vládnoucí, nebo na ovládané, odpovídá: Na vládnoucí. (…) Odstraníme-li 

(pohybujeme se teď ve zcela zjednodušeném modelu) představitele státu, vládnoucí 

mocenskou špičku, spodek pyramidy (konec konců její základ, který zajišťuje stabilitu a 

funkčnost systému) – lidé, kteří byli celý život zvyklí poslouchat – dosadí nové.“84

Proto je důležité zaměřit se na spodek pomyslné pyramidy a až bude čas, systém se 

zhroutí.

Svobodná mysl však pokračovala v polemice a na pomoc si vzala především 

v roce 1995 sepsaný esej Murraye Bookchina Sociální anarchismus nebo anarchismus 

jako životní styl. Autor se v něm vyhraňuje proti pojetí anarchismu jako 

maloměšťáckého individualistického životního stylu a zdůrazňuje sociální anarchismus 

                                                
82 ZAŤATÁ, O. 2010: Dosquatovali jsme definitivně? Akce. 2010, č. 13, s. 10-11.
83 TOMEK, V.; SLAČÁLEK, O. (2006). Anarchismus. Svoboda proti moci. Praha: Vyšehrad, s. 594-596.
84 Tamtéž.
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jakožto kolektivní boj dělnické třídy proti útlaku.85 Přestavitel Svobodné mysli Petr 

Wohlmut provedl rozdělení myšlenek tradičního anarchismu a vedle něj existujícího 

autonomismu.86 Anarchismus je podle něj hnutí akcentující především nutnost okamžité 

změny stávajícího politicko-ekonomického režimu. Svobody je možné dosáhnout až 

poté, co bude takový systém svržen, a to je možné pouze sociální revolucí. Společnost 

je rozdělena na vlastníky majetku a námezdně pracující, charakter této moci je 

autoritářský, pracovníci jsou vykořisťováni a mají právo si vzít zpět výsledky své práce. 

Lidé samotní pak jsou konzumenty proto, že je k tomu dohání pocit beznaděje 

způsobený koalicí politické moci a moci peněz. Je proto potřeba obracet se primárně na 

lid a vybudovat široké sociální hnutí. Naproti tomu autonomní hnutí zakládá své 

myšlenky na odlišných hodnotách. Svobody životního stylu lze totiž dosáhnout i bez 

nutnosti proměny celé společnosti. Revoluce je v zásadě nemožná a řešením jsou 

dočasné autonomní zóny. Autonomové také zpochybňují třídní boj, který považují za 

zastaralou marxistickou frázi. Proti sobě totiž nestojí vlastníci majetku a námezdně 

pracující, ale dobří a špatní lidé. Podnikání je pro ně přijatelné, pokud neohrožuje 

životní prostředí. Místo společenského apelu prosazovaného anarchisty je nicméně lepší 

stáhnout se do svých ostrovů svobody a žít vlastní alternativní život s těmi, kteří jsou 

toho schopni.87

S Wohlmutovým rozdělením pracuje i politolog Milan Bastl, když uvádí, že 

etablovaný autonomní proud v ČR se profiloval mimosystémově a podporoval 

alternativní kulturu, jeho poltický dosah byl však značně omezený a týkal se především 

pořádání koncertů nebo demonstrací. „Více sociální charakter měly aktivity squaterské 

(zejména Ladronka). Zejména squaty pak sloužily také jako informační uzly (infoshopy 

atd.), místa setkání, sjezdů a konferencí.88 Význam autonomního hnutí se na konci 90. 

let zvýšil a základnou hnutí v Praze se stal právě squat Ladronka zajišťující podporu 

různých autonomních aktivit. Přitom „autonomní hnutí je proudem, který lze označit 

jako nerevoluční.“89 K anarchismu jako pojetí životnímu stylu měl Petr Wohlmut čím 

dál větší výhrady, které vedly až k jeho odchodu z ČSAF. V ostré kritice uvedl, že 

„anarchismus má své jasné jádro, které se nezmění, ani kdyby si to přály tisícihlavé 

                                                
85 BOOKCHIN, M. (2001). Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm. AK 
Press: Edinburgh.
86 BASTL, M. (2001). Radikální levice v ČR. Devadesátá léta dvacátého století. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, s. 38.
87 Tamtéž, s. 39.
88 Tamtéž, s. 42.
89 Tamtéž, s. 42-43.
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zástupy různých skupin životního stylu, které se pohybují na okraji anarchistické 

myšlenky. Anarchismus je sociální boj za svobodu pro všechny lidi, boj proti 

ekonomickému vykořisťování a politické manipulaci. Boj proti všem formám 

kapitalismu a autoritářského socialismu. Není to vegetování ve squatech, není to 

smířlivá rétorika o demokracii, není to zradikalizovaná ekologická aktivita, není to 

hospodská myšlenka punks, není to éterický ideál pro pár intelektuálů a houf 

alternativních mládežníků, je to myšlenka emancipace námezdně pracujících - myšlenka 

osvobození práce a života.“90

V takovémto poněkud vypjatém vidění je autonomie postavena takřka do 

protikladu vůči anarchismu. Wohlmutovo vidění, na které navazuje v práci i Bastl, je 

ovšem značně problematické. Podle Wohlmutova kritika, anarchisty Ondřeje Slačálka, 

je nesmyslné stavět anarchii a autonomii proti sobě, naopak je důležité tyto proudy 

propojovat. Uznává, že „autonomní kultura v sobě měla prvek určitého elitářství, 

povyšování se nad ostatní. My žijeme v tom svém autonomním království a vidíme dál 

než ostatní lidi.“91 Problém Wohlmutovy kritiky byl nicméně v tom, že „jeho přístup byl 

tímto typem elitářství ještě víc a projevoval se právě v tom, jak arogantně a agresivně se 

vymezil vůči svým nejbližším sousedům.“92 Jeho kritické oddělení anarchismu od 

autonomie se stalo jakýmsi sebenaplňujícím se proroctvím a přispělo k diferenciaci 

anarchistického hnutí. Část anarchistů se pak vymezila proti squaterům, které 

nepovažovali za schopné bojovat za anarchii, naopak squateři odmítali komunikovat 

s anarchisty jakožto se „sektářským“ hnutím.93 Nezanikly však definitivně určité 

mezipolohy mezi těmito dvěma krajnímy póly.

Výše bylo uvedeno, že squating je možné chápat jako anarchismus v praxi, 

nicméně po částečném rozštěpení anarchistického hnutí na anarchisty a autonomy by 

byl podle dobových definic zařazen spíše do autonomistického proudu. Vzniká tak 

rozpor, zda se přiklonit k Wohlmutově pohledu a považovat squating přinejlepším za 

autonomii, nebo zastávat pojetí squatingu jakožto žité anarchie. Jako ideální se jeví 

propojení obou proudů a považovat squating za součást anarchoautonomního hnutí.

Pojem má svůj původ pravděpodobně v policejních spisech, je nicméně používán i 

samotnými squatery, kteří se považují za anarchoautonomy.94

                                                
90 Tamtéž, s. 50.
91 Rozhovor s Ondřejem Slačálkem, příloha č. 5.
92 Tamtéž.
93 Tamtéž.
94 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
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2.4. Squating jako občanská neposlušnost

„Myslím, že nejprve musíme být lidmi, až pak občany. Zdaleka není tak žádoucí 

rozvíjet úctu k zákonu, jako je žádoucí rozvíjet úctu k pravdě. Jediná povinnost, kterou 

mám právo přijmout, je v každé chvíli činit to, co považuji za správné.“95 Tato slova se 

objevila v eseji Občanská neposlušnost jedné z nejpozoruhodnějších amerických postav 

politického myšlení 19. století, Henryho Davida Thoreaua. Absolvent Harvardu se 

proslavil především svým odmítáním zásahů státu do života občana. V roce 1846 byl 

uvězněn za neplacení daní, které zdůvodňoval svým nesouhlasem s užitím veřejných 

prostředků, především na válku s Mexikem.96 Vládu vidí jen jako prostředek 

partikulárních zájmů, kritizuje volby a zastánce zrušení otroctví vyzývá, aby zastavili 

„svou osobní i majetkovou podporu vládě státu Massachusetts,“ který otroctví v době 

napsání textu podporoval.97

Thoreauova stať byla ve své době ignorována, nicméně pozdější moderní pojetí 

lidské rovnosti a svobody přineslo změnu legitimity odporu vůči politické moci. Pavel 

Barša ve své obhajobě občanské neposlušnosti uvádí, že jakmile je „legitimita 

politického pořádku ukotvena v těchto hodnotách, a nikoliv již v tradici či božském 

právu, stává se morálně ospravedlnitelným odpor či neposlušnost vůči mocenským 

autoritám a zákonům., které tyto hodnoty porušují.“98 V následující části shrnu dva 

liberální pohledy na občanskou neposlušnost, protože právě ty se dají použít nejlépe na 

zdůvodnění myšlenek squatingu.

2.4.1. Rawlsova typologie a její aplikace na myšlenky squatingu

Americký teoretik liberální spravedlnosti John Rawls rozlišuje tři typy občanské 

neposlušnosti: politický odboj, občanskou neposlušnost a porušení zákonů z důvodu 

svědomí.99

Politický odboj předpokládá radikální opozici vůči systému a snaží se o jeho 

proměnu. Hodnoty prosazované daným politickým systémem považuje za nepřijatelné, 

necítí se „vázán institucemi systému a vyhýbá se případným trestním důsledkům svého 

jednání, neboť nerespektuje daný systém zákonnosti.“100 Těžištěm činnosti odbojáře je 

                                                
95 THOREAU, H. D. (1994), cit.d., s. 21.
96 Tamtéž, s. 10.
97 Tamtéž, s. 20-29.
98 BARŠA, P. (1998). Občanská neposlušnost v současné politické teorii. In FIALA, P. Politický 
extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. 45.
99 Tamtéž, s. 46.
100 Tamtéž.
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mocenské klání s představiteli systému, které může být vedeno i zastrašujícími a 

donucujícími prostředky.101

V případě druhé Rawlsovy kategorie, občanské neposlušnosti, se předpokládá 

souhlas nositelů se základními hodnotami systému a loajalita k zákonům i politické 

moci. Taková neposlušnost se odehrává v liberálním politickém systému, jehož některé 

části jsou porušovány. Občansky neposlušní se poté pohybují v dilematu, ve kterém se 

musí rozhodovat mezi úctou k zákonům a úctou k liberálním hodnotám, které jsou dle 

jejich názoru narušovány. Jedná se ovšem zpravidla o „nenásilné veřejné politické 

jednání“, při kterém „vědomé porušení zákona se děje v rámci respektu k danému 

právnímu systému, který je vyjádřen právě veřejnou a nenásilnou formou jednání a 

připraveností nést jeho právní důsledky.“102 Obecně lze použití tohoto modelu chápat 

jako snahu přispět k veřejné diskusi o spravedlnosti veřejných institucí. Důležité je, že 

občanská neposlušnost je ze své povahy veřejným apelem, kterým se „někdo obrací na 

smysl většiny společnosti pro spravedlnost a prohlašuje, že podle vlastního dobře 

uváženého mínění nejsou respektovány principy společenské kooperace mezi 

svobodnými a rovnoprávnými lidmi.“103

Posledním modelem neposlušnosti, se kterým Rawls pracuje, je porušování 

zákonů z důvodu svědomí. Takové pojetí je velmi blízké modelu občanské 

neposlušnosti, na rozdíl od ní však není vázáno na společné instituce ani souhlas o 

principech spravedlnosti. Je tedy nezávislé na formě politického uspořádání. „Protože 

odpírač odmítá určitý zákonem přikazovaný úkon prvotně pro klid vlastního svědomí, 

může jednat v skrytu a bez veřejného apelu na společné principy soužití. Z tohoto 

důvodu také na rozdíl od občanské neposlušnosti porušuje vždy právě ten zákon, s nímž 

nesouhlasí.“104 Porušení zákona se proto děje beze snahy veřejně obhájit svůj ideál.

„Odepření poslušnosti z důvodů svědomí není žádným apelem na smysl pro 

spravedlnost většiny. (…) Lidé, kteří jsou ochotni odepřít poslušnost, uznávají, že snad

vůbec neexistuje žádná báze pro vzájemné porozumění. (…) Jsou méně optimističtější 

než ti, kteří se odvažují projevit občanskou neposlušnost, a patrně neočekávají žádnou 

změnu zákonů nebo politických opatření.“

                                                
101 Tamtéž, s. 46.
102 Tamtéž, s. 46-47.
103 RAWLS, J. (1995). Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing. s. 216-217.
104 Tamtéž, s. 48.
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Aplikujeme-li Rawlsovu typologii na myšlenky squatingu, je zřejmé, že ve všech 

třech modelech lze nalézt jak velkou shodu, tak i určité rozdíly. Model politického 

odboje by předpokládal značně militantní pojetí squatingu, které se však projevilo spíše 

na pamfletech, než v reálných činech squaterů. Je pravda, že někteří by mohli považovat

činnost squatů takřka za podvratnou. Anarchista Jakub Polák poznamenává, že 

„squating je hnutí, které třeba není tak politicky výrazné, neorganizuje velké 

demonstrace, ale vytváří ostrov nějaké deviace a tím systém narušuje.“105 Nicméně 

teorie politického odboje předpokládá mocenské klání s představiteli systému, které je 

vzhledem k odmítání squaterů zapojit se do politických procesů nemyslitelné.

Teorie občanské neposlušnosti je ze všech tří Rawlsových modelů na první 

pohled nejméně použitelná, protože předpokládá souhlas se základními hodnotami 

systému. Squating však odmítá (nejen teoreticky, ale i v praxi) celou řadu hodnot 

moderního kapitalistického uspořádání. Obsazováním nevyužívaných nemovitostí 

demonstruje svůj odpor proti nadřazenosti soukromého vlastnictví, komunitním 

způsobem života ukazuje alternativu ke klasické rodinné hierarchii a odmítnutím zapojit 

se do standardního procesu vydělávání peněz demonstruje nezávislost na finančním 

systému. Za pozornost ovšem stojí protestní rozměr občanské neposlušnosti při respektu 

ke stávajícímu právnímu systému. Ten je viditelný nikoliv u squaterů samotných, ale u 

jejich příznivců. Jedná se v prvé řadě o demonstranty, kteří se objevují u mnoha případů 

vyklízení (případně pokusů o vyklízení) squatů a u kterých existuje předpoklad, že 

v praktickém jednání respektují systém jako takový. Nehodlají se však smířit s likvidací 

autonomního prostoru a za tímto účelem protestují proti porušování lidské rovnosti a 

často odmítají uposlechnout policejní příkazy. Druhý případ aplikovatelnosti teorie 

občanské neposlušnosti se týká zřídka se vyskytujícího fenoménu squatteku. Dochází 

k porušení zákonů, přesto lze však předpokládat obecný souhlas se systémem. Squattek 

je především manifestací proti nerovným podmínkám alternativní kultury vůči kultuře 

většinové a upozornění na nedostatek prostorů vhodných k pořádání podobných aktivit.

Odmítání zákonů z důvodu svědomí podle Rawlse neprobíhá veřejně. Squaty 

jsou naproti tomu zcela veřejnou manifestací, nicméně tuto teorii lze aplikovat na případ 

squatů ze všeho nejlépe. Squateři se v tomto případě vzdají snahy apelovat na lepší 

společenské soužití a abdikují i na snahu o změnu společných institucí, přičemž se však 

zároveň nepostaví proti systému, ale vyčlení se mimo něj. Pavel Barša v této souvislosti 

                                                
105 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
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připomíná teorii nových sociálních hnutí, kterou navrhuje zařadit právě pod model 

odpírání z důvodu svědomí. Zmiňuje vývoj autonomistického hnutí, které „vychází 

z paušálního odmítnutí ekonomického a sociálně-politického systému a způsobu života 

vyspělých evropských demokracií a pokouší se realizovat radikálně odlišný sociální 

projekt vytvářením paralelních prostorů individuální a skupinové seberealizace.“106

Podrobněji rozpracovává tuto tezi v práci Levice v postrevoluční době, kde definuje 

nová sociální hnutí jako skupiny, které se vymykají z tradičních schémat zájmových 

skupin nebo politických stran. „Těžištěm nových sociálních hnutí nejsou zájmy, nýbrž 

identity. Na rozdíl od mnoha předcházejících hnutí moderní doby jim nejde v prvé řadě 

o materiální prospěch či o zahrnutí do systému politického zastoupení zájmů, ale o 

ustavení autonomních prostorů jednání a komunikace vně politického systému a jeho 

aktérů.“107 Nová sociální hnutí kladou důraz na decentralizaci a bezprostřední odpor ve 

sférách každodenního styku, naopak neusilují o vstup do politického systému. 

„Koncentrují svou pozornost na vytváření prostorů autonomie, v nichž budou rozvinuty 

alternativní formy sociality nezávislé na trhu i státu.“108 Přestože se autor o squatingu 

výslovně nezmiňuje, je zřejmé, že jím předložené definice squaterské hnutí (myšleno 

v západních zemích) do značné míry determinují jako součást širších společenských 

změn 80. a 90. let 20. století. Čeští squateři pak na autonomistický proud navazují po 

roce 1989. 

Ve stati o občanské neposlušnosti se pak o squatingu zmiňuje zcela explicitně. 

Příslušníci autonomního hnutí podle něj „nerespektují zákony všude tam, kde překážejí 

jejich projektu, což se projevuje například ve squattování.“109 Svou rétorikou se 

skutečně mohou podobat první kategorii, tedy politickému odboji, neusilují však o 

převzetí moci a jejich snahou je uskutečňovat „nezávislou alternativní životní formu 

z bezprostředně dostupných materiálních, mocenských a kulturních zdrojů.“110

2.4.2. Dworkinův pohled na občanskou neposlušnost

Ronald Dworkin, americký teoretik práva, předkládá jedno z možných 

liberálních pojetí občanské neposlušnosti. Vychází z analýzy hnutí za občanská práva a 

proti válce ve Vietnamu a předpokládá, že „základní morální principy, které vedly tato 

                                                
106 Tamtéž, s. 48-49.
107 BARŠA, P.; CÍSAŘ, O. (2004). Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální 
hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, s. 103.
108 Tamtéž, s. 104-105.
109 BARŠA, P. (1998). cit. s., s. 49.
110 Tamtéž.
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hnutí ke sporu s tehdejším zákonodárstvím, jsou zároveň principy vtělené v americké 

ústavě.“111 Pokud by některému zákonu vyslovilo neposlušnost větší množství lidí, byl 

by takový zákon sám o sobě pochybný z ústavních důvodů. Dworkin na rozdíl od 

Rawlse předpokládá určitý vývoj sociálních institucí a podle něj tedy „není možná 

žádná definitivní institucionalizace základních práv občanů. (…) V každé změněné 

situaci je nutno znovu stanovit, jaká základní – tedy ústavou zaručená – práva má občan 

proti společenské většině představované státem.“112 Občan pak porušuje zákon, o 

kterém se domnívá, že je protiústavní, což nutně spouští soudní proces. Takový přímý 

střet s mocí je vlastně experimentem, který má prokázat, zda je spravedlnost na straně 

narušitele, nebo na straně státní moci. Pro takovýto střet soupeřících hypotéz se používá 

výraz test case a Dworkin argumentuje, že „pokud by občané neměli legitimní možnost 

svou neposlušností či jiným způsobem otestovat zákon, instituci či politiku, které podle 

jejich přesvědčení odporují ústavním principům spravedlnosti (tj. porušují základní 

práva), pak by neměli žádný prostředek k ověření toho, zda jsou spravedlivé.“113

Občanská neposlušnost je součástí permanentního procesu, ve kterém pomáhá 

spoluvytvářet právo. 

Přestože vychází z americké tradice práva, lze jeho zevšeobecněné závěry 

aplikovat i na některé případy českého squatingu. Za případ, který by bylo možné 

označit jako test case, může být považován pokus o obsazení budovy bývalých lázní na 

pražském Albertově. Účastníci nepředpokládali úspěch celé akce v dlouhodobém 

horizontu, ale šlo jim především o upozornění na nezodpovědné nakládání 

s nemovitostmi. Squateři zůstali v domě pouze jednu noc. Ráno došlo k policejnímu 

zásahu, všechny osoby byly z domu vyklizeny a následně obviněni. Přestože původně 

byli obvinění odsouzeni k podmínečným trestům a k trestům veřejně prospěšných prací, 

vyšší soudní instance vyhověla jejich odvolání a všechny účastníky squaterského 

pokusu osvobodila.114 Soud uznal, že majitel nebyl krácen ve svých právech nemovitost 

užívat a ze strany justice tím došlo k určitému posunu vnímání squatingu, především 

jeho společenské nebezpečnosti.

                                                
111 Tamtéž, s. 50.
112 Tamtéž, s. 50.
113 Tamtéž, s. 50-51.
114 Detailněji se tomuto případu věnuje část 4.2.



33

3. Praktická činnost squatingu

Abychom mohli správně rozpoznat povahu českého squatingu, je nutné ohlížet 

se nejen na jeho teoretické ukotvení, ale sledovat také jeho praktickou činnost.  U 

některých squatů je možné nalézt zřetelný rozpor mezi vydávanými programovými 

manifesty a skutečnou činností. Právě proto je nutné při závěrečném posuzování 

charakteru squatingu vycházet především z praktické a prokazatelné činnosti 

jednotlivých squatů, než z teoretických prohlášení často značně vzdálených realitě.

3.1. Aktivity v rámci squatu

Charakteru squatu jakožto prostoru se společenským a politickým přesahem 

odpovídá i škála aktivit, které se v jeho rámci odehrávají. „Tyto projekty odmítají 

hierarchie, specializace, ruší bariéry mezi manuální a intelektuální činností, mezi 

publikem a organizátory (každý účastník se stává spolutvůrcem), jsou návrhy, 

možnostmi, pokusy, které mohou dát tvar něčemu novému. (…) Společným 

jmenovatelem při uvědomělém vytváření těchto komunikačních kanálů a tvořivých 

struktur bývá co nejráznější odmítnutí konzumu, peněz, moci, soupeřivosti a jim 

podobných hrůz, které jsou považovány za zdroj odcizení, závislostí a utrpení.“115 Níže 

uvedený seznam čerpá ze Sborníku o squatingu, přičemž reflektuje výhradně skutečně 

realizované projekty na českých squatech. Jelikož i Sborník o squatingu je svým 

způsobem prohlášení k vylepšení obrazu squatingu, byly následující aktivity ověřeny 

v rozhovorech s bývalými squatery.

1. Infostánek, infoshop, knihovna, archiv

Prakticky na každém squatu začne po jeho nejnutnější rekonstrukci a 

zabezpečení fungovat tzv. infostánek nebo infoshop. Zpravidla se jedná o místnost 

vyhrazenou letákům, peticím, zinům, knihám, kazetám, které mohou být buď čteny, 

poslouchány na místě, někdy vypůjčeny, zdarma poskytnuty nebo za symbolický 

poplatek zakoupeny.116 Většinou se jedná o distribuční místo anarchistických a 

autonomistických tiskovin, často se ale objevují také materiály o feminismu, umění a 

obecně texty akcentující alternativní způsoby myšlení.

                                                
115 Sborník o squatingu, cit.d., s. 15
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2. Tiskárna

Některé squaty disponují vlastní tiskárnou. Squateři píší, tisknou a distribuují 

vlastní časopis, případně poskytují prostor pro činnost jiných periodik. Nejvýraznějším 

příkladem takového squatu je Sochorka, ve které sídlila redakce A-kontra a na zdejší 

tiskárně probíhal přímo i její tisk.117

3. Sběr a distribuce jídla; Food, not bombs

Kuchyň na squatu bývá zpravidla společná, což vyplývá ze stylu komunitního 

žití jakožto jednoho z rysů squatingu. Existují ovšem i výjimky, v prvních letech vily 

Milada probíhala příprava jídla individuálně.118 Zpravidla „není podporován masný 

průmysl, který trýzní chovaná zvířata ve strašných podmínkách.“119 Odsud vychází 

podpora veganství a vegetariánství, ekologického zemědělství. Zajímavým fenoménem 

je pak mezinárodní iniciativa Food, not bombs (FNB). V českém prostředí vznikla právě 

v okruhu squaterů v roce 1997 a je navázána na autonomní proud anarchistického 

hnutí.120 Zázemí nacházela skupina mimo jiné na pražských squatech (Milada, Prase).

4. Bar, kavárna, čajovna

Kavárna a čajovna je obvykle na squatu spojena s infoshopem, bar zpravidla 

s koncertním sálem. Pití je zde prodáváno za nízké ceny, „bez zisku nebo s malým 

ziskem určeným na benefitní účely.“121 Zisk je zpravidla použitý na opravy squatu nebo 

k realizaci jiných squaterských aktivit.

5. Koncertní sál

Squaty se někdy profilují jako kulturní centra, pořádají divadelní představení a 

koncerty místních i zahraničních skupin různých hudebních stylů. Za klasický příklad 

kulturně zaměřeného squatu byla považována Ladronka, velké množství koncertů 

ovšem probíhalo také na Miladě, zvláště v posledních letech její existence.122

6. Debaty, diskuze, workshopy, přednášky

„Squat je místo, o němž se diskutuje, a které se vědomě diskuzi otvírá. Squat 

sám sebe definuje jako místo svobodné výměny informací a místo, které podporuje 

názorovou různorodost, místo, jehož fungování je založeno na diskuzi a konsensu. 

                                                                                                                                              
116 Tamtéž.
117 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
118 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
119 Sborník o squatingu, cit. d., s. 16
120 Bastl, s. 71.
121 Sborník o squatingu, cit. d., s. 16
122 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.



35

Squat je tedy něčím, co diskuzi přitahuje.“123 Debaty, diskuse a přednášky jsou společné 

jak squatům spíše politickým (Sochorka), tak i profilujícím se více jako kulturní centra 

(Ladronka).

7. Prostor pro různé kolektivy, jejich schůzky

Squaty bývají otevřené schůzkám jiných kolektivů, na Miladě měla zpočátku 

schůzky ČAF. Poté byl prostor nabízen jiným skupinám a hnutím, výzvy se ale 

nesetkaly s větším zájmem.124

3.2. Významné české squaty a jejich činnost

V této části se budu krátce věnovat třem českým squatům, které měly významný 

dopad na anarchistickou či autonomní scénu nebo se značně společensky angažovaly. 

Do tohoto výčtu jsem nezařadil projekty, které jsou někdy za squaty považovány, ale 

nesplňují definici squatu uvedenou v první kapitole (Medáci ve Starých Střešovicích), 

stejně jako squaty, které byly brzy vyklizeny a jejich dopad na společnost i na 

squaterskou scénu nebyl tolik zřetelný. V poslední řadě musím vynechat ty squaty, ke 

kterým se nepodařilo získat podrobné a věrohodné informace.

3.2.1. Sochorka

Prvním squaterským pokusem na českém území bylo obsazení činžovního domu 

v ulici pplk. Sochora na Praze 7. S myšlenkou squatu Sochorka přišel anarchista Jakub 

Polák, který měl kontakty na squaterské a anarchoautonomní hnutí v Berlíně.125 Dům 

byl nejprve využíván společně s dosud nevystěhovanými nájemníky, po jejich odchodu 

byl zasquatován celý. Sochorka se profilovala značně politicky a brzy stala centrem 

anarchistického hnutí. Fungovalo zde infocentrum, pořádaly se přednášky a místo se 

stalo dějištěm několika mezinárodních anarchistických setkání.126 Na Sochorce také 

sídlila redakce anarchistického časopisu A-kontra. Fungovala zde i tiskárna, na které se 

kromě A-kontry tiskla anarchistická literatura, letáky a plakáty.127 Na přelomu let 1997 

a 1998 došlo po dohodě s vedením městské části Praha 7 k přesunu aktivit do objektu 

Papírna, který byl obýván legálně (včetně placení nájmu) a nelze jej tedy považovat za 

squat.

                                                
123 Tamtéž, s. 18.
124 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
125 Rozhovor s Jakubem Polákem, příloha č. 1.
126 Historie squattingu v česku, A-kontra, 2006, s. 1. 
127 Tamtéž, s. 1-2.
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3.2.2. Ladronka

Ladronka se stala bezpochyby nejznámějším českým squatem 90. let. 

Nevyužívaný statek uprostřed parku na pražském Břevnově byl obsazen na podzim roku 

1993 lidmi z Anarchistické federace a již po čtrnácti dnech byla uspořádána první 

výstava. Zároveň probíhala zdlouhavá jednání se soukromou společností Trade center, 

která měla v plánu vybudovat na místě Ladronky luxusní hotel. V roce 1995 byl squat 

na pokraji vyklizení, proběhla ovšem mohutná kampaň za jeho záchranu a vlastník pod 

tlakem veřejnosti ustoupil ze svých záměrů. V roce 1997 byla Ladronka prodána firmě 

Santé a v témže roce začala utichat její politická aktivita. Zcela zanikl infoshop a 

aktivita squatu se omezila na pořádání koncertů a apolitických technoparty. Ze strany 

anarchoautonomního hnutí se squat stal terčem kritiky v roce 2000, kdy se distancoval 

od akcí proti zasedání MMF a SB v Praze. V prosinci téhož roku pak byla Ladronka 

vyklizena.128

Ladronku lze označit za kulturní squat, na kterém probíhalo velké množství 

koncertů, divadelních představení, výstav, přednášek a diskusí. V posledních dvou 

letech existence se profiloval téměř výhradně jako alternativní klub. Po celou dobu své 

existence se snažili squateři o legalizaci centra, nebo o přidělení náhradních prostor pro 

realizaci projektu Nadace Ladronka. K vyklizení squatu dala podnět petice obyvatel 

žijících v okolí, kteří si stěžovali především na noční život squatu. Ještě v počátcích 

Ladronky však podepsalo petici na její podporu přibližně tři sta lidí. Výrazný pokles 

obliby centra pravděpodobně souvisel se zúžením programové náplně Ladronky a 

omezením komunikace se sousedy. Svůj podíl na úpadku squatu měly i demonstrace 

antiglobalizačního hnutí, díky kterým začala veřejnost vnímat anarchoautonomní 

aktivity negativněji než dříve.129

V roce 2002 začala rekonstrukce statku i přilehlého areálu ve spolupráci 

s hlavním městem Praha. Nyní se zde nachází luxusní restaurace s vinným sklepem a 

sportovní centrum.130

3.2.3. Milada

Prvního května 1998 obsadila skupina aktivistů vilu Milada v pražské Tróji. 

Specifickým rysem této vily byla její formální neexistence, protože Milada nebyla 

                                                
128 Tamtéž, s. 2-3.
129 RŮŽIČKA, V. (2007), cit.d., s. 179-180.
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zanesena v katastru nemovitostí. Vlastníkem pozemku, na kterém vila stála, byl Ústav 

pro informace ve vzdělávání (ÚIV), se kterým squateři vedli několik neúspěšných 

jednání. Milada se od začátku profilovala jak politicky, tak kulturně. Probíhaly zde 

nejen koncerty, ale také přednášky a diskuse. Squat zpočátku poskytl prostor pro schůze 

ČAF a aktivity FNB. V roce 2000 se Milada stala zázemím pro přípravu protestů proti 

zasedání MMF a SB v Praze.131

Časově lze život na Miladě rozdělit do tří generací. První z nich se snažila 

Miladu zlegalizovat a její zástupce Slavomír Tesárek komunikoval s ÚIV v otázce 

založení kulturně sociálního centra, které mělo vzniknout ve spolupráci s občanským 

sdružením Kořeny. Jeho cílem byla podpora menšinových kulturních proudů a směrů, k 

čemuž mělo sloužit několik dílčích projektů – knihovna s čítárnou anarchistické 

literatury a tiskovin s ekologickou literaturou, pořádání přednášek a diskusí, vytvoření 

kontaktního centra pro mladé příslušníky subkultur, klub pro pořádání koncertů a 

divadelních představení, ateliéry pro umělce a řemeslné dílny. Financování projektu 

mělo být zabezpečeno pomocí sponzorských darů, benefičních koncertů a výdělků 

z klubu. Žádosti o legální pronájem pozemku na provoz sociálně kulturního centra byly 

nicméně ze strany ÚIV několikrát odmítnuty.132

První generace fungovala na Miladě zhruba šest let. Po ní následovalo značně 

úpadkové období, kdy se Milada pohybovala na hranici squatu a centra pro bezdomovce 

a narkomany. Neobvyklé nebylo užívání tvrdých drog, naopak společenských akcí se 

konalo minimum. V roce 2007 přišla na Miladu nová skupina squaterů (část z nich po 

neúspěšném pokusu squatovat vilu Emilka v Šáreckém údolí) a zahájila činnost třetí 

generace, která se na Miladě udržela až do jejího vyklizení. Bylo obnoveno pořádání 

koncertů, výstav a přednášek.133

Milada přestála první pokus o vyklizení již na začátku svého působení, v říjnu 

1998. Tehdy byl squat obléhán najatou bezpečnostní agenturou a došlo také k několika 

policejním zásahům. Squateři se ovšem ve vile zabarikádovali a navíc se jim dostalo 

podpory ze strany studentů bydlících na vysokoškolských kolejích v sousedství Milady. 

Po třech dnech byla bezpečností agentura odvolána a obléhání squatu ukončeno.134

                                                                                                                                              
130 Historie usedlosti Ladronka. [online] [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL  
<http://www.ladronka.com/cs/historie.html>.
131 Tamtéž, s. 3.
132 Růžička, s. 68-82.
133 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
134 Historie squattingu v česku, A-kontra, 2006, s. 3.
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Poslední červnový den roku 2009 došlo k vyklizení Milady, které provedla 

najatá bezpečnostní agentura za asistence policie. Oficiálním důvodem vyklizení byly 

stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek. Na podporu squatu se před vilou sešlo větší 

množství lidí, kteří se střetli s příslušníky policie a několik z nich zranili. Zásahu byl 

přítomen i ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb, který slíbil, 

že se pokusí pro squatery najít náhradní bydlení.135 Většina z obyvatelů Milady se 

nakonec přesunula do domu v Truhlářské ulici v centru Prahy, který jim ministr 

skutečně zajistil. V daném případě však nelze považovat objekt za squat, protože 

s obyvateli byly uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou. I sami squateři vnímali 

Truhlářskou nikoliv jako squat, ale jako dočasné zázemí před obsazením jiné 

nemovitosti.136

3.3. Život na squatu

Vzhledem k rozmanitosti squaterského hnutí nemůže existovat jednotný popis 

života na squatu, přesto všechna autonomní centra spojují určité zásady. Tou 

nejdůležitější je fungování v zásadách autonomie, což v praxi znamená především 

nehierarchické uspořádání a konsensuální rozhodování.

Ihned po obsazení nemovitosti začínají úklidové práce a vzhledem k tomu, že se 

počítá se zásahem represivních složek, budují se určitá bezpečnostní zařízení (zpravidla 

železobetonové bariéry). Probíhá též jednání se sousedy. Poté, co jsou dokončeny 

základní opravy a vybudováno zabezpečení, pořádá squat svou první veřejnou akci. 

Další činnosti se liší nejen podle konkrétního squatu, ale praktické žití na jednom squatu 

se též proměňuje v čase. Na počátku existence Milady například probíhaly tzv. barákové 

schůzky jednou týdně, později dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Tématem nebyly 

pouze záležitosti Milady (dohody o dalším postupu, přijímání nových členů), ale také 

širší diskuse o zapojení squatingu do aktivit anarchoautonomního hnutí. Při rozhodování 

byl kladen důraz na konsenzus. Přijímání nových členů bylo podmíněno měsíční 

zkušební lhůtou, při které se mělo zjistit, zda je nový zájemce vhodný pro komunitní 

život, stejně jako jestli nebere tvrdé drogy (což bylo pro první generaci členů Milady 

nepřijatelné). Předpokládalo se, že nově příchozí má negativní vztah k současnému 

politicko-ekonomickému uspořádání, tedy že jeho názory se alespoň blíží stanoviskům 

                                                
135 Pražský squat Milada byl vyklizen. [online] 1. 7. 2009. [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL 
<http://hn.ihned.cz/c1-37646740-prazsky-squat-milada-byl-vyklizen>.
136 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
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radikální levice. K vyloučení členů ze squatu docházelo jen zřídka a ve většině případů 

se dotyčný provinil krádeží. Bezdomovci na Miladě nebydleli a ani o bydlení ve squatu 

neusilovali. Poměrně často však nacházeli své zázemí na squatu děti, které utekly 

z domova. V takovém případě jim bylo poskytnuto krátkodobé zázemí, ale nikdy se 

nestaly trvalou součástí kolektivu. Největším problémem se stal především nedostatek 

míst, kvůli kterému museli být odmítáni potenciální zájemci o život na squatu.137

V poslední generaci squatu Milada fungovalo každou neděli plénum, na kterém 

se řešilo fungování squatu. Jednalo se jak o záležitosti provozní, například technické 

zajištění koncertů, tak o obecné diskuse týkající se budoucího směřování squatu. 

Rozhodování o zásadních věcech probíhalo vždy konsenzem, na konkrétním závěru se 

tedy museli shodnout všichni přítomní na plénu. I v případě jednomyslné shody však 

někdy nastávaly problémy s naplněním takového rozhodnutí. To se týkalo například 

otázky vyloučení obyvatele squatu dlouhodobě nerespektujícího společně přijatá 

pravidla, který se však takovému rozhodnutí odmítal podřídit a na squatu nadále 

zůstával. Přijímání nových lidí probíhalo po měsíční zkušební době. V praxi se však 

mnohem dříve ukázalo, zda má vztah s nově příchozím oboustrannou perspektivu a 

podle toho se zvážilo jeho další působení ve squatu.138

Podle squatera Matouše byly na Miladě sice položeny základy rovnostářské 

společnosti, bylo však možné pozorovat soustředění vlivu u konkrétních lidí. „Je hrozně 

zajímavé, kolik různých nuancí moci tahleta praxe rovnostářského způsobu života 

otvírá. Protože rázem zjistíš, že jsme si všichni rovní, ale člověk, který je schopný rétor, 

který je schopný ukecávat ostatní, snadno prosadí svůj názor. Protože ty ostatní ukecá 

lépe než kdokoliv jiný. Takže tam nějaká disbalance je. (…) Spousta lidí, která si nevěří 

nebo je pohodlná, svoji zodpovědnost na někoho deleguje. (…) Tím pádem se u člověka 

moc soustředí, přestože o to neusiluje, ani nijak zvlášť nechce.“139 Pokud takový člověk 

následně prosadil rozhodnutí, které se nelíbilo každému, nastávaly konflikty. V případě 

Milady se jednalo o jednoho z jejich zakladatelů, Slavomíra Tesárka, který se pokoušel 

o jednání s ÚIV a obstarával komunikaci s médii. Jeho spory s jednou částí komunity 

nakonec vedly k jejímu rozpadu. Matouš ze squatu následně odešel, když se ocitl 

v menšině, protože „Slávek dokázal svoji demagogií a svým rétorickým uměním to, že 

                                                
137 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
138 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
139 Rozhovor s Matoušem, příloha č. 3.
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všechny překecal.“140 V první generaci Milady nefungovala ani společná kuchyň a i 

přes občasné společné večeře si squateři kupovali jídlo sami a vařili si individuálně. 

Problém byl s uchováváním potravin, protože na Miladě fungovala elektřina jen v noci 

na benzínový generátor. Nebylo tedy možné používat ledničku a tím pádem ani 

potraviny, které se rychle kazí.

Přesto výše uvedené nedokonalosti lze život na squatu považovat za pokus o 

realizaci rovnostářské společnosti podle anarchistických idejí tady a teď, čímž se 

squating blíží myšlenkám Errica Malatesty.

                                                
140 Tamtéž.
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4. Ilegalita nebo legitimita?

4.1. Střet s českým právem

Squatting je v českém právním systému chápan jako protiprávní jednání. 

Protiprávnost squatingu má přitom dva rozměry: rozměr občanskoprávní a rozměr 

trestněprávní.141

4.1.1. Občanskoprávní rozměr

Občanskoprávní odpovědnost squaterů je otázkou právního vztahu mezi squatery 

a vlastníkem, případně správcem objektu. V roli vlastníka nemovitosti požívají všechny 

subjekty stejnou ochranu a není tedy podstatné, zda je majitel domu soukromá osoba, 

stát, nebo obec. Jelikož se jedná o soukromoprávní vztah, policie není oprávněna 

v tomto vztahu aktivně vystupovat a případná trestněprávní odpovědnost se bude řešit 

odděleně. Pokud se majitel nemovitosti obrátí na policii s tím, že jeho nemovitost byla 

nelegálně obsazena, je policie oprávněna učinit šetření, zda nedošlo k trestnému činu, 

případně zahájit trestní stíhání. Policie není oprávněna squatery násilím vystěhovat.142

Při své činnosti je policie povinna respektovat nedotknutelnost obydlí, i když je 

užíváno neoprávněně. Vlastník má poté několik možností, jak postupovat:

1. Vypracovat příslušnou žalobu k soudu, ve které se například může domáhat, 

aby někdo jiný neužíval jeho byt. Může také požadovat náhradu škody.

2. Podat návrh na vydání předběžného opatření k soudu. Pokud by squateři 

demolovali dům s intenzitou, že by mohlo dojít k jeho úplnému zničení ještě před 

začátkem soudního procesu, je možné vydat předběžné opatření, které takovému jednání 

zabrání.

3. Obrátit se na okresní úřad s žádostí o ochranu před zásahem do pokojného 

stavu a s žádostí o obnovu pokojného stavu. Pokojný stav je ten, který trval delší dobu z 

posledních šesti měsíců, proto nelze takovou žádost použít v případě, kdy squateři 

obývají nemovitost delší dobu.143

                                                
141 DUFKOVÁ, I.; UHL, P.; ZLÁMAL, J. (2001)., cit.d., s. 34
142 Tamtéž.
143 Tamtéž, s. 34-35.
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4.1.2. Trestněprávní rozměr

1. 1. 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, zákon č.40/2009 Sb., který 

přehodnotil sazby za některé trestné činy. Všechny squaterské aktivity, které se až 

doposud dostaly před soud, byly posuzovány podle trestního zákona č.140/1961 Sb. 

Proto je podstatné posuzovat spory squaterů se státní mocí na podkladu starého trestního 

zákona a nový trestní zákoník použít pouze ke komparaci důsledků již proběhlých sporů 

a případných sporů budoucích.

V případě trestního zákona z roku 1961 by mohl být (a často také bývá) squating 

kvalifikován jako čin proti majetku podle § 249a, který uvádí:

§ 249a - Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo 

nebytového prostoru neoprávněně brání.144

Stále však platí skutečnost, že během vyšetřování, případném obvinění a 

dokonce i po odsouzení nemá policie pravomoc squatery z objektu vyklidit. 

K takovému kroku může dojít pouze rozhodnutím soudu v občanskoprávním sporu, 

který může probíhat paralelně se sporem trestněprávním.

Nový trestní zákoník platný od počátku roku 2010 pak hovoří následovně:

§ 208 - Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo 

nebytového prostoru neoprávněně brání.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán,

                                                
144 Zákon č. 140/1961 Sb. [online] [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/cast2h9.aspx>.
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.145

Oproti původnímu trestnímu zákonu přibyl navíc jeden odstavec, který přísněji 

trestá způsobení škody velkého rozsahu a především činnost v rámci organizované 

skupiny. Vzhledem k tomu, že squating je vždy kolektivní, bude dle zákona spadat 

právě pod odstavec 3. Je tedy zřejmé, že s novým trestním zákoníkem přichází možnost 

tvrději postihovat squaterské aktivity.

4.2. Obhajoba squatingu – případ Albertov

4.2.1. Obsazení budovy na Albertově

Dne 12. 9. 2009 obsadila skupina více jak dvaceti lidí dlouhodobě nevyužívanou 

budovu bývalých lázní na rohu Apolinářské ulice a ulice Na Slupi na Praze 2. Obsazený 

dům chátral od počátku devadesátých let, kdy ho od Okresního podniku bytového 

hospodářství koupila česko-rakouská firma KORF, která v něm chtěla vybudovat 

kliniku. Plány firmy na rekonstrukci však zkrachovaly a v roce 2005 se měla budova 

zbourat. Magistrát však demolici firmě KORF nepovolil a dům pak brzy propadl bance. 

Akce squaterů předcházela Týdnu nepřizpůsobivosti, při kterém v Praze probíhaly 

koncerty a přednášky zaměřené na podporu alternativních životních stylů.146

Squaterský pokus trval ovšem jen krátce. Druhý den v půl sedmé ráno vtrhla 

policie do domu a zatkla všech čtyřiadvacet účastníků akce včetně jednoho novináře, 

který o akci informoval zevnitř obsazené budovy. Zadrženo bylo také několik desítek 

demonstrantů, kteří se shromáždili před budovou na podporu squaterů.147 Ve zkráceném 

soudním řízení, které se konalo dva dny po zadržení squaterů, byl jeden squater 

osvobozen, devět osob odsouzeno k podmínečnému trestu a třináct k trestu obecně 

                                                
145 Zákon č. 40/2009 Sb. [online] [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h5.aspx>.
146 Pražští squatteři obsadili opuštěný dům v Apolinářské, policie zasáhla a zatýkala. [online]. 12. 9. 
2010. [cit. 2011-05-15]. Dostupný z URL <http://www.ct24.cz/domaci/66587-prazsti-squatteri-obsadili-
opusteny-dum-v-apolinarske-policie-zasahla-a-zatykala/>.
147 Policie zatkla squattery, kteří obsadili dům na pražském Albertově.  [online]. 13. 9. 2010. [cit. 2011-
05-15]. Dostupný z URL <http://www.ct24.cz/domaci/66608-policie-zatkla-squattery-kteri-obsadili-dum-
na-prazskem-albertove/>.
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prospěšných prací v rozsahu od 80 do 100 hodin.148 Část z nich se však proti trestu 

odvolala a případ byl tak předán Městskému soudu v Praze.

4.2.2. Koncept obhajoby

Obhájcem squaterů se stal Pavel Čižinský, který pro soudní přelíčení připravil 

koncept obhajoby nejen squaterského pokusu o obsazení starých lázní, ale také 

obhajobu squatingu jako legitimní součásti veřejné diskuse.

Předně vychází z výše uvedeného § 249a odst. 1 trestního zákona a komentáře 

k trestnímu zákonu, který poznamenává, že objektem podle tohoto paragrafu „je 

především vlastnictví domu, bytu nebo nebytového prostoru, pokud jde o výkon 

některých oprávnění s jejich vlastnictvím spojených. Jde především o oprávnění je 

užívat (ius utendi popř. ius utendi et fruendi) a disponovat s nimi (ius disponenti).“149

Podle obhajoby však do vlastnického práva (především do práva užívat) nemůže být 

zasaženo, pokud vlastník svůj předmět vlastnictví neužívá a nikterak s ním nenakládá, 

což je právě případ domu na Albertově. Majitel domu nechává objekt dlouhodobě 

opuštěn s pravděpodobným úmyslem zchátrání a demolice, což „nemůže být výkonem 

užívacího práva vlastníka.“150

Silnou právní oporou je kromě výkladu trestního zákoníku Listina základních 

práv a svobod. Článek 11, odst. 3 uvádí:

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu 

se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.151

Mezi zákonem chráněné obecné zájmy řadí obhajoba zachovávání a údržbu

památkově chráněných objektů dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

(jelikož obsazený objekt se nachází v památkové rezervaci, chráněné organizací 

UNESCO), vzhled centra hlavního města Prahy a bezpečnost osob, které prochází 

kolem domu.152 V daném případě se však jedná spíše o obvinění majitele nemovitosti 

z porušování zákona, než o obhajobu squaterského jednání jako takového a slouží tak 

především jako argument ve společenské diskusi o problematice squatingu. Souhrnem 

                                                
148 ŠTŮSEK, M. Soud se squatery skončil, padlo 22 trestů. [online]. 15. 9. 2010. [cit. 2011-05-15].
Dostupný z URL <http://aktualne.centrum.cz/zpravy/krimi/clanek.phtml?id=647575>.
149 ČIŽINSKÝ, P. Obvodnímu soudu pro Prahu 2. [online]. 17. 9. 2010. [cit. 2011-05-15]. Dostupný 
z URL <http://www.blisty.cz/art/49008.html>.
150 Tamtéž.
151 Listina základních práv a svobod. Dostupná z URL <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.
152 ČIŽINSKÝ, P. Obvodnímu soudu pro Prahu 2.
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výše uvedených právních pohledů nicméně dochází Čižinský k závěru, že „squatting, 

tedy užívání neužívaných objektů, obecně by neměl být trestným činem.“153

Dále se koncept obhajoby zabývá již přímo obsazením domu na Albertově. 

Argumentuje, že i kdyby byl squating trestným činem, „v daném případě nejde o 

squatting, tj. obsazení domu (nikdo tam nebydlel ani neplánoval bydlet), nýbrž o 

demonstraci ideje squattingu.“154 V případě squatingu by se totiž z hlediska práva 

jednalo o obsazení nemovitosti, který komentář k trestnímu zákoníku vysvětluje jako 

„jakékoli vniknutí a setrvání v domě, bytě nebo nebytovém prostoru jiného bez 

právního důvodu. Zpravidla půjde o tzv. nastěhování se do uvedených objektů, které 

jsou v době jejich obsazení volné, tedy neobsazené. (…) Obsazením se rozumí delší 

stav, byť třeba přechodný. Nelze za něj považovat toliko přespání apod. Obsazení totiž 

znamená vyloučení možnosti užívání uvedených objektů vlastníkem nebo oprávněným 

uživatelem (např. nájemcem), neboť obsazenou věc nelze nikomu pronajmout, když 

pronajímatel nemůže dostát své povinnosti ‚přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu 

způsobilém k smluvenému užívání‘ (§664 ObčZ). Obsazený objekt nelze ani 

rekonstruovat, ba ani např. bourat apod.“155

Squateři ovšem domem pouze prošli a využili jeho balkon a střechu k vyvěšení

transparentů, kterým zahájili Týden nepřizpůsobivosti. Neměli v plánu budovu obsadit 

dlouhodobě, nikdo z obviněných dům nikterak nehodlal využívat a tudíž nebyla 

naplněna skutková podstata trestného činu. Mohlo se tak jednat nejvýše o 

občanskoprávní delikt, avšak nikoliv o trestní jednání.

Nakonec v případě, že by byl squating prohlášen za trestný čin a událost na 

Albertově považována za squaterskou, je nutné posoudit míru společenské 

nebezpečnosti takového jednání. Tu považuje Čižinský za minimální, přičemž nabádá 

přihlédnout i k okolnosti, že obsazení mělo samo o sobě demonstrativní charakter. 

Cílem akce bylo upozornit na havarijní stav obsazovaného objektu, který může 

bezprostředně ohrožovat kolemjdoucí, jednání majitele v rozporu se zákonem o 

kulturních památkách, nečinnost státních orgánů a špatná privatizační rozhodnutí 

Hlavního města Prahy, která nezavazují majitele k řádné péči o privatizovaný objekt.156

                                                
153 Tamtéž
154 Tamtéž.
155 Tamtéž.
156 Tamtéž.
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4.2.3. Konečné rozhodnutí a jeho možné dopady

Městský soud v Praze dne 19. 4. 2011 vyhověl odvolání squaterů a všechny 

obviněné zprostil obžaloby. Ve zdůvodnění sice zdůraznil, že squateři jednali 

protiprávně a naplnili skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného zásahu do 

práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, ovšem shledal pochybení v úvaze 

prvostupňového soudu v tom směru, že se nedostatečně vypořádal s materiální stránkou 

činu, tedy s tím, nakolik svým jednáním obžalovaní opravdu reálně zasáhli do práv a do 

skutečného výkonu práv vlastníka domu.157 Soudce konstatoval, že majitel se o dotčený 

objekt dlouhodobě nestará a squateři tak do jeho práv reálně prakticky nezasáhli, ani jej 

ve výkonu jeho práv nijak nerušili nebo jinak neomezovali a „společenská nebezpečnost 

či škodlivost takového skutku nedosáhla proto intenzity a úrovně, kdy by mělo jít o 

trestný čin.“158 Celý případ byl předán Městskému úřadu Praha 2, který určí, zda se 

jednalo o přestupek, za který hrozí správní pokuta do výše 15 000 Kč. Soudce pak pro 

média uvedl, že "obžalovaní po formální stránce skutkovou podstatu trestného činu 

naplnili, po stránce materiální však ne," a dodal: "Nechci tím dát ale najevo, že jakékoli 

obsazení domu není trestným činem."159

Advokát squaterů Pavel Čižinský je přesvědčen, že proces neměl majetkový 

podtext, ale jednalo se o potírání společensky nebezpečného názoru. „To, co ve 

skutečnosti bylo stíháno, nebyl žádný majetkový trestný čin, protože tam o žádný 

majetek nešlo. Bylo to stíháno jako hate crime. V podstatě jako vyjádření nějakého 

názoru, který je nebezpečný a který kdyby se etabloval, tak společnost zajde.“160

Pokud bychom považovali probíhající soudní řízení za druh test case podle 

Dworkina, pak nedošlo ke zpochybnění zákona jako takového, ale bylo přijaté 

rozhodnutí ohledně výše způsobené škody. Soud konstatoval, že pokud na obsazeném 

objektu nevznikne větší škoda, nelze takové jednání považovat za trestný čin, ale 

maximálně za přestupek proti občanskému soužití. Pokud by v budoucnu bylo 

rozhodnutí Městského soudu považováno za precedentní, výrazně by se změnilo 

nahlížení na různé akce podpory squatingu, především na tzv. squatteky, které by do 

budoucna neměly být považované za trestný čin. Musely by ovšem následovat 

                                                
157 KUŽVART P., Squatteři z ulice Na Slupi zproštěni obžaloby! [online]. 20. 4. 2011. [cit. 2011-05-15]. 
Dostupný z URL <http://www.blisty.cz/art/58295.html>.
158 Tamtéž.
159 Squatteři nespáchali trestný čin, když obsadili dům na Albertově. [online]. 19. 4. 2011. [cit. 2011-05-
15]. Dostupné z URL <http://www.ct24.cz/domaci/121565-squatteri-nespachali-trestny-cin-kdyz-
obsadili-dum-na-albertove/>.
160 Rozhovor s Pavlem Čižinským, příloha č. 6.
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podobnou šablonu jednání jako squateři na Albertově, tedy obsadit na krátký čas 

nemovitost, která je prokazatelně dlouhodobě nevyužívaná. Svou akcí by zároveň 

nesměly způsobit na obsazené nemovitosti větší škodu.

Proběhlý soudní proces nicméně nespustil výraznou veřejnou debatu na téma 

squatingu, problematiky prázdných budov v městském prostoru a odpovědnosti majitelů 

nemovitostí za svůj majetek. V roce 2010 vydala Praha tzv. Akční plán problematiky 

bezdomovectví, ve kterém přesně mapuje počty lidí na ulici a jejich údajné nebezpečí 

pro společnost.161 Za sledovanou dobu však nebyl vydán podobný dokument mapující 

počty prázdných a nevyužívaných nemovitostí, které by za určitých okolností stejně 

dobře mohly sloužit jako přístřeší pro bezdomovce. Akční plán byl široce diskutován 

odborníky i veřejností, argumentace využití prázdných objektů v centru města se však 

v diskusi neobjevila.

4.3. Argumenty pro legitimitu squatingu

Squating je v současné legislativě považován za nelegální, což ovšem 

neznamená, že neexistují argumenty pro obhajobu jeho legitimity. Ty vycházejí 

především ze samotného squaterského prostředí, ale dají se vysledovat i u lidí 

sympatizujícími s myšlenkami squatingu, například novinářů nebo advokátů.

Pravděpodobně nejrozsáhlejší příspěvek k legitimitě squatingu vyšel v rámci 

squaterského manifestu Obsaď a žij a nese název Příčiny a podstata squatingu. Jeho 

autor Jaroslav Puchmertl přesvědčivě rozepisuje několik argumentů, které vedou jeho 

úvahu k závěru, že squating je legitimní jednání. Jeho příčiny spatřuje v kapitalistickém 

systému, ve kterém se člověk stává pouhým prostředkem k uskutečnění ekonomických 

zájmů jiného. Každý má přitom právo na domov, a to jak na osobní (kdy se jedná o 

vlastní byt nebo dům), tak na společenský. Společenským domovem se přitom rozumí 

vědomí sounáležitosti s hodnotami společnosti. Egoistický utilitarismus způsobuje pocit 

společenského bezdomoví, kdy se člověk necítí v rámci existujících společenských 

vztahů doma. Právo na osobní domov je pak v kapitalismu dopřáno jen privilegovaným 

jedincům, kteří disponují dostatkem finančních prostředků. Squateři pochopili 

nepopiratelné právo na svobodné vybudování vlastního domova, když se člověku 

osobního nedostává a společenský z niterného přesvědčení odmítá. Jelikož kapitalismus 

popírá jedno ze základních lidských práv – právo bydlet – je pro sociálně slabé legitimní 

                                                
161 Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2011 až 2013. [online]. [cit. 2011-05-15]. 
Dostupný z URL <http://socialnipece.praha.eu/public/f4/49/e5/726299_32682_akcni_plan.doc>
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bojovat všemi prostředky za naplnění svého práva. Obsazování dlouhodobě 

nevyužívaných objektů je proto politicky zcela legitimní.162  

V kapitalistickém uspořádání jsou svoboda, spravedlnost i mezilidská úcta a 

sounáležitost  podřízeny ekonomické síle peněz. Svobody volby se tak dostává pouze 

těm, kdo si jí mohou dovolit a méně majetní se nemohou svobodně rozhodovat. Squateři 

poznali, že stávající společnost neumožňuje svobodný rozvoj osobnosti a proto se snaží 

rozvíjet vlastní identitu ve společenství, s jehož hodnotovými měřítky se ztotožňují. 

Mají právo svobodné volby prostředí, ve kterém chtějí žít. Squateři se ovšem nezasazují 

jen za důstojné bydlení, které by připadlo jim samotným, ale za komplexní řešení 

bytové otázky pro všechny. „Obsazování dlouhodobě nevyužívaných prostor se stává 

morálně oprávněnou formou politického konfliktu, jestliže má podobu boje za důstojný 

život pro všechny bezprávné lidské bytosti.“163

Kromě takovýchto více filozoficky zaměřených statí se objevují i úvahy 

vycházející z kontrastu počtu prázdných nemovitostí a množství lidí žijících na ulici. 

Slavomír Tesárek, squater z vily Milada, shrnuje přesvědčení do krátké věty: „Squating 

je u nás legitimní, dokud budou lidé na ulici.“164 Již zmiňovaný Akční plán 

problematiky bezdomovectví uvádí, že „zatímco v roce 2004 bylo zjištěno 3 096 osob

[bez domova], v roce 2007 pak 1811. Příčinou velkého rozdílu v číslech je pak sama o 

sobě nejasná definice pojmu bezdomovec a s ohledem na tuto skutečnost v současné 

době nelze bezdomoveckou populaci na území hlavního města Prahy validně 

vyčíslit.“165 I při značném podhodnocení takových údajů dojdeme k číslu vyššímu než 

1500 lidí bez střechy nad hlavou v hlavním městě. Pět fungujících nocleháren pro 

bezdomovce má přitom kapacity pro pouhých 349 osob.166 Přitom podle squaterské 

komunity bylo v roce 1999 na území Prahy přes 4000 neobydlených domů a 

nevyužívaných objektů.167 Důležitým argumentem obhajující legitimitu squatingu je 

tedy snaha poukázat na dlouhodobě nevyužívané nemovitosti za situace, kdy značné 

množství lidí nemá střechu nad hlavou. Takový postoj lze považovat za odmítnutí 

nadřazování práva na majetek právu na důstojný život.

                                                
162 Obsaď a žij! Squaterské iniciativy na území bývalého Československa v letech 1990-2003., cit. d., s. 
33-36.
163 Tamtéž, s. 37-40.
164 RŮŽÍČKA, cit. d., s. 67.
165 Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2011 až 2013. cit. d.
166 Tamtéž.
167 Squating v České republice, cit. d. Údaj však nelze věrohodně doložit.
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Podobný názor zaujímá i advokát Pavel Čižinský. Tvrdí, že squating jen využívá 

přebytky společnosti a nevyužívané nemovitosti považuje za odpadky, na které by se 

neměla vztahovat trestněprávní ochrana. Dodává, že „ten, kdo něco neužívá, má podle 

mého názoru určitou morální povinnost dát to k dispozici těm, kteří to nemají. Když 

mám stříšku a na někoho prší, někdo má právo se tam schovat. Alespoň tehdy, když mi 

to nic nedělá a nemám z toho žádný náklad.“168

                                                
168 Rozhovor s Pavlem Čižinským, příloha č. 6.
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5. Squating a střet se současnou demokracií

Ať už je squating pojímán jako druh extremismu, anarchoautonomismu nebo 

občanské neposlušnosti, je nepochybné, že je potenciálním zdrojem dílčích nebo i 

komplexních sporů se zastupitelským pojetím demokracie, tak jak je ustavena v České 

republice. Je ovšem důležité rozlišit, zda se jedná o spory, které by ohrožovaly 

samotnou existenci demokracie, nebo zda se jedná o legitimní politický diskurs, který 

současnou demokracii spíše obohacuje. Aby se předešlo přílišnému relativismu, je nutné 

úvahu hodnotově ukotvit. Dále proto vycházím z obhajoby demokracie Roberta Dahla, 

který přes všechny výhrady považuje demokratické uspořádání za nejlepší možné.169

5.1. Pět podmínek udržení demokracie

V práci O demokracii vyjmenovává Dahl pět podmínek, které jsou příznivé pro 

rozvoj a udržení demokracie v konkrétní zemi: kontrola volených činitelů nad armádou 

a policií, demokratické přesvědčení a demokratická politická kultura, žádné silné 

demokracii nepřátelské zásahy zvenčí, moderní tržní ekonomika a moderní společnost a 

slabý subkulturní pluralismus.170 Ve vztahu squatingu a demokracie nemá pochopitelně 

význam studovat ovlivnění všech pěti podmínek. Bez dlouhého uvažování lze dojít 

k závěru, že kontrolu volených činitelů nad armádou a policií squating neovlivní, stejně 

tak nebude představovat zásah zvenčí.

Demokratickým přesvědčením míní Dahl obecné přesvědčení občanů o 

potřebnosti demokracie, přičemž jejím ohrožením se může stát existence „jedné 

početnější menšiny militantních a násilnických odpůrců demokracie.“171 Pokud vyjdeme 

z neoficiálního údaje, podle kterého se squatingu účastnilo v ČR mezi lety 1990-2001 

přibližně 300 lidí172, pak můžeme s čistým svědomím konstatovat, že se jedná o 

nepočetnou (a navíc rozhodně ne militantní a násilnickou) skupinu, která nemá 

potenciál ohrozit vnímání demokracie ve státě. Slabý subkulturní pluralismus by mohl 

implikovat podobnost se squatingem, který je do jisté míry spjat s konkrétní 

subkulturou. Abychom však mohli mluvit o skutečném ohrožení demokracie, musel by 

squating představovat velkou skupinu v homogenní společnosti, která by se lišila 

jazykově, nábožensky, případně etnicky a měla sílu prosazovat svá práva politickou 

                                                
169 DAHL, R. A. (1995). Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing. 
170 DAHL, R. A. (2001). O demokracii: Průvodce pro občany. Praha: Portál, s. 132-133.
171 Tamtéž, s. 141.
172 Squating v České republice, cit. d.
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cestou. Což rozhodně není případ squatingu. Zbývá tak poslední podmínka, kterou je 

nutné prozkoumat, a tou je vztah squatingu k tržní ekonomice.

5.2. Squating a kapitalismus
Jak bylo již ukázáno, squating je z velké části postaven na odmítání kapitalismu. 

Dahl dochází k závěru, že tržní kapitalismus je na jednu stranu pro demokracii příznivý, 

na straně druhé ji ale v některých ohledech poškozuje. Závažným argumentem pro 

existenci kapitalistického uspořádání je fakt, že existence demokracie je možná pouze 

v zemích s převažující tržněkapitalistickou ekonomikou. V zemích s jinou formou 

ekonomiky se demokracie nikdy dlouhodobě neudržela. To je dáno vzájemnou 

podporou kapitalistických a demokratických institucí. Dlouhodobě fungující tržní 

kapitalismus obvykle vede k hospodářskému růstu, který omezuje sociální konflikty a 

vytváří početnou střední třídu vyžadující vzdělání, nezávislost a účast na politickém 

rozhodování. Decentralizovaný model pak zabraňuje koncentraci veškerého bohatství 

v rukou několika málo osob, díky čemuž nevzniká potřeba silné a autoritativní vlády.173

Tržní uspořádání s sebou nicméně přináší také řadu problémů. Kapitalisté jednají čistě 

ve vlastním zájmu a nic je nenutí ohlížet se na prospěch ostatních. Tím se mohou 

snadno dostat do sporu se zájmy jiných skupin obyvatel, které se následně obracejí na 

stát s žádostí o nápravu. „Ve všech demokratických zemích nutí již nastalé nebo teprve 

očekávané škody, vlády k zásahu, jehož smyslem je zvrátit důsledky, které by jinak 

působily některým občanům újmu.“174 Shrneme-li výše uvedené poznatky, dojdeme 

k závěru, že tržní kapitalismus je pro úspěšné fungování demokracie pravděpodobně 

nevyhnutelný. Jedná se však o vztah dvou systémů, které se kromě vzájemné podpory 

také omezují. Regulace trhu lze najít v každé demokratické zemi a nelze je označit jako 

nedemokratické – naopak, obranou zájmů ohrožené skupiny obyvatel demokracii 

podporují. Squateři se vyčleňují mimo kapitalistický systém, který verbálně odmítají 

podporovat. V praktické činnosti se však do tržních procesů zapojují – většina z nich 

brigádně pracuje, někteří měli v době pobytu na squatu dokonce i stálé zaměstnání.175

Žádný squat nebyl soběstačný potravinově. Squating se svým upozorňováním na 

problémy tržního hospodářství, jako je nadprodukce a nešetrné zacházení s přírodními 

zdroji, snaží o regulaci nepříznivých vlivů kapitalismu. Jelikož regulace nemůžeme 

považovat za nedemokratické, za nedemokratický nelze považovat ani squating.

                                                
173 DAHL, R. A. (2001).  cit. d., s. 149-151.
174 Tamtéž, s. 155-157.
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5.3. Problematika neomezeného vlastnictví

I kdyby se odhlédlo od problematického nahlížení na squating skrz anarchismus, 

který zpochybňuje kapitalismus jako celek, a problém se pojímal optikou autonomie, 

bude squating vždy představovat zpochybňování nikým a ničím neomezeného 

soukromého vlastnictví. Dahl spatřuje počátky současné legitimity neregulovaného 

kapitalismu v Americe v prvních letech 19. století, kdy bylo soukromé vlastnictví 

pojímáno jako způsob k zajištění všeobecné politické rovnosti.176 Zpočátku bylo 

nahlíženo na demokracii jako na možné ohrožení vlastnického práva, jak ale 

poznamenává Dahl, „tento problém však získává zcela jiný význam, pokud se na jedné 

straně týká převážně agrární společnosti, v níž bylo naprosto od věci očekávat, že 

občané mužského pohlaví budou přibližně rovnoprávní ve svých zdrojích (majetku, 

vědomostech, společenském postavení atd.) anebo pokud se na straně druhé jedná o 

společnost ve velkém měřítku průmyslovou, v níž ekonomické jednání automaticky 

vytváří obrovské nerovnosti mezi občany.“177 Posvátnost soukromého vlastnictví tak 

vychází z představy, že dokáže zajistit politickou rovnost, ale je postavena na struktuře 

většinově agrární společnosti. Vychází tak z již neexistujících předpokladů, na kterých 

by mohla stát její legitimita a proto lze dovodit, že ničím neomezené vlastnictví svou 

legitimitu postrádá. K takovému závěru dochází i Dahl, když tvrdí, že „žádný ze 

známých argumentů pro soukromé vlastnictví coby základního práva – srovnatelného se 

základním právem samosprávy – není uspokojivý,“ a stejně tak „žádný z logických 

argumentů pro soukromé vlastnictví neospravedlňuje právo neomezeného získávání 

soukromého vlastnictví.“178

Shrneme-li právě uvedené důvody s předcházející kapitolou zabývající se 

squatingem z pohledu práva, dojdeme k závěru, že squating nepředstavuje pro 

demokracii ohrožení – naopak, stává se jejím obohacením. Ať již nahlížíme na jeho 

činnost optikou Dworkinova test case, který má potenciál změnit otestovat 

prostřednictvím soudů spravedlnost určitého zákona, nebo jej pojímáme jako činnost 

zpochybňující absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví. V obou případech se 

nejedná o střet s demokracií, ale o legitimní proces jejího upevňování a vylepšování.

                                                                                                                                              
175 Rozhovor s Tomášem, příloha č. 2.
176 SVENSSON, P. (1995). Teorie demokracie. Brněnské přednášky. Brno: CDK, s. 200.
177 Tamtéž, s. 197.
178 Tamtéž, s. 200-201.
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Závěr

Práce dospěla ve svém výzkumu k přesné definici významu squating, která jej 

dovede odlišit od jiných alternativních aktivit, stejně jako od bezdomoveckých obydlí. 

Podstatné je, že squating není jen činností na okraji společnosti, ale především formou 

politického protestu.

Z politologického hlediska je možné zkoumat squating z několika pohledů. Jako 

nejméně vhodné se jeví označování squatingu za extremistické jednání. Pojem 

extremismus je značně rozmělněný, nemá právní oporu a v praxi slouží jen jako 

diskriminace politického soupeře. Mnohem přesnější je považovat squating za jednu

z odnoží anarchoautonomního hnutí, protože squating vychází obecně z odmítnutí 

současných politicko-ekonomických vztahů a v jeho rámci se realizují myšlenky 

budoucí anarchistické společnosti. K vysvětlení a určité obhajobě obsazování 

nevyužívaných nemovitostí nicméně vyhovují i další politické a právní teorie. Občanská 

neposlušnost a odmítání zákona z důvodu svědomí rozpracované Johnem Rawlsem jsou 

na squating dobře aplikovatelné a vysvětlují i několik dalších fenoménů se squatingem 

přímo spjatých (aktivní obránci squatů a squatteky). Právní teorie Ronalda Dworkina 

pak chápe squaterské jednání jako proceduru test case, tedy chování, které má za cíl 

ověřit spravedlnost konkrétního zákona.

Praktická část byla realizována prostřednictvím rozhovorů s bývalými squatery a 

potvrdila anarchoautonomní smýšlení obyvatel squatů. Zároveň přinesla nové a dosud 

nepublikované informace o praktickém životu na squatech, které byl pro svou 

zajímavost a jedinečnost shrnuty v oddíle Život na squatech. Přestože zjištění do značné 

míry odpovídají vydávaným prohlášením, v některých případech se ukázalo, že jsou 

squaterské brožury poněkud idealizované.

Z hlediska práva je squating nelegální a nic na tom nezměnil ani rozsudek 

Městského soudu v Praze, který osvobodil účastníky akce, kdy došlo k obsazení budovy 

na pražském Albertově. Přes ilegalitu squatingu však existují zajímavé argumenty pro 

jeho legitimitu. Jedná se především o možnost obsazení dlouhodobě nevyužívaných 

nemovitostí a jejich otevření za situace, kdy nemá velké množství lidí střechu nad 

hlavou. Squating nicméně může být i protestem proti nevratné změně charakteru 

městské zástavby nebo demonstrováním práva na bydlení, které dle jeho ideologie 

náleží každé lidské bytosti.
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Důležitá výzkumná otázka se týkala střetu squatingu a demokracie, přičemž 

docházím k závěru, že squating je více obohacením demokracie než jejím ohrožením. 

Argumentačně se tato obhajoba opírá o práce Roberta Dahla, který tvrdí, že přes 

veškerou úctu k soukromému vlastnictví neexistuje žádný argument pro vlastnictví 

neomezené. Ve všech demokratických státech existují určité formy regulace a squating 

tak může být chápan jako jedna z jejích forem, kdy upozorňuje na nutnost omezit 

poměrně značná vlastnická práva majitelů nemovitostí. Na takovém jednání je však 

pramálo nedemokratického, naopak se stává součástí vylepšování demokracie.

Squaterské hnutí se v současné době nachází v útlumu. Podle mnohých teoretiků 

i samotných squaterů je budoucnost squatingu v České republice nejistá, především 

kvůli nedostatku lidí ochotných tuto činnost provozovat. Vzhledem k pokračujícím 

trendům v oblasti deregulace nájemného, rostoucím nákladům na bydlení, pokračující 

ekonomické krizi i neustálé potřeby alternativních kulturních center nicméně nelze 

návrat squatingu zcela vyloučit.
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Resumé

Bakalářská práce zkoumá fenomén squatingu jak v teoretické, tak praktické 

podobě. Výsledkem je přesná definice pojmu „squating“ platná pro české prostředí, 

politologické zařazení squatingu do anarchistického a autonomního poltického proudu a 

rovněž nastínění střetu mezi legalitou a legitimitou squaterského jednání. Práce může 

být chápána jako příspěvek do diskuse o značně opomíjeném tématu, které však dokáže 

přesvědčivě artikulovat některé palčivé problémy současné společnosti. Rozhovory 

s bývalými squatery se mohou stát základem pro bližší zkoumání tohoto fenoménu.

Summary

Bachelor thesis deals with the phenomenon of squating both in theoretical and 

practical way. The final outcome is accurate definition of term „squating“ relevant for 

Czech conditions, political determination of squating as a one part of anarchist and 

autonomy movement and also outline of discrepancy betwen ilegality and legitimity.

Thesis could be a contribution to discussion on broadly ignored topic, which can though 

convincingly articulate some burning problems of present society. Interviews with 

former squatters could be basis for further studying of this phenomenon.
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Seznam zkratek

BIS – Bezpečnostní informační služba

ČAF – Česká anarchistická federace

ČSAF – Československá anarchistická federace

D.A.Z. – Dočasná autonomní zóna

DIY – Do It Yourself

FNB – Food, not bombs

MMF – Mezinárodní měnový fond

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

PČR – Policie ČR

SB – Světová banka

ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání



57

Použitá literatura

Monografie

BASTL, Martin. Radikální levice v České republice. Devadesátá léta dvacátého

století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2722-3.

BARŠA, Pavel; CÍSAŘ, Ondřej. Levice v postrevoluční době: občanská společnost a 

nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Vyd. 1. Brno: CDK, 2001. 210 

s. ISBN 80-7325-033-0.

BEY, Hakim. Dočasná autonomní zóna. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. 86 s. ISBN 80-

903452-1-2.

BOOKCHIN, Murray. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable 

Chasm. 1st ed. Edinburgh: AK Press, 2001. 86 p. ISBN 1-873176-83-X.

DAHL, Robert Alan. Demokracie a její kritici. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, 

1995. 349 s. 80-85605-81-3.

DAHL, Robert Alan. O demokracii: průvodce pro občany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 

192 s. ISBN 80-7178-422-2.

DUFKOVÁ, Ivana.; UHL, Pavel.; ZLÁMAL, Jiří.. Policie a sociální radikalismus.

Vyd. 1. Praha: Střední policejní škola MV v Praze, 2005. 83 s. ISBN 80-239-5688-4.

HEYWOOD, Andrew. Politologie. Vyd. 3. Příbram: Aleš Čeněk, 2008. 537 s. ISBN

978-80-7380-151-1.

CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Vyd. 1. Praha:

Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-098-6.

RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. 

ISBN 80-85605-89-9.



58

RŮŽIČKA, Vlastimil. Squaty a jejich revoluční tendence. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 

208 s. ISBN 80-7254-859-X.

SVENSSON, Palle. Teorie demokracie: brněnské přednášky. Vyd. 1. Brno: CDK, 1995. 

287 s. ISBN 80-85959-02-X.

THOREAU, Henry David. Občanská neposlušnost a jiné eseje. Vyd. 1. Poprad: 

Christiania, 1994. 85 s. ISBN 80-967301-0-X.

TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej. Průvodce anarchismem. Myšlenky – proudy –

osobnosti. Vyd. 1. Praha: Manibus Propriis, 2006. 552 s. ISBN 80-239-6409-7.

TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej. Anarchismus. Svoboda proti moci. Vyd. 1.

Praha: Vyšehrad, 2006. 672 s. ISBN 80-7021-781-2.

We are everywhere: The irresistible rise of global anticapitalism. 1 st ed. London: 

Verso, 2003. 521 s. ISBN 1-85984-447-2.

Sborníky:

FIALA, Petr. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. Vyd. 1.

Brno: Masarykova univerzita, 1998. 304 s. ISBN 80-210-1798-8.

POKORNÁ, Jitka; ZLÁMAL, Jiří. (2003). Vybrané sociálně patologické jevy. Sborník 

učebních textů II. Vyd. 1. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze.

Sborník textů o squattingu - Experimentální sokolík č.1. 2005. [online]

<https://praha.squat.net/?p=49>

Obsaď a žij! Squaterské iniciativy na území bývalého Československa v letech 1990-

2003. Vyd. 2. Praha: Obzor, 2005. 41 s.



59

Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000. Vyd. 1. 

Praha: Aleš Skřivan, 2002. 116 s.

Články ze sborníků:

KELLER, Jan. Extremismus a stigmatizace. In FIALA, Petr (ed.) Politický extremismus 

a radikalismus v České republice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 

ISBN 80-210-1798-8. s. 76-82.

BARŠA, Pavel. Občanská neposlušnost v současné politické teorii. In FIALA, P. 

Politický extremismus a radikalismus v České republice. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 1998. ISBN 80-210-1798-8. s. 38-52.

PUCHMERTL, Jaroslav. Příčiny a podstata squatingu. In Obsaď a žij! Squaterské 

iniciativy na území bývalého Československa v letech 1990-2003. Vyd. 2. Praha: Obzor, 

2005. s. 33-40.

Články z tištěných periodik:

Historie squattingu v česku, A-kontra, 2006, s. 1-3.

ZAŤATÁ, Olga. 2010: Dosquatovali jsme definitivně? Akce. 2010, č. 13, s. 10-11.

Diplomové práce:

MAŠEK, Tomáš. Squatterské hnutí ve Wroclavi. Pardubice: Univerzita Pardubice. 

Fakulta filozofická. Katedra sociálních věd, 2010. 60 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

Petr Skalník, Csc.

Ostatní dokumenty:

Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2011 až 2013.

<http://socialnipece.praha.eu/public/f4/49/e5/726299_32682_akcni_plan.doc>



60

Listina základních práv a svobod.

Výroční zprávy o extremismu. Ministerstvo vnitra ČR.

<http://www.mvcr.cz/clanek/vyrocni-zpravy-o-extremismu.aspx>

Zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 140/1961 Sb.

Zprávy o extremismu. Bezpečnostní informační služba.

<http://www.bis.cz/zpravy-extremismus.html>

Internetové články:

ČIŽINSKÝ, Pavel. Obvodnímu soudu pro Prahu 2. blisty.cz

<http://www.blisty.cz/art/49008.html>

Historie usedlosti Ladronka.

<http://www.ladronka.com/cs/historie.html>

KUŽVART, Petr. Squatteři z ulice Na Slupi zproštěni obžaloby! blisty.cz

<http://www.blisty.cz/art/58295.html>

NOVÝ, Pavel. V Praze umrzl mladý squatter. novinky.cz

<http://www.novinky.cz/krimi/219916-v-praze-umrzl-mlady-squatter.html>

Policie zatkla squattery, kteří obsadili dům na pražském Albertově. ČT 24

<http://www.ct24.cz/domaci/66608-policie-zatkla-squattery-kteri-obsadili-dum-na-

prazskem-albertove/>

Pražský squat Milada byl vyklizen. ihned.cz

<http://hn.ihned.cz/c1-37646740-prazsky-squat-milada-byl-vyklizen>

Pražští squatteři obsadili opuštěný dům v Apolinářské, policie zasáhla a zatýkala. ČT 24



61

<http://www.ct24.cz/domaci/66587-prazsti-squatteri-obsadili-opusteny-dum-v-

apolinarske-policie-zasahla-a-zatykala/>

Rozhovor s tajemníkem prezidenta republiky Ladislavem Jaklem. rozhlas.cz

< http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/740744>

Squatteři nespáchali trestný čin, když obsadili dům na Albertově. ČT 24

<http://www.ct24.cz/domaci/121565-squatteri-nespachali-trestny-cin-kdyz-obsadili-

dum-na-albertove/>

Squatting v České republice.

<http://www.my-sites.com/squatting/>

ŠTŮSEK, Martin. Soud se squatery skončil, padlo 22 trestů. Aktuálně.cz

<http://aktualne.centrum.cz/zpravy/krimi/clanek.phtml?id=647575>

WIENGAND, Erin. Trespass At Will: Squatting as Direct Action, Human Right and 

Justified Theft. Lip magazine.

<http://www.squatter.org.uk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi

d=12&Itemid=29>

Internetové stránky:

Advisory Service for Squatters <http://www.squatter.org.uk>

Aktuálně.cz <http://www.aktualne.cz>

Bezpečnostní a informační služba <http://www.bis.cz>

Britské listy <http://www.blisty.cz>

Business center <http://business.center.cz/>

Celosvětová squaterská síť <https://squat.net>

Centrum Ladronka <http://www.ladronka.com>

CzechTek WebLog <http://czechtek.bloguje.cz>

Časopis A-kontra <http://www.a-kontra.net>

Český rozhlas <http://www.rozhlas.cz>

Česká squaterská síť <https://squat.net/praha>



62

Československá anarchistická federace <http://www.csaf.cz>

ČT 24 <http://www.ct24.cz>

Ministerstvo vnitra ČR <http://www.mvcr.cz>

Novinky.cz <http://www.novinky.cz>

Portál pro sociální oblast města Prahy <http://socialni.praha.eu>

Squaterská realitka <http://realitka.squat.net>

Squat Milada <http://milada.org>



63

Seznam příloh

Příloha č. 1: Rozhovor s Jakubem Polákem (rozhovor)

Příloha č. 2: Rozhovor s Tomášem (rozhovor)

Příloha č. 3: Rozhovor s Matoušem (rozhovor)

Příloha č. 4: Rozhovor s Lenkou (rozhovor)

Příloha č. 5: Rozhovor s Ondřejem Slačálkem (rozhovor)

Příloha č. 6: Rozhovor s Pavlem Čižinským (rozhovor)

Příloha č. 7: Rozhovor s Mattym (rozhovor)

Příloha č. 8: Rozhovor s Robertem (rozhovor)

Příloha č. 9: Rozhovor s Tommym (rozhovor)



64

Přílohy

Příloha č.1: Rozhovor s Jakubem Polákem

Jakub Polák je zakladatel Sochorky, jednoho z prvních squatů na českém území. 

Dlouhou dobu vydával anarchistický časopis A-kontra, který měl svou redakci právě na 

Sochorce a později na Papírně, která na Sochorku přímo navazovala. V současné době 

se živí jako architekt na volné noze, k čemuž dodává, že „vykořisťuje pouze sám sebe.“

Většina obyvatel si při vyslovení slova „squater“ představí partu dredatých lidí, 

kteří někomu jinému obsadí dům a poté v něm fetují. Jenže i znalejší část populace 

tápe v tom, jak odlišit squatery od lidí žijících na ulici. Kde podle tebe leží dělící 

čára mezi squatingem a bezdomovectvím?

Bezdomovec je ten, který se proti své vůli, pod vlivem tlaku vnějších okolností, ať už 

ztráty zaměstnání, rozpadu rodiny nebo duševní nemoci, dostane do takové situace, kdy 

ztratí střechu nad hlavou a hledá nějaké řešení pod mostem. Naopak squater je ten, kdo 

obsadí dům z vlastní vůle, přestože má pořád i jiné možnosti. Často jsou mezi squatery 

lidé s vyšším vzděláním, lidé, pro které by nebyl problém úspěšně se zapojit do procesu 

vydělávání peněz. Rozdíl je v tom, jestli to člověk dělá z vlastní vůle a zvolí si takovou 

formu, kde je protestní rozměr je zcela jasný. Bouří se proti tomu, co vnímá jako 

plýtvání něčím, co je součástí veřejného prostoru.

Takže to je ten rozdíl mezi bezdomovci a squatery – svobodný akt výběru, možnost 

vybrat si, jak řešit své bydlení. Squater není motivován ztrátou všeho a zároveň do 

squatu vstupuje s vědomím, že cílem není pouze osobní prospěch, ale také nějaký 

nadosobní rozměr – poukázání na politický problém.

Některým squatům jsi vyčítal absenci politického názoru. Proč? Je politický 

přesah skutečně to, co dělá squat squatem?

To je pak interní záležitost každého squatu, která má osobní aspekt. Ke squatu 

neodmyslitelně patří pokus o jinou podobu mezilidských vztahů, jakýsi komunitní 

způsob života. Lidé v něm se pokoušejí žít pokud možno nezávisle, nebo s co nejmenší 

závislostí na systému. To znamená, že se pokouší o ekonomickou samostatnost, 

zakládají společenské vztahy nikoliv na klasické rodině, ale na komunitě. Je to návrat 

k něčemu, co je v člověku zakořeněno. Návrat ke kmenové pospolitosti, který dnes 
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přežívá nejen ve třetím světě, ale i u nás v komunitách, jako jsou například Romové. 

Jedná se o velkorodinný model, který přesahuje nukleární základnu muž, žena a dítě. 

Squateři se snaží žít více v této soudružské vzájemné pospolitosti.

Jinou podobou jsou například izraelské kibucy, kde se minimalizuje soukromý majetek 

na ty nejnutnější věci osobní spotřeby a existuje zde společné stravování i uspokojování 

potřeb. Takoví lidé nejsou orientováni na konzum, na hromadění statků, na získávání 

společenské prestiže nebo dělání kariéry, ale utvářejí si svůj vlastní svět.

Mají ale takové autonomní komunity vůbec šanci na dlouhodobé přežití?

Při pokusech realizovat tento komunitní ideál bohužel dochází k problémům a 

konfliktům s tržním prostředím. A to pak deformuje mezilidské vztahy. Ve snaze přežít 

a fungovat na těchto principech je pohltí vnitřní problémy a kvůli nedostatku financí 

nastávají existenční problémy. Celá aktivita zůstane zpravidla jako trávení volného 

času, například pořádání koncertů nebo techno party. Společenské nadosobní myšlenky 

jsou ale první, které jsou pod tlakem existenciální nouze odbourávány. A stát se 

mučedníkem pro nějakou věc v tomto prostředí nefunguje. To je případ spíš 

fundamentalistů, fanatiků, kteří jsou ochotni obětovat se nějakému ideálu a zpravidla 

špatně končí. Současným squaterům tedy nelze vyčítat, že se nedaří to, co se tady dařilo 

v začátcích devadesátých let. Tlak existenční nejistoty zkrátka nebyl tak velký. Přeci jen 

nástup kapitalismu dělá jistotu práce pochybnější. Sociální jistoty jsou postupně 

odbourávány, takže je čím dál obtížnější uhájit uspokojování základních potřeb. Lidé, 

kteří ve squatu žijí a kteří původně začínali jako vyloženě političtí aktivisté, začínají 

řešit interpersonální vztahy. Spory pak vedou k tomu, že se začnou chovat jako sobci.

Vraťme se ale k definování slova „squat“. Stačí dobrovolně obsadit jakýkoliv dům 

a žít v něm komunitní život, nebo je nutný také „nadosobní rozměr“, o kterém jsi 

mluvil?

Prvotní kritérium, základní podmínka, je svobodná volba. Ze samotného aktu obsazení 

automaticky vyplývá politický protest. Stejně tak z toho vyplývá, že lidé nežijí v izolaci. 

Když si zvolili tuto cestu, vyřadili se z honby za kariérou a vyděláváním peněz. To 

podmiňuje i uspokojování potřeb – nemůžou chodit na koncert Rolling Stones za 

několik tisíc nebo do kavárny na Václavském náměstí, ale musí si vše sami organizovat. 

Proto na squatech funguje něco na způsob čajovny, kavárny, společné kuchyně. 

Vyvařuje se třeba i pro bezdomovce.
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Pořád bych byl ještě shovívavý v tom, pokud tam je základní prvek squatu –

dobrovolnost. Obsazení má pak samo o sobě politický rozměr.

Jestliže lidi nespojuje idea, že v zájmu vyššího ideálu jsou schopni snášet určité utrpení, 

zhoršené podmínky, bydlení v zimě, daleko hůř se tyto existenciální problémy 

překonávají a komunity se začínají hroutit. Pokud dojde k oslabení nebo až k zanechání 

těchto aktivit a vytratí se společný cíl a ideál, squat degeneruje a časem zaniká. To je 

třeba příklad Ladronky. Ale třeba na Sochorce, jednom z prvních skutečných squatů, ten 

duch celých sedm let vydržel.

Sochorka je squat, který jsi sám zakládal už na počátku roku 1990. Squating byl 

však v té době na našem území dosud neznámý druh protestu, který nemohl 

navázat na žádné hnutí v minulosti. Odkud přišla ta inspirace?

Squaterské hnutí sem bylo přeneseno díky anarchistickému hnutí, které bylo v té době 

poměrně silné, početné, organizované a mělo intenzivní zahraniční kontakty. Tehdy 

probíhaly v Berlíně bitvy o squaty. My jsme s tamějšími squatery navázali kontakty a ti 

nás začali podporovat. Darovali nám třeba první tiskárnu a nějaké finanční prostředky, 

mimo jiné díky tomu, že tam existovala taková menší exilová punková komunita – lidé, 

kteří utekli z Čech do Západního Berlína. V prvních letech jsme pořádali autobusové 

zájezdy, aby se lidi seznámili. Byl tu intenzivní zájem o anarchistické myšlenky a 

spoustě lidem se jevily jako reálná cesta, jako jedna z možností, jak žít. Mohli se 

přesvědčit v Berlíně nebo v Holandsku, že to skutečně může fungovat.

Ty sám jsi byl tímto přesvědčením inspirován k obsazení domu v ulici pplk. 

Sochora. Jak k celé akci vlastně došlo?

Už před listopadem 1989 se zformovalo Československé anarchistické sdružení, které 

vycházelo z punku a mělo záběr po celé republice. V Čechách mělo možnost navázat na 

tradici českých anarchistů z přelomu 19. a 20. století, dokonce šlo obnovit nějakou 

kontinuitu. Egon Bondy například představoval určitou filozofickou kontinuitu. Byla tu 

Levá alternativa, Hnutí za demokratickou samosprávu se zakladateli Petrem Uhlem a 

Egonem Bondy. Na začátku roku 1990 jsem se zapojil do činnosti Levé alternativy. 

Navíc jsem bydlel v domě, který byl jako jeden z prvních předmětem zájmu spekulantů. 

Tehdy probíhal celoplošný projekt nazvaný modernizace bytů. Původně se měšťanské 

domy během padesátých let rozdělovaly na menší byty čtvrté kategorie se společným 

záchodem. V devadesátých letech tu rostla bohatší třída a vznikla poptávka po větších 
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bytech, takže z vytipovaných domů byly postupně vystěhováváni nájemníci a ze čtyř 

malých bytů se zase dělaly nadstandardní byty. Já jsem bydlel v jedné té čtyřce, měl 

jsem tam garsonku 11m2, a nějak na mě při procesu vystěhovávání zapomněli. 

Vystěhovali většinu nájemníků a zůstali jsme tam poslední tři. Po listopadu se podnik 

bytového hospodářství přetransformoval do společnosti, která v záměru modernizace 

pokračovala. Zatímco jiným nabídli celkem slušné náhradní byty, mě nabízeli naprosto 

nepřijatelný pavlačový byt. A tím, jak jsem měl možnost seznámit se se zformovanou 

anarchistickou skupinou, shodli jsme se na tom, že právě tenhle dům je vhodný pro 

squatování jako protest proti spekulantům. V tom domě vystěhovali bezohledně třeba 

staré babičky, které tam žili celý život. Proces, který tam probíhal, vyvolal nevoli 

okolních obyvatel a ti s námi sympatizovali. Postupně jsme v domě obsazovali jeden byt 

za druhým. Víc jak rok jsme tam žili v souladu s obyvateli posledních dvou bytů a 

veřejné mínění bylo na naší straně.

Nějaké problémy ale určitě nastaly…

Opakovaně nás napadali skinheadi. Zformovala se tu Národní obec fašistická a po 

nějakém koncertu přibližně stovka skinheadů vtrhla do domu. To bylo vyvrcholení rok 

trvajících incidentů, ale všechno tohle jsme přestáli. Hlavním nepřítelem se staly 

soukromé firmy a město, majetkový odbor. Ale zase se nám díky našim příznivcům 

dařilo účinně se bránit. Věděli jsme o násilných pokusech o vystěhování, do nichž byli 

zapojeni strážníci. Uvnitř domu jsme se zabarikádovali a dalších dvě stě lidí přišlo hned 

ráno utvořit vnější koridor svoláním demonstrace. Dostali jsme echo předem, byla u 

toho i televize. Policisté se půl dne pokoušeli dostat dovnitř a pak museli odtáhnout. 

Pokusy o vystěhování proběhly víckrát, byl to boj, který trval sedm let a poté se 

podařilo dosáhnout kompromisu se starostou. Tehdy se podařilo získat na naši stranu i 

zastupitele z opozičních stran. Vnímali nás v té době ještě jakousi politickou sílu, která 

může způsobit nepříjemnosti. Byla tam šance naplnit dům různými aktivitami, bohužel 

přišly existenční problémy, lidé se začínali uzavírat do sebe a politický rozměr se 

vytrácel.

Kolik vás na Sochorce trvale bydlelo? Byli to stále ti samí lidé, nebo je možné 

mluvit o různých generacích obyvatel?

Bylo tam několik lidí, například Kuba Línek, kteří zažili celou historii až na Papírnu a 

několik dalších skupin, kteří tam přežili deset i více let. U squaterů je to ale spíš 
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generační záležitost. Člověk si postupně najde přítelkyni, začne uvažovat o založení 

rodiny a tak jeho aktivismus vyšumí. Je tu ale pár veteránů, dneska je některým z nich 

přes čtyřicet let.

Na Sochorce se stálá posádka pohybovala kolem 15-20 lidí, v přechodných obdobích to 

třeba vyskočilo na 50 a víc. Na Sochorce se vydávaly časopisy a v Papírně jsme měli 

vlastní tiskárnu, offsetový stroj. Fungovala tam redakce, organizovaly se demonstrace. 

Přežili jsme i rok 2000, kdy veškeré aktivity vyvrcholily demonstrací proti zasedání 

MMF a WB. Celé to zasedání skončilo debaklem a žádný hospodářský efekt z toho 

nebyl. Tehdy to, co hnutí zkompromitovalo, byl na naše poměry neobvyklý 

radikalismus zahraničních účastníků. Díky této pověsti zlikvidovali Ladronku, my jsme 

ještě přežili.

Zajímaví byli Medáci ve Střešovicích. To byl také svým způsobem squat orientovaný na 

kulturní aktivity, ale řadil bych je ještě mezi squatery. Pokusili se s námi spojit a my 

jsme jim navrhovali nějaké společné protestní akce, ale nakonec bohužel nenašli 

odvahu.

Ladronka byla vyklizena bez náhrady, ale squateři ze Sochorky odešli výměnou za 

jiný dům – Papírnu. V čem jste na to šli jinak?

Podařilo se dosáhnout jakési dohody, legalizace. Radnice Prahy 7 nám pronajala 

náhradní prostory za symbolickou cenu – korunu za metr čtvereční na rok, takže jsme 

platili čtyři stovky ročně. Byla to smlouva o pronájmu nebytových prostor. Měli jsme 

štěstí, že tehdejší starosta v 70. letech začínal jako punk. Ještě ve své starostenské 

kanceláři měl kazety Sex Pistols a pouštěl nám je. Měl pro tohle pochopení.

Za Papírnu jste tedy platili nájem. Není to náhodou spolupráce se systémem, 

kterému se squateři tak usilovně brání?

To byl výsledek ústupku vlastníka, v tomhle případě radnice. Dosáhli jsme 

kompromisu, kdy jsme fungovali v naprosto stejném stylu za netržních podmínek, za 

symbolické nájemné. Pořádali jsme veřejné akce, koncerty, ale třeba také politické 

přednášky, na které jsme zvali různé osobnosti, svého času například Buzkovou. 

Založili jsme občanské sdružení Centrum svobodného vzdělávání. V rámci něho jsme 

pořádali přednášky, akce a vydávali časopis, do kterého přispívali různí lidé. Bylo to o 

rozšiřování obzorů. Šíření jakési osvěty bylo vždycky s Papírnou spojeno. Měli jsme 

tiskárnu, fungovala tam redakce.
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Takže nájem za netržní cenu je pro squat přijatelný?

Je to souhra podmínek. Ale pokud je tam intenzivní politický protestní rozměr, pořád je 

to squat. Lze si představit, že squat degeneruje. To se stalo jeden čas Miladě. Forma je 

ilegální, ale v domě přebývali feťáci nebo lidé, kteří se skrývali před nástupem trestu. 

Aktivity ovšem veškeré žádné. Já jsem tomu říkal „přestupní stanice do kriminálu“ a to 

už pak přestává být squat. Musí být splněné podmínky svobodné volby a formy určitého 

protestu. Jestli je taková aktivita oslabená, už to squat přestává být, i když třeba 

komunita neplatí nájem. Už je to doupě feťáků, bezdomovců, nebo lidí, kteří jsou 

absolutně apolitičtí. Člověk je tvor politický a jestliže se tváří, že je úplně mimo 

politiku, vyřazuje se sám ke své škodě.

Jaká forma protestu se odehrávala na Sochorce a Papírně, squatech, které jsi 

pomáhal budovat?

Tam je hmatatelný dokument v podobě A-kontra, který vznikal od psaní článků, přes 

grafickou úpravu až po tisk a distribuci a věnoval se mu vždycky větší či menší 

kolektiv. Po roce 2000 to převzal a do dneška udržuje Ondřej Slačálek, i když i ten to 

postupně předává dalším. Teď časopis vychází jen občas a dostal takovou letákovou 

podobu. Je to v útlumu mimo jiné proto, že chybí to zázemí, kde by se lidé mohli 

scházet, pracovat, mít nějakou grafickou dílnu. Člověk má víc volného času na tyhle 

aktivity, když žije komunitním způsobem života, nemusí platit nájem, a opatří si levné 

potraviny, vybrané třeba z kontejneru. Jestliže musí vydělávat peníze, aby mohl platit 

nájem a přežívat v pronajatém bytě, na podobné aktivity má čím dál méně času. 

Bohužel je to do značné míry i můj případ. Když jsem mohl žít od roku 1990 

v komunitě, kde jsem nemusel platit nájem, měl jsem daleko více času.

A-kontra byl pro squaterskou scénu tak zásadní?

Okolo časopisu A-kontra bylo koncentrované anarchistické hnutí a byly jsme vnímaní 

jako reálná politická síla. Dovedli jsme dostat do ulic tisíce lidí, řádově víc než všechny 

politické strany. Takže se na nás například obrátilo ministerstvo školství, abychom 

zpracovali připomínky ke školské reformě. Nebo nás osobně se svými náměstky 

navštívil v redakci policejní prezident. Zakládali protiextremistické oddělení (původně 

se jmenovalo oddělení pro boj s aktivitami hnutí punk a skinheads) a nás vnímali jako

něco víc. Byli jsme pro ně vyšší stupeň a ne jen obyčejní pankáči. Ne subkultura, ale 
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politická síla. Tehdy naše aktivity plynuly do masového hnutí – třeba odpor proti 

základní vojenské službě, který sjednocoval všechny mladé kluky a jejich přítelkyně. To

byl proces, který trval víc jak deset let, od zkracování vojenské služby, přes zvyšování 

možnosti náhradní vojenské služby až po její úplné zrušení. Tehdy se konaly 

mnohatisícové demonstrace, které procházeli centrem Prahy, takže to mělo určitou sílu.

Postupem času se ovšem aktivismus poněkud vytrácel.

Bohužel v průběhu let existence Sochorky došlo k tomu, že mnozí odešli do bytů. 

Někteří si je pronajali jako komunitní, jiní si našli partnerku a žili společně. Squat se 

nepodařilo dotáhnout do té podoby, aby představoval nějakou celoživotní alternativu. Je 

to částečně moje vina, nějakého vnitřního vyhoření. Člověk je unavený a 

zaneprázdněný. Říkal jsem si, že přeci nemůžu vystupovat jako autoritativní vůdce, 

který bude stavět někoho do latě. Když není zájem, nebudu se chovat jako někdo, kdo 

verbuje členy. Ona by tam možná nějaké podoba hnutí nebo organizace fungovala, 

kdyby byla postavená na autoritě osobnosti. Ač jsem se snažil dělat všechno pro to, 

abych jako autoritář nevystupoval, někteří měli tendenci ve mně autoritáře vidět. 

Přispěli k tomu třeba novináři. Stejně jako se psalo o Sládkových republikánech, psalo 

se i o Polákových anarchistech. Někdo ale na debatách za anarchisty musí vystupovat. 

Na mě to spadlo proto, že mladší si třeba nechtěli způsobit komplikace ve škole. Já jsem 

měl v té době invalidní důchod, takže jsem měl dost času na tyto aktivity. Ale nikdy 

nebylo mou ambicí být víc než být tím technickým personálem, který zajišťuje 

technické věci okolo vydávání časopisu. Hnutí musí vznikat ze zdola. A když tady masy 

nejsou, já je manipulovat nebudu. Nejsem Adolf Hitler nebo Le Pen, abych tady někoho 

populisticky verboval.

U některých kolegů anarchistů jsi očividně nebyl příliš oblíben. Znamená to, že 

existovaly vnitřní spory i uvnitř samotného squaterského hnutí? 

V počátcích 90. let se aktivisté odmítali zařadit pod škálu tradiční politické pravice nebo 

levice, na prvního máje se nosil transparent „Ani vpravo, ani vlevo, ale svobodně.“ Pro 

mě a pro lidi okolo A-kontra byla přirozená spolupráce s levicovými intelektuály, ať už 

to byli sociální demokraté nebo i komunisti navazující na rok 68.

Okolo roku 2000 se hnutí rozštěpilo. Původně byla squaterská scéna tak malá, že 

většina lidí začínala na Sochorce. Poté jsme pro některé z nich byli příliš levicoví a 

orientovaní na reformní komunisty a sociální demokraty, navíc ochotní vyslovovat se 
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k politickým problémům a chtě nechtě se zařazovat na levou stranu. Někteří chtěli 

zůstat mimo a proto se pokusili založit nejprve squat na Plzeňské a poté se jim podařilo 

obsadit Ladronku. Mezi ně patřil například Arnošt Novák. Lidé kolem něj byli 

ortodoxní anarchisté, zatímco my jsme pro ně byli příliš měkcí a nepraví, neautentičtí. 

To je rozdíl oproti pravici, která se chová pragmaticky. Idealisté mají pocit, že jedině 

jejich pravda je ta pravá a z toho vzniká určité sektářství. Snaží se přesvědčit ostatní a 

pokud nechtějí, tak se od nich distancují a označí je za kacíře, lháře a podobně. 

V polovině 90. let přišel pokus znovu hnutí sjednotit, a tak vznikla ČAF. Od ní se ale 

opět odštěpily Wohlmutovci, Federace sociálních anarchistů. Tohle rozštěpení přetrvává 

dodnes.

Je tu část aktivních anarchistů, kteří uznávají politickou práci a pak ti, u kterých je 

anarchie spojena s nějakým životním stylem. Připadá mi nevěrohodný člověk, který 

přes den pracuje jako bankovní úředník nebo v reklamní agentuře a pak večer tiskne 

letáky nebo chodí na demonstraci proti kapitalismu, který pomáhá ve své pracovní době 

intenzivně budovat. Squating je hnutí, které třeba není tak politicky výrazné, 

neorganizuje velké demonstrace, ale vytváří ostrov nějaké deviace a tím systém 

narušuje. Působí daleko subverzivněji než politický aktivista, který pracuje pro systém.

Může být squating prospěšný i těm, kteří nechtějí narušovat systém?

Majitel i podle našich zákonů má určité povinnosti spravovat nemovitost tak, aby 

nepředstavovala ohrožení. Tyto zákony a jejich aplikace v době, kdy vítězí ideologie 

posvátnosti soukromého vlastnictví a minimalizace jakýchkoliv omezení majetných 

nakládat se svým majetkem se obtížně prosazují, nebo se to nedaří vůbec. Většina médií 

si dokázala všimnout fenoménu, kdy tady zůstává po Praze spousta nevyužitých 

chátrajících objektů. Jsou vlastněny různými spekulantskými firmami, které samy 

nemají kapitál a hledají investora, aby mohly na prodeji vydělat. Na počátku tohoto 

procesu je zpravidla proces privatizace. Různé ad hoc vzniklé firmy si díky vlivu na 

radnici prosadí, že získají za pakatel různé domy, které byly dříve v majetku státu nebo 

obce, a pak s nimi spekulují.

Někomu se to daří a pak lidé tleskají, kde se co povedlo zrekonstruovat. Bohužel už 

méně se mluví o tom, kde to zůstává dál chátrat. To je i případ Albertova.179 Majitel 

                                                
179 Nevyužívanou budovu starých lázní na pražském Albertově obsadila skupina squterů v září 2009. 
Dokázala ji však udržet pouze jeden den. Po policejním zásahu byli squateři zatčeni a odsouzeni k trestům 
veřejně prospěšných prací a podmíněným trestům odnětí svobody.



72

rekonstrukci neustále odkládá, pořád se vymlouvá a není dostatečně silná politická vůle 

prosadit uspokojivé řešení.

Rekapitulujeme-li uběhlých dvacet let od Sochorky až po Albertov, dá se 

squaterské hnutí označit za úspěšné?

Squatů vznikala v Praze celá řada, například Buďánka nebo Ladronka. Ta bohužel 

skončila s rokem 2000. My se Sochorkou jsme přežili ještě další tři roky. Milada, která 

vznikla ke konci devadesátých let, se udržela až do loňského roku (2009), díky té 

výjimečné konstelaci, že u ní nebyl jasný vlastník. Ale bohužel v Čechách squat 

momentálně neexistuje. Posledními mohykány byli lidé z kolektivu Milady. A dále to 

přežívalo jako pozůstatek z devadesátých let díky lidem, kteří byli s převratem režimu 

spojeni, jako například Kocáb. Díky členu vlády se tady legalizoval squat.

Tím myslíš poskytnutí náhradních prostor v Truhlářské ulici jako náhradu za 

squat Milada. Může se ale v případě Truhly stále ještě mluvit o squatu? 

To ještě se dalo nazvat squatem. Bylo to víceméně autentickým pokračováním Milady, 

platily se pouze energie. Ovšem potenciál, který by mohl squaterskému hnutí získat 

novou legitimitu, se bohužel promarnil. Jednak ne příliš dobře zorganizovanou akcí na 

Albertově. Bylo by lepší, kdyby si to tehdy nedrželi sami, ale naplánovali to skutečně 

jako demonstrativní obsazení s tím, že uvolní přístupy, aby celá demonstrace mohla do 

domu projít. Do domu se ale dostalo jenom pár lidí tak, že vyšplhali po lanech do 

prvního patra. Kdyby tam ale místo dvaceti lidí vniklo dvě stě, policie by chtě nechtě 

musela postupovat jinak. Těžko by s nimi mohli tak snadno zamést jako zametli s tou 

hrstkou lidí. Byla by to určitá společenská síla a věřím že i reakce veřejnosti by mohla 

být daleko příznivější.

V Truhlářské byl také potenciál?

Tam byl potenciál v tom, že se squateři dostali do centra problému, který tady tíží tisíce 

Pražanů. To znamená problém privatizace bytů, různé manipulace, hospodaření 

s obecním majetkem. Radnice ignorovala zájem a ochotu lidí koupit byty v Truhlářské a 

místo toho prodala dům spekulantovi, který ničí budovu s určitým historickým 

kontextem. Když z toho udělají komerční komplex, zničí přirozenou skladbu 

obyvatelstva a z Truhlářské se stane ulice pro turisty a pro úředníky. Čili tady byla 

šance na problém upozornit. Měl se z toho stát medializovaný problém s širší podporou 
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s tím, že se vyvolají veřejné nepokoje, které způsobí, že radnici, která dělá machinace 

s obecním majetkem, se začnou víc věnovat média. Celé se to pohne. Tenhle potenciál 

zůstal nevyužitý. V poslední fázi se to rozepjalo k několika veřejným prohlášením, 

tiskovce. Vyhlásil se společný boj nájemníků a squaterů s cílem setrvat. Bohužel, ti lidé 

nakonec nenašli odvahu a pod tlakem jedinců to bylo rozmělněno. Přitom medializace 

vyklízení by vyvolala spoustu sympatií, připojili by se k nám studenti a různé iniciativy. 

Potenciál širší podpory a legitimizace hnutí způsobem, že squateři nebojují pouze za 

uspokojení svých vlastních potřeb, ale i symbol, že pomáhá někomu jinému, to zůstane 

nevyužito.

Podle tebe by bylo lepší řešení, kdyby squateři společně s nájemníky kladli odpor?

No jistě. Vznikaly rozpaky, že prostor byl vlastně poskytnut z milosti nějakého vládního 

činitele, ale byla tu šance získat určitou legitimitu. Dnes je ta situace vykrystalizovaná 

jinak. Díky represi státních orgánů je jakékoliv hnutí v zárodku likvidováno, na rozdíl 

od minulosti, kdy se tolerovalo. A tady to byl způsob, jak získat nějakou legitimitu a 

určitou podporu veřejnosti. Speciálně Praha 1 je jedna z těch nejproflákleších radnic 

ohledně machinací a nakládání s majetkem. Tím pádem tu byla možnost, jak odhalit 

nešvary, jak odhalit korupční záležitosti a dát tomu atomizovanému hnutí nájemníků 

z Truhlářské nějaký nový náboj. Poté by se to přeneslo do ulic.

Milada byla vyklizena, lidé z Truhlářské donuceni odejít a akce na Albertově byla 

rychle a účinně potlačena. Má squating v Česku vůbec nějakou budoucnost?

Záleží to na vývoji v dlouhodobé historické perspektivě. Squating se řadí do těch hnutí, 

které začínají u jakéhosi spravedlivějšího rozdělení společenského vlastnictví, které se 

týká i půdy. To se týká už  různých selských bouří nebo hnutí bezzemků. Vliv církví, 

monopoly moci, monopoly majetku, jejich dominance a nadvláda se stane předmětem 

kritiky a odporu a to, co vzniká jako hnutí nelegální se časem legitimizuje, aby se to 

posléze o několik generací později stalo oficiální politikou. Nechci předpovídat, že to 

bude přesně takhle, nevím jak se to přesně bude dít, ale ten vývoj se zastavit nedá. Vize 

o konci dějin Francise Fukuyamy se nenaplnila, svět se komplikuje a dominance 

jednoho řádu nebo jedné kultury tady není. Naopak, vývoj dneska těžko můžeme 

předvídat. Ale vidím tady nějakou postupující emancipaci.

I dnešní velebená demokracie začínala jako pojem, který byl vnímán jako narušení řádu 

a pořádku. A dokonce bych řekl, že jako se minulý režim od původních ideálů odchýlil 
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k něčemu, co se samo nazývalo reálným socialismem, což vyjadřovalo distanci mezi 

ideálním stavem a realitou, která byla už paskvilem, tak dneska bychom mohli mluvit 

v podobném duchu o reálné demokracii. Vláda lidu pomocí zastupitelů už je jenom 

fraškou. Je zdiskreditovaná, nefungující a odsouzena k zániku, stejně jako byl reálný 

socialismus. Vždycky jsem říkal, že jsem zažil dvě nedotažené revoluce. První v roce 

1968, celý ten obrodný proces, který mě poznamenal na celý život. A pak lidové 

vzepjetí po 17. listopadu 1989, které jsme pak bohužel daleko rychleji a bez nutnosti 

vnějšího tlaku vlastními silami zglajchšaltovali a propadli iluzi, že kapitalismus nás 

dovede k zaručené prosperitě a blahobytu. A za těch dvacet let nastává pravý opak. Tak 

si říkám, že se třeba ještě dožiji té třetí, podařenější revoluce. Už by bylo na čase.
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Příloha č.2: Rozhovor s Tomášem

Tomáš se po neúspěšném pokusu obsadit vilu Emilku v Šáreckém údolí usídlil spolu 

s dalšími squatery na Miladě, kde se stal součástí třetí (a zároveň poslední) generace 

žijící na tomto squatu. Po vyklizení Milady v červnu 2009 se na krátký čas přesunul do 

náhradního prostoru v Truhlářské ulici a zúčastnil se obsazení budovy starých lázní na 

pražském Albertově. Za tento squaterský pokus byl pravomocně odsouzen ke sto 

hodinám veřejně prospěšných prací. Momentálně jezdí po evropských squatech ve své 

dodávce, která je zároveň i jeho domovem.

V případě squatu Milada se mluví o různých generacích jejích obyvatel. Co si pod 

takovým „generačním rozdělením“ představit?

Úplně obecně bych to rozdělil do tří vln, které na Miladě proběhly. První byli lidé 

kolem anarchistické federace, kteří se tam přestěhovali po vyklizení Zenklovky v roce 

1998. To byla dost aktivní parta a někteří z nich jsou zčásti aktivní dodnes. Dělo se tam 

hodně věcí, z ruiny dokázali udělat kulturní a sociální centrum. Tahle skupina tam 

s nějakými obměnami fungovala prvních šest let. Po odchodu lidí, kteří to tam táhli 

dopředu, nastalo dost dekadentní období. Byly tam drogy, moc se tam toho nedělo, 

spíše šlo jenom o bydlení. Občas někdo udělal nějakou akci, ale minimálně. A my jsme 

tam přišli poté, co jsme se snažili obsadit Emilku, což byl dům v Šáreckém údolí. To se 

nám nepovedlo, byli jsme tam asi týden a pak nás vyklidili. Poté jsem se seznámil 

s lidma, kteří se chtěli na Miladu stěhovat a tyhle dvě party se daly dohromady.

V čem byla vaše generace odlišná od těch předešlých?

Naše parta nikdy nebyla sourodá, protože jsme se nastěhovali do baráku, kde už bydleli 

lidé, kteří měli nějaké představy, jak to tam nějakým způsobem držet. Takže vždycky 

exisoval problém mezi dvěma skupinami, které se spolu snažily koexistovat a ještě 

vytvářet něco dohromady. Něco se ale podařilo, dělali jsme spoustu akcí a taky jsme 

Miladu opravili.

Měli jste nějaká pravdila pro přijímání lidí na Miladu? Jakub Polák označil 

Miladu za „přestupní stanici do kriminálu“ kvůli tomu, že se v ní jeden čas údajně 

ukrývali narkomani…



76

Když jsme se tam nastěhovali, několik lidí jsme po dlouhých diskusích vyhodili. Je ale 

problém někoho vyhodit ze squatu, protože za tebou nestojí žádné právo. Musíš si být 

jistý tím, že máš legitimitu to udělat. Náš případ se týkal člověka, který byl závislý na 

heroinu a ve squatu kradl věci. Jediná varianta jak tohle vyřešit je prostě ho vyhodit.

Přijímání lidí fungovalo tak, že ve chvíli, kdy se tam někdo chtěl nastěhovat a byl volný 

pokoj, tak jsme mu ho dali. Žádný volný pokoj však většinou nebyl, takže nově příchozí 

bydlel nějaký čas ve společence. Existovala měsíční zkušební doba, ale to byla spíš 

taková formalita. Většinou se po týdnu nebo po dvou ukázalo, jestli to funguje nebo ne. 

Bylo to oboustranné. Člověk buď okamžitě zapadl a bylo to v pohodě a nebo to bylo 

takové váhavé a ukázalo se, že to nebude fungovat. Spousta lidí se nastěhovalo a ti, co 

tam zůstali, do party tak nějak zapadli. Na druhou stranu byli lidé, kteří na squatu 

bydleli dva týdny a pak sami odešli.

Jaké jste měli politické názory? Může být vůbec squater apolitický?

Já si to třeba nemyslím. Apolitický squater mi připadá jako totální nonsens. Obsazení 

považuji za politický akt. To, že zpochybním posvátnou legitimitu soukromého 

vlastnictví, to je pro mě politika. To, že se rozhodnu neplatit nájem, protože to považuji 

za nespravedlivé, to je politické. Ale samozřejmě jsou lidé, které politika nezajímá. 

Chtějí žít víc v pohodě, nechtějí chodit do práce, nechtějí být součástí systému. Ti tomu 

politika neříkají, ale podle mě to politika je.

A tvůj osobní politický názor?

Jsem anarchista. 

Zařadil by ses do nějakého konkrétního proudu anarchismu?

Nechci to nějak škatulkovat. Věřím v anarchistické principy, jsem antiautoritář. Myslím 

si, že společnost může fungovat samosprávně a na solidárních principech. K tomuhle 

mám blízko.

Měl někdo z kolektivu na Miladě nějakou práci?

Nikdo v době, kdy jsem tam bydlel, neměl stálé zaměstanání, na rozdíl od první 

generace, kde většina lidí chodila do práce. Je zajímavé, že v první partě na Miladě 

nebyla žádná kolektivní kuchyně. Všechny pokoje, které tam byly, někomu patřily. My 

jsme měli celé první patro společné, byla tam kuchyň, společenka, jídelna a snažili jsme 
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se veškeré jídlo řešit dohromady, což snížuje náklady. Za nájem jsme neplatili, na 

elektriku se vydělávalo z koncertů. A jídlo jsme tahali z kontejnerů, takže náklady byly 

minimální. Nebyla potřeba práce.

Z jakých společenských vrstev pocházeli lidé, kteří bydleli na Miladě?

Byli tam lidé od extrémně chudých rodin po vyšší střední třídu. Většina lidí po střední 

škole zkoušela jít na vysokou školu, kde je to po nějakém čase přestalo bavit. Nebo 

vůbec nechodili na střední. Pár studentů tam bylo taky, ale málo. Byli tam asi tři nebo 

čtyři, kteří studovali.

A průměrně vás na Miladě bylo kolik?

Když nás vyklízeli, bylo nás osmnáct. Ale předím to bylo zhruba od 15 do 25. Když 

vyklidili Cibuku, vzali jsme všechny lidi odtamtud k nám.

Čím více lidí, tím hůře se dospívá k jednoznačným závěrům. Jak se řeší problémy 

na squatu? Existuje něco ve smyslu pravidelných shromáždění?

V určitých obdobích jsme dělali každý týden plénum. Vždycky v neděli se uvařila 

večeře a všichni, kteří zrovna měli čas, přišli a řešili různé věci. Probíhaly jednak 

obecné diskuse, na jakých principech chceme fungovat. Například jestli je správné 

vůbec někoho ze squatu vyhazovat, na jakých zásadách někoho přijímat do party a 

podobně. A hodně se řešily provozní věci. Za týden máš tři akce a potřebuješ, aby na 

každé té akci byl někdo za barem, aby měl někdo zodpovědnost za peníze a aby někdo 

uvařil jídlo pro kapely. Takže se rozhodlo, co kdo bude dělat.

Vztahy zrovna v naší partě byly ovlivněné tím, jak jsme byli rozdělení. Byli tam lidé, 

kteří si vzájemně extrémně rozuměli, na druhou stranu také takoví, které já osobně bych 

tam radši ani neviděl.

Když jste se dostali před konkrétní problém, jak se o něm rozhodovalo?

Rozhodovalo se konsenzem, nebo jsme se o něj alespoň snažili. Když šlo o nějakou 

zásadní věc, tak se na tom vždycky museli dohodnout všichni přítomní na plénu. 

Vždycky s tím byly problémy, navíc když máš dvě party, které mají ne vždycky stejné 

názory. Pamatuji si jednu hodně zásadní věc, že jsme chtěli vyhodit jednoho člověka. 

Ale ten člověk tam bydlel z nás ze všech nejdéle. Byly s ním ovšem neustálé problémy, 

nebyl schopný respektovat to, co jsme se sousedy dohodli, třeba že okolo squatu 
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nebudou běhat psi. Navíc měl dost antisemitské názory. Ale nikdy se nám nepovedlo ho 

vyhodit, i když jsme se na plénu vždycky dohodli.

Poskytovali jste místo i dalším občanským iniciativám?

Vím že v té první vlně se na Miladě scházela ČAFka a probíhaly tam diskuse. Za nás se 

tam scházely spíš party, které něco společně dělaly. Ale vyloženě organizace ne, o to 

nikdy nikdo neprojevil zájem. Lidé třeba zavolali, jestli si na Miladě můžou udělat 

schůzku, jenom si sednout do místnosti a něco tam prodiskutovat. To samozřejmě 

vždycky šlo. Ale pravidelně se to nedělo. Akorát Food Not Bombs vařilo na Miladě.

Food Not Bombs působilo i na Miladě?

Food Not Bombs bylo ze začátku na Praseti. Od roku 2004 nebo 2005 se vařilo 

v Krtkově koloně, což bylo infocentrum na Letné, které už je dnes zavřené. Na poslední 

čtyři měsíce existence Milady se aktivity FNB přesunuly zpátky právě tam.

Miladu jste na vlastní náklady rekonstruovali. Jak jste získávali peníze?

Z baru. Tím, že tam bylo deset, patnáct akcí do měsíce, se vydělávaly peníze. Z toho byl 

vždycky nějaký profit a ten šel kompletně do baráku. Dělaly se zdi, strop v místnosti, 

kde se konaly koncerty plus celé to patro, kde byl klub, jsme udělali celé znova. 

Vybourali jsme příčky, postavili nový bar, izolaci. Plus barikáda, původně tam byla 

jenom taková dřevěná, takže jsme jí vybetonovali. Uklízeli jsme kolem baráku, platili 

jsme kontejnery na odvoz odpadu. Jednou jsme si dokonce půjčili na den buldozer, 

abychom rozšířili příjezdovou cestu.

Squateři z Milady vydali manifest, že droga podporuje systém a tím pádem je 

Milada bez drog. Žádnému návštěvníkovi téměř jakékoliv akce však nemohla 

uniknout typická vůně marihuany…

Naše parta k tomuhle se nikdy nehlásila, nijak jsme se k tomu nevyjadřovali. Ale 

v první generaci na Miladě měli politiku žádných tvrdých drog. A k tvrdým drogám 

řadili cokoliv kromě alkoholu a trávy. Když jsme se tam stěhovali, bylo to v době, kdy 

tam drogy byly. Takže jsme se třeba snažili zabránit tomu, aby se tam na akcích 

dealovalo, ale to bylo takové minimum, co se s tím dalo dělat. Když máš lidi v baráku, 

kteří berou tvrdé drogy, těžko můžeš navenek vydávat nějaké prohlášení, i kdybys třeba 

rád. Nikdy se tam ale nebralo hodně drog. Jestli na párty přišel někdo pod vlivem 



79

něčeho, tak s tím se nedalo nic dělat. Pokud tím nikoho něobtěžuje, tak s tím není žádný 

problém. A když člověk problémy dělá, tak je vyhozen stejně jako někdo, kdo je ožralej 

nebo jenom dementní.

Hned vedle Milady se nachází studentská kolej. Vztahy se studenty však nebyly 

vždycky ideální. Proč?

Ze začátku, když na Miladě působila první parta, ještě na kolejích fungovala hospoda. 

V té době byly vztahy se studenty dobré. Hodně studentů chodilo na Miladu, lidi 

z Milady chodili na koleje a všichni se znali a bylo tam hodně vazeb. Nevím, co 

proběhlo poté, co se tito lidé odstěhovali. Ale pak jsme se tam nastěhovali my a bylo 

vidět, že se na nás studenti dívají jako na póvl. Chodili jsme třeba do menzy a tam na 

nás koukali hodně skrz prsty. Spousta lidí z nich ale zase chodila na akce. Bylo hodně 

problémů s hlukem a padaly různé stížnosti jak od studentů, tak od toho pána, co tam 

má motokáry. Ten nakonec vyklizení podnítil.

V listopadu, rok před vyklizením, jsme dělali besedu se sousedy, na kterou přišlo 

padesát studentů. Ptali se na řešení, například problémů se psy. Na každém squatu, co 

jsem kdy byl, jsou problémy se psy - psíčkaři si prostě nedají říct. A na téhle schůzce se 

dohodly pravidla, na které obě strany kývly, například že se odhluční sál, což jsme 

začali dělat hned druhý den. Dělali jsme komplet nový strop nad sálem a dávali tam 

zvukovou izolaci. V průběhu toho, co se sál rekonstruoval, byla v provozu infolinka 

v případě, že by byl i nadále hluk. Studentům jsme dali číslo telefonu, který ležel na 

baru a když se jim zdálo, že hudba hraje moc nahlas, tak jsme jí ztlumili a za pět minut 

jsme jim zavolali zpátky, jestli je to v pohodě nebo ne. Pak v době, kdy už tohle 

fungovalo, kdy už to bylo oboustranně v pohodě, se najednou objevila petice, které 

požadovala vyklizení Milady. Zorganizoval ji ten soused, který měl zas na nás pifku 

z jiného důvodu. A asi 140 studentů z 1500 lidí mu to podepsalo a na základě toho 

přišlo vyklizení.

Co jste tomu sousedovi provedli?

Tam se stala taková věc… Demence části našeho kolektivu. Psi mu pokousali jeho ovci, 

kterou tam měl. Od začátku jsme se chtěli vyrovnat a domluvit. A on přinesl fakturu na 

60 tisíc za její léčení, přičemž ta faktura vypadala jako kdyby si jí vytiskl z Wordu. 

Kdybych to dělal já, vytisknu si jí líp. Evidentně nás chtěl natáhnout. Takže se mu dala 

první splátka, asi čtyři tisíce. To bylo ještě předtím, než ukázal fakturu. A když tu 
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fakturu ukázal, tak jsme se mu vysmáli a řekli, že mu nic nedáme. Prostě to byl 

regulérní zloděj. A od té doby začal dělat problémy, třeba blokovat příjezdovou cestu 

k domu. Volal policii úplně bezdůvodně. Párkrát za ním chtěl někdo jít, ale vždycky to 

bylo bez jakéhokoliv smyslu.

A na základě petice přišlo vyklizení…

Petice byla jenom zastírací důvod. Vyklizení přišlo v době, kdy se tam začlo dít hodně 

veřejných politických akcí, kdy tam byly přednášky lidí z Řecka o aktuální situaci, o 

aktivitách, které jsem hodně nepohodlné systému. A my víme, že jsme byli minimálně 

velkou část té doby, co jsme tam bydleli, pod dohledem protiextremistického oddělení a 

myslím si, že tam byly páky z téhle strany. A i kdyby to byl totálně apolitický barák, tak 

stačí už jenom to, že se tam dělají veřejné akce, na které chodí stovky lidí. Myslím si, že 

společnost je nastavená tak, že tohle nechce tolerovat. Pro ně je přijatelnější, když je 

někde rozpadlý barák, ve kterém někdo přespává, ale jakmile ty lidi začnou dělat 

squating ne z toho důvodu, že by mrzli na ulicích, ale protože chtějí něco vytvářet a 

vytvářet to v domech které jim nepatří, je to daleko nepřijatelnější, než když někdo 

z nouze přespí někde, kde by neměl.

Impuls k vyklizení tedy podle tebe přišel od policie?

Petice byla jedna věc, ale nemyslím si, že to byl oficiální důvod. UIV tvrdí, že v tu dobu 

zrovna skončily restituční soudy a tím pádem se mohly o Miladu začít po dvaceti letech 

starat. To je ale podle mě přitažené za vlasy. Kdyby se o ní chtěli starat, tak to udělají 

dávno. A to že podali žádost o zápis do katastru až půl roku před vyklizením… mohli jí 

podat v průběhu celé doby, co byla obsazená. Myslím si, že to bylo kvůli tomu, že se 

tam začalo víc dít a do toho naše chyby. Byl tam hluk, psi dělali bordel, a to všechno 

dodalo legitimitu k zásahu u veřejnosti.

Vedle Milady se nacházel méně známý squat Prase. Ten byl také vyklizen?

Prase bylo vyklizené ve stejný den jako Milada, bylo zničené. Lidé, kteří bydleli na 

Praseti, šli pomoct bránit Miladu a během toho vyklidili Prase a totálně ho rozmlátili. 

Naproti Miladě navíc byly garáže, kterou soused spolu s našima kamnama a barikádou 

rozebral a odvezl do sběru. V jedné garáži bydlel bezdomovec, se kterým jsme se znali. 

A ten teď údajně bydlí na Praseti. Dali ho tam spíš, aby to tam hlídal.
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Většina lidí z Milady se následně přesunula do náhradního prostoru v 

Truhlářské…

My jsme neustále řešili vnitřní porblémy kvůli tomu, že tam byly dvě různé partičky. Ta 

jedna má doteď pozemek na okraji Prahy, kde se parkuje s autobusy a s náklaďáky, 

které byly kolem Milady. Je tam chatka, ve které bydlí pár lidí. Druhá část šla do 

Truhlářské. Já zpočátku také, ale domluva byla taková, že se tam nebude bydlet, ale 

bude tam zázemí do té doby, než se obsadí něco nového. Počítali jsme, že to uděláme 

kolem léta. V Truhle se mělo přespávat, ale měl to být veřejný prostor. Nepovedlo se ale 

obsadit nic nového, pokus byl jenom jeden, a tak jsem odešel. Od té doby nejsem 

v Čechách, tak do toho tolik nevidím.

Truhla měla uzavřené smlouvy s majitelem. Byl to vůbec ještě squat?

Nebyl, od začátku jsme to nazvali jako vedlejší produkt squterských aktivit. Tím, že nás 

vyklidili z jednoho squatu, tak jsme ho vzali proto, abychom měli zázemí na to obsadit 

něco nového. Byla diskuse, jestli ho odmítnout nebo přijmout, nakonec se rozhodlo, že 

potřebujeme zázemí pro obsazení něčeho nového.

Což se ale nepovedlo. Má squating v ČR vůbec budoucnost?

Těžká otázka… Nechci být úplně pesimistický, ale bojím se, že squating moc 

budoucnost nemá. Nejsvětlejší okamžiky už jsou asi za námi. Teď je jeden squat 

v Moravském Krumlově, je to hodně o přístupu města. Byl jsem ve Francii a tam je to 

skoro všude mrtvý, ale v Toulouse, kde jsme byli, se obsazují tři domy týdně. Je to kvůli 

tomu, že radnice je tolerantní a squating tam má širší podporu.

Proč jsi ty osobně vlastně začal squatovat?

Asi v šestnácti jsme odjeli s kamarádkou stopem do Francie o prázdninách a bylo to 

objevení úplně jiného světa než ve kterém jsem žil předtím. Stopovali jsme, spali na 

squatech, recyklovali jídlo z popelnic a tak. To mě fakt bavilo, takže jsem vždycky 

v létě takhle někam odjel. V létě na měsíc jsem jel třeba do Španělska nebo do Polska a 

tam jsem se se squatingem začal potkávat. A od čtrnácti jsem chodil na Miladu na 

punkové koncerty. Po maturitě jsem se rozhodl, že nechci bydlet s rodiči a zároveň, že 

chci dělat něco s lidmi. Byl jsem zapojený v kolektivech, jako například Food Not 

Bombs, a chtěli jsme obsadit nový barák. To, že bychom šli na Miladu, nás ani 

nenapadlo, protože v té době byla mrtvá. Brali jsme Miladu jako squat, který skončil. 
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Zkoušeli jsme obsadit Emilku, pak jsme ještě nějaký čas hledali jiný prostor a pak jsme 

se dostali na Miladu.

Kdo vlastně přišel s nápadem obsadit Emilku, vilu v Šáreckém údolí?

Bylo nám všem devatenáct nebo dvacet, chtěli jsme squatovat a Milada byla v té době 

jediný squat, ale pro nás mrtvý. Chtěli jsme rozjet něco nového a tenhle barák našel 

jeden kluk z našeho kolektivu, byl to barák v Šáreckém údolí. Pozemek velký jako čtyři 

fotbalová hřiště, nádherná vila uprostřed, potok. Prostě se do toho všichni zamilovali. 

Ale nic jsme v té době nevěděli. Přišli jsme s tím, že jsme měli karimatky, nějaké nářadí 

a začali jsme to tam dávat dohromady. A asi až po týdnu si nás tam všimnul nějaký 

chlapík, který to tam chodil hlídat. Zavolal policii, policajti přijeli a vyhodili nás. My 

jsme se to snažili nějak bránit, zavřeli jsme dveře, ale bylo to takové naivní. Ještě jsme 

odcházeli s tím, že se tam vrátíme. Ale pak jsme to vyhodnotili tak, že nemá cenu se 

tam vracet, protože by nás vyhodili znova.

Vyklizení bylo podobně dramatické, jako v případě Mialdy?

Nebylo. Přijelo jedno auto, tak jsme řekli, že nikam nejdeme, že je to náš barák. Pak 

přijeli další tři nebo čtyři, už byli oblečení a vyzbrojení, vrazili dovnitř a všechny nás 

vyhodili ven. Tak jsme šli na autobus a odjeli pryč. Celé to trvalo asi šest dní a asi jen 

kvůli tomu, že si nás nikdo nevšiml. Ale bylo to super, pro většinu lidí to bylo poprvé, 

co něco squtovali. Byla tam s náma jedna holka z Holandska. Je Češka, ale bydlela 

v Holandsku, kde squtovala. Když to vidím zpětně, tak pro ní to muselo být hrozné 

zábavné, squatovat s osmnáctiletýma týpkama a typkama, kteří o squatingu nevěděli 

nic.

Kolik lidí se účastnilo squatování Emilky?

Asi deset.

Teď už nesquatuješ?

Poté co jsem odjel z Prahy jsem bydlel v Barceloně na squatech a teď jsem v létě 

vydělal nějaké peníze, koupil jsem si dodávku a bydlím v té dodávce. Cestuju s tou 

dodávkou a většinou jsem po squatech. Teď jsem byl tři měsíce ve Francii a byl jsem na 

squatech, které obsazují lidé, kteří mají náklaďáky nebo bydlí ve velkých autech a 
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obsazují prostory, kde můžou parkovat. Vždycky je tam jedna společná budovat, kde se 

vaří, ale lidi spíš bydlí v těch autech.

Co pro tebe znamená squating?

Máš různé motivace, proč to lidé dělají. Politické, sociální, to, že chceš něco vyzkoušet. 

Pro mě je to kombinace všech a všechny důvody mi přijdou legitimní.
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Příloha č.3: Rozhovor s Matoušem

Matouš se jako osmnáctiletý mladík účastnil obsazení Zenklovky spolu s dalšími lidmi z 

Československé anarchistické federace. Po jejím vyklizení obsadil v roce 1998 vilu 

Milada v pražské Tróji, kde žil až do roku 2003. S jeho odchodem dochází de facto ke 

konci období první generace lidí na Miladě. Matouš nyní bydlí v pronajatém bytě a jeho 

pracovní náplní se staly výškové práce. 

Squatoval jsi na Miladě v první generaci, byl jsi tedy na začátku dění jednoho z 

nejvýznamnějších squatů v Česku. Jak vlastně vzniká rozhodnutí a následná 

organizace obsazení nemovitosti?

Miladu jsme obsadili poté, co jsme byli vyklizeni ze Zenklovky. Začal jsem se 

pohybovat v okruhu ČSAF, bylo mi nějakých 18 let a v jeden moment se stalo to, že víc 

lidí řešilo bytovou otázku, čili shánělo bydlení. Byli jsme studenti, kteří se pohybovali 

okolo ČSAF s tím, že v té době fungovala Ladronka, což pro nás byla velká inspirace, 

ale my jsme považovali Ladronku za spíš takový kulturní než politické centrum. Proto 

jsme se rozhodli, že bude lepší nic si nepronajímat, ale něco zasquatovat, protože podle 

nás byly podnájmy neúnosně drahé. Zasquatováním bychom za prvé vyřešili bytovou 

otázku a za druhé jsme tím chtěli poukázat na nedostupnost bydlení pro mladé lidi a pro 

mladé rodiny z dětmi. Byl to pro nás politický akt. Chtěl jsem také vytvořit prostor, kde 

by moha existovat kultura, která by nebyla zatížená penězi. Kde by mohly zkoušet 

kapely, které by nemuseli zároveň platit nájem. Takže jsme se dohodli v jeden moment 

a sešlo se nás asi osm. Řekli jsme si, že na konci srpna to obsadíme, poradili jsme se s 

lidmi, kteří už squatovali a sešli jsme se v podvečer na Palmovce. Nastěhovali jsme se 

na Zenklovku, šli jsme za sousedy a spravili jsme je o tom, že tam bydlíme.

Jak vypadá skutečně praktický postup obsazení nemovitosti? Vyberete si 

nemovitost, nastěhujete se do ní a čekáte, co přijde? Jaké jsou první kroky po 

obsazení?

Když jsme squatovali, hodně času jsme věnovali výběru objektu. Zenklovka byla objekt 

soukromého majitele, byla sedm nebo osm let nevyužívaná, takže šlo o dlouhodobě 

nevyužívaný objekt. To pro nás bylo důležité, že je dlouhodobě nevyužívaná. Pak se 

objekt sleduje, jestli je otevřený a nebo ne. Protože v případě, že bychom ho otvírali my, 

může jít o vloupání, takže jsme si ještě natočili na kameru, že je otevřen a pak jsme se 
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nastěhovali dovnitř. V ten samotný večer jsme šli na sousedy, abychom se představili a 

neměli nás za někoho, kdo si tam chodí akorát šlehat. Měli jsme za sousedy Romy, 

soužití s nimi bylo docela v pohodě, pár hádek tam proběhlo, ale nic vážného. Takže 

jsme se nastěhovali, uklidili jsme barák, udělali nejnutnější opravy a začali jsme bydlet.

Jak dlouhý je čas mezi obsazením domu po uspořádání první akce?

Vzhledem k tomu, že u squatování jsme počítali s tím, že se nás budou snažit vyklidit, 

tak ta doba je určená základním úklidem a zároveň základním zabezpečením baráku 

proti vniknutí policie. Myslím si, že u Zenklovky to trvalo třeba čtrnáct dní, u Milady to 

trvalo o něco déle, asi měsíc. Pak jsme začali dělat veřejné akce.

Podle čeho si nemovitosti vhodné k obsazení vybíráte? Už jsi naznačil, že je 

sledujete, ale kde je ten první impuls?

Jsou tam různé důležité momenty. U vybírání je to o tom, co od toho čekáš. Jestli chceš 

komunitní život ve smyslu bydlení na statku, spíš na okraji Prahy, úplně mimo Prahu 

nebo v centru. Z toho se určuje, jak se chce žít. V centru je mnohem snadnější 

přístupnost pro případné návštěvníky, kde je mnohem snazší vzájemná interakce s 

lidmi, kteří tam chodí. První věc tedy je, co od bydlení čekáš. Druhá věc je počet lidí, 

kteří tvoří základní skupinu. A další věc, komu ten barák patří. Protože jak se ukázalo, 

squatovat soukromé baráky se samozřejmě dá, ale je to mnohem komplikovanější 

domluva s majitelem a mnohem náročnější vyjednávací pozice než s městem. Takže já 

bych si ho vybíral podle toho, čí by byl a jak už jsem řekl na začátku, důležité hledisko 

je dlouhodobé nevyužívání. A další věc, kterou jsem si uvědomil - vybírat barák podle 

toho, jestli tam chceš dělat kulturní a sociální zázemí, protože ne všude jsou sály, kde by 

se daly dělat koncerty, výstavy, nebo debaty. Takže jestli si někdo vybírá barák čistě na 

bydlení, jestli někdo čeká od squatingu jen bydlení v komunitě, žádný sál samozřejmě 

nepotřebuje.  A Miladu jsme si vybrali proto, že jsme věděli, že dole se dá udělat sál, 

byla relativně stranou a nemuseli bychom nikoho rušit. A asi dvě desetiletí je prázdná.

Obsadili jste tedy Milady a brzy začali pořádat akce. Jaká byla reakce okolí?

V okolí Milady jsou vysokoškolské koleje a vila, kde jsou sousedi. Za sousedy jsme 

samozřejmě šli, opět se představit - my jsme ti, kteří teď budou bydlet vedle a kdyby byl 

nějaký problém, ať se zastaví. Myslím, že z nás ze začátku asi měli docela obavy, pak se 

to tak různě mlelo. Bylo období, kdy jsme si víc rozuměli, bylo období, kdy jsme si 
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rozuměli méně. Před Miladou se natáčel pořad Na hraně v době, kdy byla vyklízená. 

My jsme byli na střeše, dole byla debata o squatingu a byli tam studenti s 

vysokoškolských kolejí. Vyjádřili tam podporu Miladě a lidem na Miladě s tím, že jim 

přišlo prazvláštní, proč by ten barák měl být prázdný. Zmiňovali moment, že jsme přišli 

a začali jsme s tím barákem alespoň něco dělat. Takže to přijetí z jejich strany bylo 

alespoň v tento moment pozitivní.

Jak fungoval každodenní život na squatu?

Já jsem byl relativně mladý, bylo mi osmnáct. To je důležitý úhel pohledu, protože jsme 

vstávali pozdě, třeba v deset, jedenáct. Pak se dělala snídaně. Ještě na začátek řeknu to, 

že Milada prošla několika fázemi. Třeba první rok a půl byl diametrálně odlišný od 

závěru, třeba od roku 2003, kdy jsem se stěhoval pryč. Na začátku jsme fungovali jako 

komunita, dělali jsme společné snídaně, pak jsme vymýšleli společný program, jestli 

půjdeme za kamarády a tak dále. Takže jsme žili spíš pohromadě, ke konci to bylo více 

individualizované.

A kdybych měl mluvit o každodennosti na začátku, tak to bylo o tom, že člověk vstal, 

šel si do kuchyně udělat kafe, zkouknul co dělají ostatní, šlo se dělat něco na baráku 

nebo hrát nohejbal ven, nebo jsem si šel číst, nebo se šlo někam kalit. Přes víkendy 

bývaly nějaké kulturní akce, to znamená, že čas se věnoval práci na baru. Sice jsme na 

Miladě neplatili nájem, ale museli jsme se nějak živit, takže spousta z nás chodila na 

brigády. 

Měl někdo stálou práci?

V prvních dvou letech jsme myslím všichni žili z brigád, potom jsem začal dělat na 

živnostňák divadelního technika v divadle Alfréd ve dvoře. V letech 2002 nebo 2003 

spolubydlící dělali v trafikách. Takže ze začátku ne, stálá práce byla až po nějakých 

dvou třech letech, tehdy dvě třetiny lidí mělo nějaké stálejší zaměstnání.

Jak probíhá politika na squatu? Existují něco jako pléna?

Probíhaly barákové schůzky, které byly ze začátku jednou týdně. Pak se to 

rozmělňovalo, začalo to být podle potřeby tak jednou za měsíc. Protože spousta z nás 

vycházela z anarchoautonomního prostředí, kladli jsme důraz na konsenzus. Ne vždy se 

to povedlo. My jsme squatovali Miladu proto, že jsme chtěli ověřit nějakou teorii v 

praxi. Byl to vlastně takový experiment. Je hrozně zajímavé, kolik různých nuancí moci 
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tato praxe rovnostářského způsobu života otvírá. Protože rázem zjistíš, že jsme si 

všichni rovní, ale člověk, který je schopný rétor, který je schopný ukecávat ostatní, 

snadno prosadí svůj názor. Protože ty ostatní ukecá lépe než kdokoliv jiný. Takže tam 

nějaká disbalance je. A zároveň někdo je mnohem méně stydlivý. Umět mluvit před 

deseti lidmi je pro spoustu lidí hrozná svízel. Jsou nervózní, což je další překážka. A 

přesto jsme to zkoušeli a dělali jsme to nějakým způsobem konsensuálně. Je tam 

zajímavý moment, že spousta lidí, která si nevěří nebo je pohodlná, svoji zodpovědnost 

na někoho deleguje. Třeba právě na Tesárka. Tím pádem se u člověka moc soustředí, 

přestože o to neusiluje, ani nijak zvlášť nechce. Potom mnohem více rozhoduje o 

společných věcech než kdokoliv jiný. A jestli s tím rozhodnutím někdo nesouhlasí, 

nastávají samozřejmě konflikty.

Takže se dělají barákové schůzky, pořád jsme něco probírali a řešili a nebylo to jen 

ohledně baráku. Já jsem furt chápal Miladu jako součást nějakého anarchoautonomního 

hnutí. Jestli si pamatuješ Sarajevský atentát na Klause, byly demonstrace před sídlem 

vlády. Tak tam jsme se vydali s transparenty šířit anarchoautonomní myšlenky. Tím 

chci říct, že jsme se snažili fungovat i v rámci anarchoautonomního hnutí.

Jak probíhá vymáhání takových usnesení? Jeden ze squaterů z poslední generace 

Milady si stěžoval, že nemohli vyloučit ze squatu jednoho z nich, který dělal 

neustálé problémy a nerespektoval společná usnesení. Jak se tedy společné 

rozhodnutí vymáhá?

Špatně. Tam je problém v nezodpovědnosti. Jde o maličkosti, jako třeba uklízení na 

sále, když to někdo slíbí a nedodrží. Nebo když je koncert, tak není za barem. Jak se to 

vymáhá? Menší věci nijak, akorát se na toho člověka uhodí, párkrát jsme se seřvali, 

pohádali, ale většinou to bávají důvody, které jsou pochopitelné. Tento způsob bydlení 

klade důraz na osobní odpovědnost, kterou se všichni učíme a já se jí učím do dneška. 

Je to věc, kterou se člověk učí celý život.

Byly s osobní odpovědností problémy?

No jasně, furt. Jsme prostě nezodpovědní. Něco slíbím a nedodržím to. Byly s tím 

problémy a tohle bylo velice nepříjemné, když v kolektivu deseti lidí fungovali tři lidi, 

kteří to táhli na svých bedrech. Ty to štve hodně. Dochází k tomu, že se vyčerpávají a 

může dojít k vyhoření. Takže děje se to, ale donucovaní prostředky na to moc nejsou. A 

když jsi narazil na to vystěhování, my jsme za celou dobu vystěhovali snad jednoho 
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člověka a asi dva nebo tři, které jsme načapali, že tam něco ukradli. Ty jsme vyhodili 

nekompromisně. Ale jeden jediný člověk byl za nás vyhozený z Milady, že jsme mu 

řekli: „Ty jsi člověk, který tady akorát parazituje, který nám s ničím nepomůže, je rád, 

že tu má levné bydlení. Tvůj pokoj přitom vypadá, jako že tam máš vysypaný čtyři 

popelnice, fakt to nejde.“ To byl jeden jediný případ.

Squat není nafukovací. Existovala pravidla pro přijímání nových členů do squatu?

U nás na Miladě byla měsíc zkušební doba na to, abychom zjistili, co je člověk zač. 

Snažili jsme se fungovat jako nějaká komunita, tak jsme si říkali, že ne každý do té 

komunity může zapadnout. Je to docela blbost, my jsme sami o sobě byli rozdělení ať 

už v politických názorech nebo ve svých zájmech, takže to byla komunita, který byla 

schopná pojmout skoro každého. Dbali jsme na to, aby se tam nebraly tvrdé drogy, 

takže jsme o tom člověku nevěděli, jestli třeba nebere tvrdé drogy. Každý měsíc tam 

bylo vzájemné seznámení a pak během barákové schůzky se k tomu měli všichni 

vyjádřit. Buď byl přijatý nebo ne. Obecně ti lidé přijatí byli, ale jen v momentě, kdy tam 

bylo místo. My jsme hodně bojovali s tím, že bylo vcelku dost lidí, kteří by tam bydlet 

chtěli, ale nebylo tam tolik prostoru. Pak to mohl být známý nějakého kamaráda, kdy se 

ten kamarád za něj mohl zaručit, nebo fungoval jako taková záruka. Tam myslím nebyla 

ani měsíční lhůta a nebylo to nijak ohraničované. Další věc, která mě napadla je ta, že 

my jsme vždycky vycházeli z kritiky systému, ať to bylo z pozice klasických pankáčů, 

nebo političtějšího křídla. Takže od člověka, který se tam stěhoval, se tak trochu čekalo, 

že bude kritický vůči systému, který tu funguje. Nebyla to úplně podmínka, ale podle 

mě základní premisa.

A není to automatické? Stalo by se, že by někdo přišel do squatu a souhlasil se 

systémem?

Mě napadá, že spousta lidí, kteří jsou na ulici, třeba nesouhlasí se současnou vládou, ale 

proti kapitalismu nejsou. Nejsem si úplně jistý, jestli tam byli lidé bez střechy nad 

hlavou, kteří tam přišli žádat. Na Praseti jo a nějak se nimi nedohodli. A to je příklad, 

který mě napadl, který se možná stal. A pak děti, které utekli z domova. Mnohdy si 

představovali, že budou bydlet na Miladě a ty s tou kritikou systému taky zvlášť 

nesouzní. To se nám stávalo docela často, že tam byli děti, které utekli. My jsme si 

říkali kulturně sociální centrum a spousta lidí nám vytýkalo, že žádné sociální centrum 

nejsme. Ale my jsme to chápali tak, že lidem, kteří utekli z domova, jsme tam vytvářeli 
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nějaké dočasné zázemí, aby neskončili na ulici. Řekli jsme jim, že mají týden na to tu 

být a zkusili si sehnat něco jiného a nebo se sami v sobě srovnali a zkusit se vrátit k 

rodičům, nebo se jim alespoň ozvat. V tomto jsme fungovali jako centrum pro děti, 

které utíkají.

Jak často takové děti přicházeli?

Jednou za dva tři měsíce tam někdo takový byl. Relativně často.

Co vy a bezdomovci? Nemáš dojem, že se často bezdomovci označují za squatery a 

tím samotný pojem squating poněkud ničí?

Je možná spíš naše chyba, že jsme vlastně squating povýšili na něco, co nemá moc 

spojitost se sociální situací. My jsme trochu ze squatingu udělali kulturně politickou 

nálepku. Což byl zpočátku můj názor, že squating musel být politický a měl by být 

kulturní a že všechno ostatní, jako když lidi přespávají v barácích, není squating. Jeden 

z našich záměrů byl, že squating není jen o fetování a o špíně, ale že to je alternativní 

způsob života. V tuhletu chvíli si myslím, že squating je velice široký pojem a my jsme 

z toho vytvořili nějaký exkluzivní způsob života. Pro mě mnohem zásadnější je, že když 

člověk skončí na ulici a vidí prázdný barák, tak se do něj nastěhuje a je to pro něj 

životní nutnost. Ano, tohleto je pro mě sociální squating a je velice důležitý. A pak je 

squating, který se projevuje navenek, který je kulturní a politický a to jsme byli my.

Milada někdy přijala bezdomovce?

Na Miladě nebydleli lidi bez střechy nad hlavou, za mě určitě ne. Pak v nějaké fázi, kdy 

jsem se odstěhoval, bydleli v roce 2003 na Praseti. Na Miladě v nějaký moment vedle 

sklepa byl letní bar a v té pozdější fázi, když už to bylo takové dost rozpadlé, tam lidé 

bez střechy nad hlavou bydleli. Ale za mě, v první generaci, ne. Jeden z těch důvodů byl 

ten, že jsme měli většinou plno, druhý důvod byl ten, že jsme nenarazili na někoho, kdo 

by mě sednul natolik, abych byl ochoten ho přiřadit do té komunity. A to přesto, že 

vlastně na tom baráku bydleli lidé z bývalé undergroundové scény, ale klasický 

bezdomovci ne.

Byl squat potravinově soběstačný?
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Na konci 90. let se dumpstrovalo , ale malinko. Takže my jsme si potraviny normálně 

kupovali. A na Miladě byly malé pěstitelské zkoušky. Kamarád tam zasadil cibuli, ale 

nikdy nám nic nevyrostlo.

Vařilo se společně nebo individuálně?

Spíš individuálně. Byla společná kuchyň, občas se dělaly společné večeře, ale jinak si 

každý kupoval potraviny sám pro sebe. Neměli jsme stálý proud, neměli jsme ledničky. 

Takže jsme byli bez vody, bez elektřiny, vodu jsme si nosily přes panelovou cestu. 

Elektřina byla jenom večer a na generátor.

Jaké bylo sociální složení první generace na Miladě? Chudí, bohatí, studenti, 

pracující, nezaměstnaní?

Z 80% studenti. Já asi nedokážu říct jejich ekonomickou pozici, asi si myslím, že nižší 

střední třída, ale to jsem plácnul od boku. Byli to mladí lidé mezi osmnácti a dvaceti 

lety, pak tam byly jeden nebo dva lidi, kteří squatovali už předchozí barák.

Poskytovali jste místo i jiným, například anarchistickým iniciativám?

Každopádně jsme chtěli, dokonce jsme dělali výzvy, nejenom pro politické organizace, 

ale třeba i pro divadla a pro kapely. A je zajímavý, že jsme narazili na obrácenou věc. Z 

anarchistického prostředí se tam nějakou dobu dělaly schůzky, ale z kulturního prostředí 

žádná velká odezva nebyla. Co se týče politického prostředí, v jeden moment to začalo 

narážet na osobní spory Tesárka a zbytku hnutí a jeho úhel pohledu byl takový, že 

Milada je jakoby zásadní část hnutí, hnutí samo o sobě. A ne, že to je součást zázemí 

pro hnutí. To byly rozdílné pohledy na věc. A scházela se tam ČSAF, jinak asi nikdo 

jiný.

Tesárek se tedy snažil squat svým způsobem zapouzdřit?

Existovaly různé spory, jakou vytvářet politiku. A on si myslel, že Milada je to místo, 

které už ví, že má know-how na pravdu a na to, jak věci dělat. Proto nepotřebuje s 

nikým diskutovat, protože my už všechno víme.

Mám několik otázek ke kultuře. Byla Milada spíš kulturní, nebo politický squat? 

Nebo nemá význam mezi těmito pojmy rozlišovat?
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Tam to vychází z toho, že squateři nejsou homogenní skupina. A na Miladě to bylo

přesně vidět. My jsme byli pelmel od nějakých politických aktivistů, přes pankáče a lidi, 

které zajímala kultura. Takže já to rozděluji na kulturní a sociálně politické centrum. 

Pro mě byla Milada kombinace obojího, právě proto, že někteří obyvatelé Milady kladli 

důraz na kulturní aspekt a někdo spíš na ten politický a sociální.

Jaké kulturní a politické akce probíhali v prvních letech Milady?

Asi všechny možné, co si člověk dokáže představit. Od přednášek přes koncerty, až po 

výstavy a divadla. Třeba Vráťa Brabenec tam měl přednášku, byla tam výstava 

Amnesty International o porušování lidských práv v Americe, byla tam spousta divadel. 

Co se týče kulturního rámce Milady, to vždy vycházelo z konceptu DIY kultury, který 

měl prostor na Miladě.

Jaká byla návštěvnost takových akcí?

Různá. V různých fází různá na různé akce. Zajímavé je, že okolo Ladronky se 

vytvořilo zázemí lidí, kteří tam docházeli skoro pořád, takže byli na každé akci. Okolo 

Milady se tohle moc nevytvořilo. Žili jsme dohromady a že by tam bylo třeba deset 

patnáct lidí, kteří by tam docházeli pořád, nic takového nefungovalo. To je docela 

zajímavé. Milada měla sál, kam se mohlo vejít padesát až sedmdesát lidí, takže záleželo 

na charakteru akce.

Dnes ocenil ministr kultury Jiří Besser skupinu Kabát za milion prodaných desek. 

Je prý úspěšným produktem kulturního průmyslu. Pozvali byste Kabáty na 

Miladu?

Myslím, že to formuloval docela přesně, protože to je produkt konzumní společnosti. 

Kabát je jedno z největších zel, které znám. To je alkokultura non plus ultra. Takže 

Kabát bychom možná na Miladu pozvali a pak bychom je seřezali. To je jediné, co by 

se asi přihodilo.

Proč vlastně squatovat? Není lepší vydělat si na nájem a žít v rámci zákonů?

Squatování je jeden ze způsobů, jak lze poukázat na spousty problémů okolo nás. To 

znamená za prvé na to, že existují prázdné baráky a zároveň jsou lidé bez střechy nad 

hlavou. Jsou prázdné baráky, které mají nějaký záměr, proč byly postavené a neslouží 

svému původnímu účelu. Je to z mnoha různých důvodů a jeden z důvodů je spekulace. 
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Squatovat se dá i proto, že lze praktikovat způsob života, kdy nemusíš svůj život měnit 

za peníze, které ti potom umožňují nějakým způsobem žít svůj čas, nemusíš směňovat 

za nějakou hodnotu jako jsou peníze. Máš konečně nějaký prostor, protože neplatíš 

nájem, prostor na nějakou seberealizaci, na nějaký vnitřní rozvoj, na to všímat si, jak 

funguje svět okolo tebe. A já jsem si právě vždycky uvědomoval, že se vůbec nedivím 

lidem, kteří chodí dennodenně do práce, že přijdou večer domů stahaní jak psi a jediné, 

čeho jsou schopni je pustit si televizi a na ní vcelku bezmyšlenkovitě koukat. Protože 

jsou prostě utahaní a nemají náladu na to řešit, jestli ve vedlejší ulici se bude stavět 

supermarket, nebo tam bude park. Nemají moc sílu na to věnovat se nějakému 

politickému životu. Takže se myslím, že squating samotný se snaží omezit tenhleten bič 

kapitalismu, v tom smyslu, že musíš vydělávat peníze proto abys přežil, nebo protože jsi 

kapela, tak musíš platit nájem za zkušebnu. Z toho jsme se snažili nějak vyvázat. Proto 

je dobré squatovat. Další věc, proč squatovat, je ten, že jestli jsme byli 

anarchoautonomové, nebo jsme ctili základy komunitního způsobu života, tak je to 

jedinečná příležitost, jak to vyzkoušet v praxi. Samozřejmě si můžeš pronajmout barák, 

kde budeš mít dole sál, ale rázem jsi pod tlakem a systém tě dotlačí k tomu, že můžeš 

fungovat jedině jako klasický rockový klub. A to jsme nechtěli.

Přiklonil by ses politicky k nějakému myšlenkovému proudu?

Asi mám nejblíže k anarchoautonomnímu proudu. Já se přiznám, že nejsem ve svých 

názorech konzistentní, takže se různě považuji za anarchistu a různě od toho odbíhám. 

Minimálně moje ideové názory vycházejí z anarchistického prostředí.

A momentálně se přikláníš k revoluční vizi anarchismu, nebo spíš k úvahám 

Hakima Beye o vytváření dočasných autonomních zón?

Vždycky jsem si myslel, že dočasné autonomní zóny jsou součástí širší koncepce 

fungování. Vzniknou dočasné autonomní zóny, ať to budou squaty nebo cokoliv jiného, 

ty se v revoluční moment propojí a to budou ohniska revoluce. Co si o tom myslím 

dneska? Já to mám osobně tak, že asi ta revoluce bohužel nepřijde ani letos a asi ani za 

rok, takže v tenhle moment se snažím vytvářet nějaké autonomní zóny, ve kterých se 

budeme snažit žít snesitelný život a alespoň trochu se v nich budeme snažit žít naše 

ideje. Což ale podle mě není rezignace na revoluční moment, protože kapitalismus bez 

revoluce nepadne, myslím si, že sám se nepoloží. K tomu je potřeba revoluční změna, 

aby kapitalismus padl.
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Jak si představuješ ideální společnost, ve které žiješ?

To je hrozně těžká otázka. Vytvářet nějaký umělý koncept je vždycky svízel. Myslím si, 

že o možnosti komunikovat svět okolo sebe, o možnosti rozhodovat já jako jednotlivec, 

o tom, v čem budu žít. V čem bych určitě chtěl žít je svět, kde nebudu tlačen žádnými 

finančními prostředky. Abych si nemusel vybírat. Abych měl svobodnou volbu, svůj 

život a měl možnost se maximálně rozvíjet v tom, co mě v danou chvíli přijde zajímavé. 

Abych mohl střídat práce, dělat dva roky práci, která mi přijde dobrá. A když se mi 

pracovat nebude chtít a zároveň to pro tu komunitu bude únosné, tak abych mohl jenom 

modelovat doma figurky, ale abych měl možnost svůj život trávit tak jak chci. Bez toho 

aniž by to omezovalo komunitu, ve které budu žít. Takže na základě téhle komunikace, 

takového dialogu, který by v komunitě měl fungovat.

Asi bych kladl důraz na ekologii. Aby bylo ekologické hledisko hodně akceptované, aby 

to byl úhel pohledu pro to, jestli danou věc dělat nebo nedělat. Ať už je to způsob 

stavění baráků, aby se přizpůsobovaly nějakému ekologickému fungování. Další věc je 

způsob rozhodování. Asi se nevyhneme tomu, že vzhledem k tomu, kolik je lidí, bude 

vždycky nějaký zástupce, který bude artikulovat větší federaci, názory a touhy nějaké 

komunity. Ale je důležité, aby ten člověk mohl být kdykoliv odvolatelný, čili aby 

probíhala nějaká cirkulace funkcí. Pak mě napadá, že kapitalismus je takový jaký je i 

kvůli tomu, jaké jsou vztahy mezi lidmi. Svět ve kterém bych chtěl žít já, by znovu 

artikuloval vztahy mezi námi a to je další z důležitých momentů, na který by měl být 

kladený důraz.

Vztahy mezi lidmi se změní samy od sebe?

Ne, na tom musíme každý hrozně makat. To je práce každého z nás. Je to asi o tom, že 

ne egoismus, neakcentovat povahové vlastnosti jako je dravost, ale spíš nějakou 

spolupráci. Já asi nemůžu být šťastný bez toho, aniž bys byl šťastný ty, ale zároveň 

nechci sám sebe rozpustit v nějakém celku. Je to o vybalancování individuálního a 

kolektivního. Takže tohle nějakým způsobem začít praktikovat.

Proč jsi nakonec ze squatu odešel?

Ten důvod byl takový, že jsme squatovali v osmnácti a ta komunita, se kterou jsem 

začínal, se kterou jsem obsazoval barák, se rozpadla. Jak jsme se bavili o Slavomíru 

Tesárkovi, tak to byl asi finální moment, kdy jsme zjistili, že lidi na Miladě mají zcela 
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odlišné názory na to, jak by měla Milada usilovat o legalizaci. Ale ocitli jsme se v 

menšině, protože Slávek dokázal svoji demagogií a svým rétorickým uměním to, že 

všechny překecal. Z Milady se stal takový prostor, kde lidi za levno bydleli, ale moc je 

nezajímalo to, že by tam chtěli vytvářet nějaký kulturní prostor. Asi byli vyhořený a 

vyčerpaný. Takže spojení sporů s tím, že lidi byli vyhořelý, došlo k rozpadu komunity a 

proto jsem se odstěhoval.

Chyby se vždycky hledají snadno, ale člověk si z nich může vzít poučení do 

budoucna. Existuje něco, co bys na squaterském hnutí, případně i na svém 

vlastním působení na Miladě, podrobil kritice? Co by mohlo být odkazem pro 

budoucí generace – tudy cesta nevede?

Spíš budu mluvit o tom, co mi přišlo špatně na spoustě squatech, jak na Ladronce, tak 

na Sochorce. Mám pocit, že se v tomhle prostředí se vždycky objeví charismatické 

osoby, které na sebe soustředí moc. A je to dílem jejich povahy a dílem toho, že ostatní 

spolubydlící jsou pohodlní a řeknou si: „Tak jo, když chce komunikovat s médii, tak ať 

to dělá.“ Protože jsou pohodlní a líní, sami se vzdávají své zodpovědnosti a svého dílu 

práce, který by měly odvést, dílu aktivity na tom objektu. Takže potom to přesně 

krystalizuje v to, že jeden, dva nebo tři lidi na sebe soustředí moc, a nebo všechno 

odedřou a ostatní se vezou. Asi bych zdůraznil pro ně osobní zodpovědnost o tom, v 

čem žiji, že to není pohodlný způsob života, ale že to je odpovědný způsob života. Je 

fajn do toho dávat sám sebe a uvědomovat si, že tím, že něco dělám, měním svět okolo 

sebe. Jak na Miladě tak na Ladronce byly mnohdy kalicí partičky. Nic proti kalení, ale 

asi ne jenom kalení.

Má squating v ČR budoucnost?

Těžká otázka, nedokážu na ní odpovědět. Řešili jsme to nedávno na diskusi v Crossu. Já 

jsem zvědavý, jestli se znovu vrátí něco jako sociální squating a jestli budeme schopní 

tenhle sociální squating podpořit a propojit ho s nějakou politikou. Popravdě nevím, ale 

myslím si, že se squating vrátí. V jak velké míře, to ale nevím.

Čím to bude způsobené?

Za prvé si myslím, že vždycky v nějaký moment se objeví mladí lidé, kteří mají 

hroznou touhu něco takového zkusit, takže to bude o tom, že tady někdo zasquatuje 

nějaký barák. Jestli se to podaří udržet nebo ne, nevím. Policie od 90. let zaujala úplně 
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jiný způsob, jak nakládat se squaty, takže jestli dokáží něco udržet nebo ne, nevím. Pak 

jsem zvědavý, co se bude dít, jestliže dojde k deregulaci nájemného, jak bude vypadat, 

jestliže se bude zhoršovat ekonomická situace. Mám pocit, že lidí bez střechy nad 

hlavou je v Praze čím dál tím víc, tak i tato ekonomická situace může přispět k tomu, že 

se squating bude masově šířit.
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Příloha č.4: Rozhovor s Lenkou

Lenka se účastnila squaterského pokusu o obsazení starých lázní na pražském 

Albertově. Stejně jako více než dvacet dalších lidí byla zatčena a obviněna. Městský 

soud v Praze v dubnu 2011 zastavil trestní stíhání všech obžalovaných. Lenka studuje 

dějiny umění a z jejího hlediska se jednalo o protest proti necitlivým zásahům do 

charakteru pražské zástavby.

Rozhovor byl pořízen v rámci natáčení dosud nevydaného filmového dokumentu o 

squaterské scéně v Berlíně, Poznani a v Praze. Nejedná se tedy o standardní otázky pro 

účely akademické práce, ale o rozhovory reflektující specifické požadavky filmové řeči. 

Přesto považuji některé odpovědi za důležité pro samotný výzkum squatingu a vzhledem 

k tomu, že respondenty nebylo možné v průběhu výzkumu kontaktovat, využívám alespoň 

těchto dříve pořízených výpovědí.

Squatovala jsi někde?

Účastnila jsem se pokusu 12. září roku 2009 osquatovat Albertov.  Na Albertově staré 

lázně, které jsou od 90. let vybydlené a současný majitel se snaží, aby nemovitost 

spadla, protože rekonstrukce je mnohem nákladnější, než byly pořizovací náklady pro 

ten dům.

Co tě vedlo k rozhodnutí squatovat?

Squating jako takový má pro mě hodně různých témat, které v sobě skrývá. Je to o tom, 

že v Praze je problém sehnat prostory na cokoliv nekomerčního nebo levné bydlení pro 

studenty. Další rovina je ta, že studuji dějiny umění a prostě mě mrzí, že architektonický 

ráz města přichází o cenné aspekty, dochází k různým necitlivým přestavbám v centru i 

na periferii. Tenhle dům je cenný tím, že dotváří charakter tamější zástavby, je 

funkcionalistický, ale přitom velmi citlivý, není to žádný zásah to prostředí Albertova. 

Squating je i o vymezení se proti soukromému vlastnictví jako nějakému 

nezpochybnitelnému fenoménu. Když se někdo o něco nestará a usiluje o nějakou 

záměrnou destrukci, podle názoru squatingu vlastnické právo zaniká a ten, kdo bude 

užívat nemovitost pro obecné aktivity, má právo v té nemovitosti být a něco dělat.
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Myslela sis, že rozvinete na Albertově takové aktivity, nebo to byl spíše jen 

protest?

Určitě to nebylo reálné, protože je to v centru, bylo nás málo, ten dům je obrovský. Jsou 

to bývalé lázně, to znamená, že tam je asi třicet pokojů a obrovský prostor bazénu. 

Věděli jsme, že to neudržíme déle než den dva. Spíš jsme do toho šli s tím, že tohleto je 

možné dělat, když se hodně lidí zasadí o to, aby nemovitosti byly využité pro jakékoliv 

aktivity, které jsou pro celou komunitu. Takže je možné, abychom to mohli využít. Ale 

celé se to obrátilo proti nám, že jsme takové rozjívené děcka, které chtějí prostory pro 

koncerty, což je pravda, ale nejen pro koncerty a parties, ale pro to, co je potřeba.

Byli jste zatčeni a soudní řízení ještě není ukončeno. Způsobilo vám to spoustu

problémů, šla bys do toho znovu?

Určitě bych to toho šla znova, problém je ten, že u soudu (i když některé nejsou 

pravomocné, protože část z nás se odvolala) někdo dostal podmínku, někdo veřejně 

prospěšné práce. Někomu ta podmínka může ztížit život v tom, že přijde o práci, 

protože pracuje třeba v sociální sféře. Pro mě soud vyzněl tak, že nevěřím, že jsou 

soudy nezávislé, nebo že soudci postupují podle litery zákona a ne podle svých 

předsudků. Nejdřív jsme dostali rozsudky trestním příkazem a potom jsme šli 

k regulérnímu soudu, ale soudce byl pořád ten samý. A už když jsme tam přijeli z cely 

předběžného zadržení po dvou dnech hodně unavení, tak už byl hodně nepříjemný, 

hodně ironický, dával poznámky pod pás a u soudu to bylo znova úplně to samé. S tím, 

že na konci řekl ve zdůvodnění rozsudku, že naše akce byla v rámci Týdne 

nesnášenlivosti, což byl jeho přeřek180, a když jsme se začali všichni smát, nechal 

vyklidit soudní síň. Byl to hnidopich, který asi sám vlastní nějaké nemovitosti a 

přistupuje k tomu s tímhle a ne tak, že jsme zanedbatelně společensky nebezpeční,

protože jsme v tom baráku ani nechtěli zůstat.

                                                
180 Jednalo se o Týden nepřizpůsobivosti, nikoliv nesnášenlivosti.
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Příloha č.5: Rozhovor s Ondřejem Slačálkem

Ondřej Slačálek je jeden z výrazných představitelů mladé generace českých anarchistů. 

Od roku 1999 působil v redakci časopisu A-kontra, publikoval ale také na jiných 

místech (Britské listy, A2). V současné době přednáší na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy.

V polovině devadesátých let se Petr Wohlmut pustil do kritiky anarchistického 

hnutí na českém území. Tradiční anarchismus jako hnutí proti stávajícímu 

politicko-ekonomickému režimu postavil do protikladu k autonomii. Autonomové, 

zjednodušeně řečeno, měli usilovat o alternativní život tady a teď sami pro sebe, 

bez ohledu na okolí; anarchismus se naproti tomu měl stát prostředkem 

emancipace námezdně pracujících. Jsou rozdíly mezi anarchismem a autonomií 

skutečně tak velké?

Ptáte se člověka, který se hodně profiloval jako kritik Wohlmuta. Jak ve svých 

aktivistických textech, tak v knize o anarchismu, kterou jsem napsal spolu s Tomkem. 

V ní jsme ho citovali, ale zároveň kritizovali. Postavili jsme třeba do kontrastu článek 

skoro stejné doby z časopisu Autonomie, kde je opačný pohled, který takové rozdělení 

trochu relativizuje. Takže bych chtěl zdůraznit, že nejsem úplně objektivní pozorovatel.

Historicky najdete proudy v anarchismu, pro které by tohle odlišení platilo, ale pokud 

mluvíme o českém anarchismu 90. let, tam Wohlmutův článek byl tak trochu 

sebenaplňující se proroctví. Tady historicky anarchismus vznikl kolem subkultur, 

inspirován berlínskou autonomní scénou a squaty. To je jeden proud anarchismu. Jiný 

proud anarchismu, který se s tím druhým často prolíná a proti kterému se Petr Wohlmut 

vymezuje, víc těží z dědictví tradičního anarchismu a anarchosyndikalismu. Wohlmut 

chtěl tento proud osamostatnit a důsledně vymezit. V důsledku toho, i v návaznosti na 

text Bookchina Anarchismus jako životní styl, postavil tyto proudy dichotomicky proti 

sobě. Což je jeden možný pohled.

Se kterým se ale neztotožňujete.

Ne. Anarchismus, jak ho chápu já, má v sobě obě dvě komponenty. Hledání nějaké 

podoby individuální a kolektivní autonomie s tím, že squating může být jeden 

z možných opěrných bodů, zároveň jako jedno z vyjádření toho postoje. Zároveň má 

celospolečenskou angažovanost a je absurdní stavět to proti sobě. Naopak, je velmi 
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důležité to propojovat. Jiná věc jsou pak polohy toho propojování. V tom měla 

Wohlmutova kritika asi v jediném pravdu, ale takovou hodně nesebekritickou pravdu, 

když říkala, že autonomní kultura v sobě měla prvek určitého elitářství, povyšování se 

nad ostatní. My žijeme v tom svém autonomním království a vidíme dál než ostatní lidi. 

Což v sobě může mít, ale problém Wohlmuta byl, že jeho přístup byl tímto typem 

elitářství ještě víc a projevoval se právě v tom, jak arogantně a agresivně se vymezil 

vůči svým nejbližším sousedům. Mohl říct, že nesdílí všechny předpoklady, ale nemusel 

plácat takovouhle zlostnou karikaturu, za každou cenu se vymezit.

Pojem „anarchoautonomní“ se v případě Wohlmuta jeví jako protimluv. Je možné 

takový pojem použít pro označení určitého segmentu anarchistického hnutí?

Určitě ano, problém s tím pojmem je, že je to pojem zvnějšku. Pokud vím, začal se 

objevovat u některých politologů a v některých zprávách o extremismu. Uvnitř scény se 

mu lidé spíše vysmívají. Ale je v jistém smyslu výstižný. I na západě to často je tak, že 

squaty jsou základem nějakého širšího hnutí. Je dobré, když takové hnutí stojí na více 

nohou. Třeba redakce A-kontra byla ve squatu v Sochorově ulici, squateři z Ladronky 

vytvářeli anarchistickou federaci. Je pravda, že pak došlo k nějaké diferenciaci, část 

squaterů z Ladronky „vyměkla“ a začala stát na pozici spíše dočasné autonomní zóny. A 

na druhé straně vyprofilovaní anarchističtí ideologové cítili potřebu se od tohoto oddělit, 

říct, že jsou opravdové anarchistické hnutí. Takže nechci tvrdit, že tady reálně neexistují 

tyhle krajní polohy, ale myslím si, že těmi krajními polohami se to nevyčerpá. Spousta 

squaterů je anarchisty, naopak spousta anarchistů žije jejich životním stylem. Pro 

Wohlmuta jakožto pro tvůrce dichotomie to mělo být sebenaplňující proroctví. Nahnat 

lidi do houfu. Buď patříš tam, nebo patříš sem. Přispělo to k určitě diferenciaci, ale 

zůstaly tady mezipolohy. Byla tu spousta lidí, kteří odmítli tuhle dichotomii, ale 

přispělo to k tomu, že část anarchistů se vymezila hodně proti squaterům a část squaterů 

se vymezila proti anarchistům, že jsou to sektáři, se kterými nemají nic společného. 

Nemůže být autonomie pouze taktikou anarchismu? Co byste řekl na pojetí 

anarchie jakožto weberovsky ideálního typu, ke kterému se blížíme pomocí 

autonomie?

Možná spíš strategie. Svým způsobem to může být i taktika a taky to tak řada anarchistů 

pojímá, ale já s tím mám problém, že mi to připadá takové instrumentalistické. Pro mě 

je squating je zajímavý v tom, že je zároveň taktikou, tím nástrojem, a zároveň chce být 
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určitou zárodečnou realizací. Už v tom squatu se rozvíjejí nějaké rovnostářské vztahy a 

struktury, už v tom squatu se vytváří zárodek nějaké nové společnosti. Kdoví, jestli 

někdy vznikne nějaká anarchistická společnost, ale ve squatu se už realizují snahy 

novou společnost.

Takže squaty vnímáte jako autonomní centra, ve kterých jsou realizovány 

myšlenky anarchismu?

Ve kterých by měly fungovat minimálně některé myšlenky anarchismu. Zas bych si to

nemaloval příliš idealisticky, ale určité rovnostářské rozhodování by tam mělo 

existovat.

Důležité jsou také hranice anarchismu. Squaty se často tváří jako prostory 

anarchismu, přesto v nich můžeme najít prvky tržního hospodářství, například 

prodej nápojů na baru během koncertů se ziskem. Spousta squaterů měla také 

stálé zaměstnání a všichni významní představitelé českého anarchismu, včetně Vás, 

mají běžné zaměstnání a zapojují se tím do budování kapitalismu. Co vlastně 

znamená anarchismus v dnešním světě?

Všichni sociální anarchisté chodí do práce. Dost málo lidí dumpstruje, žije 

polobezdomovecky a jiným způsobem života. Ale to je případ každého hnutí, které ještě 

nedosáhlo svých cílů, a proto se přizpůsobuje situaci. Samozřejmě, že ten bar tam 

funguje, ale jde o to, do čeho jdou ty peníze. Jestli se tím vytváří zisk, který jde někomu 

do kapsy, nebo se s ním spekuluje, nebo to jde zpátky do toho prostoru a do další 

činnosti komunity. Pokud je to poslední případ – tak to přeci má být a není s tím 

problém. Jakým jiným způsobem si máme vydělávat na živobytí? Máme krást a loupit? 

Možná by to občas bylo dobrodružnější, ale možná by to bylo méně anarchistické než 

chodit do práce. Mluvil jsem o squatingu jako o realizaci těch myšlenek, ale zase jsem 

trochu skeptik, nemyslím si, že realizace může být někdy vůbec dokonalá. Není a nikdy 

nemůže být dokonalá. Ale v tom je to právě zajímavé, v tom napětí.

Napsal jsem takový hodně provokativní text, hodně sžíravou kritiku současného 

anarchismu, Anarchistický antimanifest. Mimo jiné se tam vysmívám pojmu hranice 

anarchismu. Jako kdyby byl anarchismus stát, který má nějaké hranice. To je absurdní. 

Ale je to trochu slovíčkaření, protože je fakt, že určité chování je zpronevěření se 

myšlenkám. Zpronevěření myšlenkám by jednoznačně bylo, kdyby se ze squatu stal 

komerční klub. Což se někdy některým squatům stane.
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Errico Malatesta napsal, že hlavním úkolem anarchismu je morální osvobození 

lidstva. Jedinec se má odpoutat od davu a začít jednat svobodně. Není právě to 

hlavní úkol dnešního anarchismu?

Já si to myslím. Proto také považuji squating za realizaci. Nejzajímavější část 

Malatestovy citace je ta, kde píše, že není tak důležité vítězství našich utopií, které 

každopádně budou muset být opravené na základě praxe, ale že je mnohem důležitější 

právě to, aby se lidé začali chovat svobodně a jednali sami za sebe. Pro mě to byl velmi 

důležitý citát, který mi hodně věcí nasvítil jinak. Já třeba nevidím v blízké budoucnosti 

perspektivu brzké změny k anarchistickému komunismu. Budu rád, když mi někdo 

ukáže cestu a přesvědčí mě, ale zatím mě nikdo nepřesvědčil. To ale neznamená, že 

máme rezignovat na myšlenky. Pro mě je inspirace nejenom nutně budování 

autonomních prostor, ale budování sociálních hnutí, které budou nějak schopny 

adekvátně reagovat na společenskou situaci, které budou mobilizovat zejména ty lidi, 

kteří mají reálný problém. A během toho se budou učit principy, budou si navykat. Jak 

má Baumann v té své Modernitě a holocaustu takovou varovnou vizi všemocného státu, 

bezbranné společnosti, tak budou ztrácet tu svoji bezbrannost vůči mocenským 

strukturám a budou schopni vytvářet tlak, který třeba jednou přispěje k zásadní 

společenské změně, nebo alespoň částečné změně.

Daly by se s Malatestovým apelem srovnat úvahy Hakima Beye o dočasné 

autonomní zóně? Povedeme jiný život teď a tady a jen dočasně, než se zase 

přesuneme jinam…

Srovnat by se to dalo a já to dokonce do jisté míry mám tendenci stavět do jedné linie, 

když si hledám svoji nějakou genealogii myslitelů, kteří mě inspirovali. Ale je tam 

nutné vidět ten rozdíl. Malatesta je celý život revolucionář. Taky i v tomhle citátu, který 

napsal na sklonku života, kdy byl za Mussoliniho Itálie v domácím vězení. Reagoval 

v polemice s platformisty, celý život je aktivní revoluční aktivista. I v tom citátu se 

nezříká realizace utopií, jenom musí být korigovány praxí. Kdežto Hakim Bey, to je 

skutečně postrevoluční perspektiva. Ten říká, že revoluce je mýtus, zapomeňte na to, už 

jsme se z toho poučili, že to takhle nejde. To je úplně odlišná perspektiva. Tenhle 

Malatestův citát je úplně nejblíže, co bychom k tomu Beyovi našli. Já jsem v tomhle 

agnostik. Nechci úplně spadnout na Beyovu pozici, nechci říct, že revoluce je jenom 

mýtus, oddejme se dočasné autonomní zóně. Také mi to přijde v něčem inspirativní, ale 
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v něčem jako ideologie bezstarostných středních vrstev. V tom má zas trochu Bookchin 

a Wohlmut pravdu. Tady existují nějaké společenské problémy, na které je potřeba 

reagovat. I celospolečenské problémy si vyžadují celospolečenskou změnu, revoluci. 

To, že nevidím možnost bezprostředního naplnění našich ideálů neznamená, že si 

myslím, že je potřeba rezignovat na politickou aktivitu a jenom se oddávat radosti na 

nějakých techno party. To rozhodně ne. A trochu chápu i kritiku od Bookchina., ale zase 

spadla do opačné jednostrannosti, protože právě nebyla schopná zhodnotit dobré jádro, 

které tam je. V defenzivní situaci možná skutečně hledejme autonomní realizace teď a 

tady. Podobně z toho ale neplyne, abychom se vzdali té perspektivy. Nevzdávejme se jí, 

třeba se někdy otevře.

Squateři o sobě často tvrdí, že jsou anarchisté, ale neřadí se k žádnému 

konkrétnímu proudu. Může být přihlášení se k anarchismu záležitostí spíše 

intuitivní, vycházející z vnitřní potřeby člověka, než vnějším ovlivněním spisy 

anarchistických představitelů? A jak jste se k tomu dostal vy?

Já jsem byl mnohem víc ideologický a nemám to z článků. Primárně jsem se k tomu 

dostal přes kulturu a surrealisty, underground, přes takovou literární kulturu. Ale i to 

bylo celkem v útlém věku. Jestli se k tomu spousta lidí dostala přes nějakou alternativní 

kulturu, přes nějakou žitou zkušenost? Ano, to je v mnoha případech úplně intuitivní. 

Ale to myslím není žádná výjimka, to je u většiny proudů. Liberální demokrat vám taky 

neřekne, jestli je víc pro Payna, nebo Milla. Běžný volič sociální demokracie vám taky 

neřekne, jestli se víc hlásí k Ebertovi, nebo ke Kautzkému.

Co vlastně odlišuje squaty od většinové společnosti?

V první řadě je to postoj na okraji, který vychází už ze způsobu přisvojení. Je tu nějaké 

odhodlání porušit zákon. Pak je tam spoustu dalších věcí, které jsou přízemnější, jako 

horší dostupnost elektřiny a nižší hygienická úroveň. Ale čím by se měl odlišovat 

primárně by byly nějaké otevřenější, komunitnější, solidárnější vztahy. Ne vždy se to 

podaří, ne vždy to funguje. Někdy z toho jsou tak trochu doupata, ale i když nejsou, 

mohou zcela selhat vztahy zvenčí. Na Miladě se asi fakt neuměli chovat a neuměli se 

dohodnout studenty v okolí. To je bohužel pravda a to byl ohromný kix, který ukazoval, 

že se zas tak tolik neliší. Že tam je podobnost těch bezohledných kapitalistických 

bohatců, které také nezajímá, co je okolo. Bohužel.
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Před dvěma lety byl vyklizen poslední pražský squat Milada a squaterský pokus na 

Albertově byl potlačen. Celá situace působí v alternativních kruzích působí trochu 

zvláštně – každý by chtěl, aby u nás vzniknul squat, ale zároveň zde není nikdo, 

kdo by ho založil. Má potom squating budoucnost a vidíte tu nějakou novou 

generaci?

Nevidím. Je to smutné. Bylo by to skvělé, navíc poslední rozsudek ukázal, že to není tak 

beznadějné.

Tam šlo o to, že konání squaterů soud vůbec nepovažoval za squating.

To je pravda. Ale není to tak beznadějné, když to udělají a hned je vyženou, můžou říct, 

že tam byli pouze krátkodobě. Rozšířilo to manévrovací prostor dost dramaticky. Ale i 

tak můžou něco obsadit jenom krátkodobě a když to udrží, tak squatovat, vyjednat. I 

když souhlasím s tím, že to není rozsudek, který by uděloval nějaký generální pardon 

squatingu.

Čím to je, že tu není generace lidí ochotných squatovat?

Jednak je tady učící funkce represe. Když někomu rozbijete nos čtyřikrát po sobě, tak už 

do toho po páté nepůjde. Druhá věc - bojím se toho, že se anarchistické prostřední 

strašně zapouzdřilo. U těch squaterů se projevila subkulturní výlučnost, ale pořád byla 

méně elitářská a méně výlučná, než byla sektářská výlučnost politických aktivistů, kteří 

z toho z velké části vytvořili nevábné sektářské prostředí. Jsme z toho vytvořili, to si 

trochu můžu sypat popel na hlavu. Takže není ani příliš mnoho nových lidí. Když vidím 

některé tendence v současné mladé společnosti, tak mám pocit, že ti lidé půjdou spíš 

házet vejce po Paroubkovi a volit TOPku, než obsazovat squaty.
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Příloha č.6: Rozhovor s Pavlem Čižinským

Pavel Čižinský vystudoval práva a politologii. V současné době pracuje v Praze jako 

advokát, specializuje se na migrační právo a spolupracuje s několika nevládními 

organizacemi zabývající se migranty. Je obhájcem skupiny squaterů, kteří v září 2009 

na jeden den obsadili nevyužívaný dům na pražském Albertově. Ve zkráceném soudním 

řízení soud potrestal obžalované podmínečnými tresty a veřejně prospěšnými pracemi, 

Městský soud v Praze však uznal malou společenskou nebezpečnost jejich jednání a 

všechny obžalované zprostil trestního stíhání.

Městský soud v Praze v případě squaterů z Albertova vyhověl vaší verzi obhajoby 

a zprostil obžalované trestního stíhání. Překvapilo Vás to? V České republice je 

přeci jen soukromé vlastnictví považováno skoro až za posvátné.

To je a je to tak asi všude. Vnímal jsem to tak, že je obhajoba vyargumentovaná dobře. 

Takže tam jsem strach neměl, ale měl jsem obavu, jestli se vůbec soudy těmi argumenty 

budou zabývat, protože zkušenost nejenom z trestních soudů je taková, že někdy čím 

víc člověk těch argumentů uvede, tím méně se tím soud zabývá. Převkapilo mě, že ne 

nějaká vyšší instance, ale už městský soud rozhodl takto. Ale jak říkám, z hlediska 

právního podle mě nešlo rozhnodnout jinak.

Jaké může mít rozhodnutí dopady na případné další rozhodování soudů? Soudce 

konstatoval, že v žádném případě nedal pokyn k beztrestnému obsazování 

nemovitostí.

To už jsou mediální vyjádření. Přeci jen je podstatné, co zaznělo v rozsudku. Z hlediska 

právního soud tvrdí, že byla naplněna skutková podstata, tzn. že šlo o obsazení. Což je 

myslím velice pochybné, protože i samotné právní komentáře tvrdí, že obsazení není 

vniknutí. V případě obsazení tam musí být aminus remanendi, úmysl tam zůstat. 

Komentáře uvádí, že nestačí pouhé přespání. V tomto smyslu mi přišlo, že soud se tím 

zabýval příliš málo. Ale řekl, že pro společenskou nebezpečnost hraje roli to, jestli ten 

dům je užíván nebo neužíván. To je významné. Já bych stál na pozici, že trestní právo 

vůbec nechrání užívání neobydelných domů. Byty, kde člověk bydlí, jsou chráněny 

jedním právem, paragrafem o domovní svobodě. Nemovitosti, kde člověk nebydlí, ale 

užívá je, jako garáže, továrny a kanceláře, jsou chráněny jiným paragrafem a věci, které 
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jsou neužívané by neměly být vůbec chráněny trestním právem. Soud to řekl trochu 

jinak, ale přesto konstatoval, že pro společenskou nebezpečnost to má význam. A je to 

hlavní a jediný precedens v této oblasti. Nevím o žádných jiných rozhodnutích. 

S Miladou se to obešlo tak, že se řeklo, že Milada není zapsaná v katastru nemovitostí, 

což je absurdní vykroucení se z konečného rozhodnutí. Nelze zatím říct, že v případě 

Albertova to bude konečné rozhodnutí, protože státní zástupce může podat dovolání 

k Nejvyššímu soudu. Ale myslím si, že by vynesené rozhodnutí mohlo dosavadní praxi 

soudů změnit.

Americký právní teoretik Ronald Dworkin rozpracoval teorii občanské 

neposlušnosti, kde uvádí případ test case, tedy prověření spravedlnosti zákonů 

pomocí soudního procesu. Nepovažujete celý případ Albertov za specifický český 

test case?

Asi se z toho stal test case. Jestli tak to bylo zamýšleno původně, nevím. Přišel jsem 

k případu až ve fázi, kdy ti lidé byli zavření a neměli právníka. Jestli to bylo plánováno 

s tím, že akce dopadne právě takhle a bude proces, to nevím. Spíš se zamýšlelo 

vyzkoušet, jaká bude reakce policie. A ta teda byla dost brutální.

Dosud se všechny případy squatingu posuzovaly podle §248a trestního zákona, 

který umožňoval trest odnětí svobody až na dvě léta. Nový trestní zákoník ale 

přidal k paragrafu písmeno c, podle kterého může být pachatel odsouzen na šest 

měsíců až pět let, pokud se činu dopustí v organizované skupině. Může se jednat o 

reflexi squaterského jednání, které je ze své podstaty vždy skupinové?

Řekl bych, že v důvodové zprávě asi nebude nic. To, že jednání organizované skupiny 

je nějak nebezpečnější než jednotlivce, je běžný princip trestního práva. A dokonce si 

myslím, že když to takhle bylo rekvalifikované, tak ne kvůli squatingu. Nenašel jsem 

nic o tom, že by se automaticky předpokládalo použití paragrafu na případy squatingu. 

Asi je to analogie k zákonu o domovní svobodě. Když je tam organizovaná skupina, 

jsou tresty přísnější – proto to dali analogicky i sem a možná si u toho nikdo nic 

nemyslel. Ale že by to na squating právně dopadalo, to samozřejmě ano.
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Studoval jste také politologii. Je podle Vás squating ohrožením demokracie?

Naopak. Squating využívá přebytky společnosti, využívá něco, co je přebytek nebo 

dokonce odpadek, jako v tomto případě, kdy se podařilo prokázat, že vlastník chce 

objekt zbourat. A to mi přijde naprosto legitimní. Přirovnal bych to k tomu, když někdo 

jezdí autostopem a využívá to volné sedadlo, které tam je. To není nic, co by někoho 

ohrožovalo. Naopak si myslím, že ten, kdo něco neužívá, má podle mého názoru určitou 

morální povinnost dát to k dispozici těm, kteří to nemají. Když mám stříšku a na někoho 

prší, někdo má právo se tam schovat. Alespoň tehdy, když mi to nic nedělá a nemám 

z toho žádný náklad.

Pokud není ohrožením demokracie, proč jsou potom proti němu vedeny takové 

represe?

Je tady nějaký ten represivní potenciál, nějaká naštvanost na alternativní styly života. 

Squating je spojen s určitou subkulturou. Kdyby dům neobsadili squateři, ale rodina 

s malými dětmi, například romská, tak je ta reakce jiná. A možná by v právu na bydlení 

romská rodina více zapadla do tradice obsazování neobsazovaných bytů, které probíhalo 

typicky po válce ve Francii. To je první věc. Když jde o squatery, řekne se o nich, že je 

to zlatá mládež, která už nevé co dělat, žijí ve špíně, poslouchají zvláštní hudbu a tak 

dále. A pak druhá věc, to je taková ta hysterická, neurotická obhajoba vlastnictví. Je ale 

cítít, že vlastnictví není absolutní a nemůže být absolutní. A zrovna tady se projevuje 

hrozná potřeba to hájit s tím, že kdybychom obsazování povolili, tak se nám společnost 

zhroutí. Já si dokonce myslím, že to, co ve skutečnosti bylo stíháno, nebyl žádný 

majetkový trestný čin, protože tam o žádný majetek nešlo. Bylo to stíháno jako hate 

crime. V podstatě jako vyjádření nějakého názoru, který je nebezpečný a který kdyby se 

etabloval, tak společnost zajde. O to šlo v celém procesu. Je to stejné, jako když někdo 

řekne „cikáni do plynu“. To je něco, co musíme stíhat trestním právem a tenhle čin byl 

stejný. V tom je vnímána jeho nebzepečnost, nikoliv v tom, že by někomu poškodil 

majetek.

Na závěr si zkusme zavěštit. Jak vypadá Praha v roce 2020? Opravené a využívané 

nemovitosti, protože legislativa donutí majitele o budovy pečovat, město s několika 

squaty které budou tolerovány, nebo Praha dneška, s desítkami chátrajících 

objektů, o které se nikdo nestará?
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Za C. Bohužel. To je můj názor. Myslím si, že nenastane žádný legislativní vývoj. 

Možná, že příští akce squaterů dopadne dobře, ale podle mě už nejsou ani ty squateři. 

Navíc potřeba mít akce nějak zajištěné bude přeci jen silnější, takže alternativní centra 

budou vznikat pod nějakou rouškou. Stát je slabý a dál slábne, nebude nutit nikhoo 

k tomu, aby se staral o své domy. Rozsudek soudu je sice významný z hlediska trestního 

práva, je to určité pousmání se štěstí na squatery, ale žádný zlom například v 

problematice gentrifikace v tom nevidím.
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Příloha č.7: Rozhovor s Mattym

Matty se po neúspěšném pokusu obsadit vilu Emilka přesunul spolu s dalšími lidmi na

Miladu a vytvořil základ poslední generace na tomto squatu. Při vyklízení opouštěl vilu 

jako jeden z posledních poté, co byl násilně sundán ze střechy zasahující bezpečnostní 

agenturou. S většinou lidí z Milady se usadil v domě v Truhlářské ulici.

Rozhovor byl pořízen v rámci natáčení dosud nevydaného filmového dokumentu o 

squaterské scéně v Berlíně, Poznani a v Praze. Nejedná se tedy o standardní otázky pro 

účely akademické práce, ale o rozhovory reflektující specifické požadavky filmové řeči. 

Přesto považuji některé odpovědi za důležité pro samotný výzkum squatingu a vzhledem 

k tomu, že respondenty nebylo možné v průběhu výzkumu kontaktovat, využívám alespoň 

těchto dříve pořízených výpovědí.

Mohl bys říct několik informací o Miladě, jak dlouho jsi tam bydlel a co ti dala?

Někdy v srpnu 2007 s pár lidma, které vyklidili z vily Emilka a ještě s nějakými 

známými a pár obyvateli Milady z druhé generace jsme se rozhodli, že to rozjedeme 

znovu, že začneme barák opravovat, že začneme dělat akce, přednášky a promítání. Což 

se začalo dařit, první půlrok jsme udělali asi padesát akcí, lidé začali zase chodit na 

Miladu. Opravili jsme ji, zavedli jsme vodu, toalety, sprchu, vyměnili podlahy. Hodně 

práce jsme tomu dali, proinvestovali jsme asi dvě stě tisíc a to nepočítám lidskou práci. 

Co mi to dalo? Dalo mi to první zkušenosti s nějakým komunitním životem, s nějakým 

projektem, který neděláš jen po práci, ale žiješ s těma lidma nonstop, což je o poznání 

jiné, protože je to mnohem intenzivnější. Je tam více podnětů.

Kdo platil všechny ty opravy?

My. Dělali jsme akce, koupíš Braník za míň, prodáš za víc a z toho zisku na akcích jsme 

platili benzín do generátorů a materiály na tu opravu.

Jak jste vycházeli s okolím?

My jsme se vždy snažili komunikovat se studenty a se sousedy, ale nebylo to vždy 

možné kvůli minulosti i kvůli předsudkům. Ale kdo tam chodil, kdo nás navštívil a 

normálně se s námi bavil, neměl problém se vždycky domluvit. Sami jsme iniciovali 
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vícero setkání se sousedy, ale jelikož jeden soused měl eminentní zájem na těch 

pozemcích, tak to nešlo a dopadlo to, jak to dopadlo.

Jak probíhalo vyklízení Milady?

Představ si, že jdeš spát, těšíš se na další den a vzbudí tě flexa, v půl osmé ráno. 

Rozbrus rozřezávající dveře. Ještě si říkám, co ten debil zase dělá, ten kámoš, co dělá 

s flexou. A ono ne, ona to byla evikce. Koukneš z okna, tam pět aut, náckové kolem 

celého baráku, rozbíjí to všechno, tak jsme rychle vstali, stihli si vzít něco černého přes 

obličej, pustili jsme železobetonovou barikádu, kterou jsme sami vybudovali a šli jsme 

na střechu. Nic jiného se dělat nedalo. Začali jsme svolávat lidi, kteří začali postupně 

chodit. Ochranka se probojovala až nahoru, ale tam jsme jim řekli, ať dál nechodí, pro 

jejich vlastní bezpečnost. Chtěli to nějak řešit po dobrém. Ale my jsme řekli, že 

takovýto způsobem, že nám nedáte vědět, vtrhnete ráno do baráku a začnete ho 

demolovat, s vámi jednat nebudeme. Tak oni sešli, začali tam najíždět benga, protože 

těch lidí před vilou bylo víc a víc. Ke konci tam bylo asi 20 dodávek, totálně připravená 

akce. To ráno to vlastně zapsali do katastru, takže jim dalo jakousi legitimitu, i když 

vlastně bez dopisu, bez ničeho. Ukradli nám tam asi čtyřicet tisíc, co jsme měli 

z benefitů na další aktivity. Ukradli osobní věci, foťáky, kola, zničili to, rozbili. Do toho 

starosta Prahy 8 Nosek natočil reportáž, jak squateři žijí ve špíně a bordelu a chodil tam 

po zničeném baráku po těch náccích. A teď si přestav, že už jste tam jenom tři, protože 

někteří šli ještě zachránit, co se dalo, po výzvě policejní psycholožky, která se pak 

rozbrečela, když viděla, co se tam uvnitř stalo. Tak jsme tam zůstali tři a těm náglům 

půjčili hasiči helmy a štíty, tak začali postupovat. Nejdřív zničili celou střechu, vymlely 

všechny tašky, s holemi a helmami se začali blížit k nám. A jak jsem byl nejvýš na tom 

komíně, tak mě zezadu jeden chytl za ruku, druhý za druhou a už jsem se nemohl 

strhnout. Nějak jsem se zapřel, začali se mnou lomcovat, až padl povel, že mi mají tlačit 

oči. To už se nedalo, to jsem se musel pustit. Tak mě strhli, nějak mě kopali, dostal jsem 

pár ran. Čekal jsem to horší, ale asi jak tam bylo hodně fízlů a kamer, tak mě nemohli 

masakrovat úplně. Stáhli mě dolů, zatkli mě, nevím za co, a odvezli mě do antonu.

Odvezou tě na stanici a před celou se otočíš na patě, prý vezměte ho zpátky. Tak si 

říkám, co se děje, vrátí tě a vyloží zas u Milady. Tam stojí Kocáb, ministr pro lidská 

práva, s policejním ředitelem a začnou rozjíždět hru. Když slezou ti zbylí dva, tak se 

pokusí sehnat nějaký volný prostor, ale musíme se rozhodnout hrozně rychle. Já 

odpověděl, že to nemůžu rozhodovat sám, my se rozhodujeme kolektivně. Posunul jsem 
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to dál lidem pod barák, ti samozřejmě byli půl napůl. Ale důležité bylo, když jsem volal 

klukům nahoru. Protože je tam terorizovali ještě nějakým lanem a měli toho dost, navíc 

pršelo, tak jsme se rozhodli ustoupit tomuto požadavku. Nevěděli jsem co bude, protože 

Ladronce taky slibovali náhradní prostory a nestalo se nic. Ale jak se pak ukázalo, 

druhý den naběhl Svinka za Kocábem, nabídl mu náhradní prostory a dopadlo to takhle.

Co se stalo po vyklizení?

Oni věděli, že hodně lidí bude naštvaných, protože způsob vyklizení, celý ten 

background byl důvodem, že se hodně lidí naštvalo a začali nás podporovat. Potřebovali 

to nějak ututlat a to se jim podařilo. Zakázali nám dělat benefiční akce na Praze 2, 

sledovali nás. Dostali jsme ale dobrou podporu, které si vážíme. Touhle cestou chci taky 

poděkovat lidem, kteří nám ukázali, že když jsi sám, někdo tě podrží.

Nespoléháte se na ochranu policie?

Na tohle už za ta léta nevěříme. Když dostaneš do držky tolikrát, tak ti to nepřijde nějak 

smysluplné. Já nevěřím, že tenhle systém se dá reformovat, že někdy bude policie 

spravedlivá. Ona plní svou funkci jako ochránce mocných a to plní dokonale. 

Překvapují mě lidi, kteří si myslí, že to je v rámci demokracie a lidských práv.

Dnes a zítra se konají parlamentní volby. Jdeš volit?

Já nevolím. Protože nechápu, proč bych si měl vybírat menší zlo. Já si ve svém životě 

chci volit dobro a ne nějaký hajzly, co mě budou okrádat. Lidi budou dostávat do držky 

za svoje názory pořád stejně, budou se vyklízet po celé Evropě baráky, ještě mnohem 

víc, takže je úplně jedno, koho zvolíš. Ten systém ale zůstane stejný. Ten systém se 

totiž reprodukuje v tom základním vztahu, postavený na penězích a ne koho tam zvolíš 

a kdo ti co naslibuje.

Jaké je tedy řešení?

Řešení je zkoušet to jinak. A to je už na jednotlivé cestě každého z nás. Neexistuje 

jediný recept pro všechny lidi, jak se to má udělat. Myslím, že každý z nás ví, co ho 

v jeho okolí štve a co by se s tím dalo dělat. Problém je, že nemáme ty možnosti, 

protože ty nám ta moc drží.

Pro mě je důležité dělat malé komunity, které budou fungovat na antikapitalistickém a 

antiautoritářském principu a rozvíjet se do federací. Ono je historických případů mnoho, 
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kdy to šlo, bylo to vždycky jenom krvavě potlačeno z nějakých autoritářských pozic 

moci a kapitálu.

Jaké si představuješ ideální státní zřízení?

Ideální státní zřízení si představuji bez státu. Bez policie, bez hierarchie. Postaveno na 

spolupráci, vzájemném šíření informací, sdílení, učení se navzájem, sdílení zdrojů ve 

vztahu k přírodě a ne k neustálé devastaci pro množení zisku a hromadění peněz a 

statků. Říká se, že všichni lidé na světě by se mohli najíst a mít ke spát, kdyby každý 

pracoval čtyři hodiny denně. Všechno, co je navíc, jde někomu do jeho majetkových 

poměrů.

Když se vrátím k Miladě - proč mohla fungovat 10 let a jak se díváš na to, že je rok 

vyklizená a rozpadá se?

Jim je to úplně jedno. Oni ten prostor rozkrájeli na drobné parcely, budovy a kšeftují 

s tím jak s lentilkami. Jestli něco chátrá nebo ne, to je jedno. To jim nepomůže 

k většímu výdělku. Jim nešlo o ten barák, jim šlo vysloveně o to, aby nás odsud dostali, 

aby potlačili poslední autonomní centrum v Praze. To je jejich cíl dlouhá léta. V 90. 

letech tady bylo pět nebo šest squatů, rozjíždělo se to po německém vzoru, ale ten tlak 

proti squatům je celoevropský. Nemusíme chodit daleko, v Řecku teď taky byly razie. 

Takže represe postupuje a nezůstává nám nic jiného, než se to snažit nějak vybojovat.

Truhla za pár dní skončí. Už víš, kam budete odcházet?

Prostor je docela velký a dá se různým způsobem využívat. Známe formy jako 

pronájmy nebo squatování, ale myslím si, že je třeba jít dál a začít s tím experimentovat. 

Trochu narušit takový ten stereotyp vnímání prostoru a jeho využití. O tom to je, že 

nějaké opice slezou ze stromu a začnou si píchat vlaječky na různé kopečky, dělat 

hranice a říkat, že to je moje. To je prostě ego a jednou to ty lidi spálí.

Jak se díváš na rozpor, kdy existuje spousta nevyužívaných domů a zároveň je 

velké množství lidí na ulici?

Máme tady prostor, narůstají ceny nájmů, bydlení je pořád dražší. Musíš víc dělat, tím 

máš méně času na své aktivity, na rozvíjení svých snů a cílů a tím tě vlastně dostávají 

tam, kde tě chtějí mít. Jako fungující kolečko systému, který pracuje pro množení 

kapitálu. Proto vznikají prázdná místa, kde lidi nemají na nájem a proto končí na ulici a 
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barák končí prázdný. A jenom na Praze 1 máme sto padesát bytů, které jsou déle jak pět 

let prázdné, máme po celé Praze tisíce bytů a stovky domů, které jsou prázdné více jak 

deset let.181 A to se vždycky těžko spočítá, kolik je lidí na ulici, ale je jich čím dál více, 

protože krize postupuje, dluhy rostou, exekuce pokračují a otázka je, kam ty lidi půjdou, 

když jich bude tolik? Myslím si, že ve světě je vidět, jak to pokračuje, jak se zvětšují 

rozdíly, co to způsobuje a kam to pak vede v rámci reakce nějakého státu. Je to o tom 

vnímání, Když bude soukromý majetek povýšen nad všechna ostatní práva, tak se 

budeme divit, v jakém světě se najednou probudíme.

                                                
181 Uváděné počty nelze relevantně doložit.
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Příloha č.8: Rozhovor s Robertem

Robert se účastnil squaterského pokusu na Albertově. Po jeho potlačení se přesunul do 

prostoru v Truhlářské ulici, kde se podílel na aktivitách komunity navazujících na 

činnosti ve vile Milada. Městský soud v Praze zastavil jeho trestní stíhání v případě 

Albertov.  

Rozhovor byl pořízen v rámci natáčení dosud nevydaného filmového dokumentu o 

squaterské scéně v Berlíně, Poznani a v Praze. Nejedná se tedy o standardní otázky pro 

účely akademické práce, ale o rozhovory reflektující specifické požadavky filmové řeči. 

Přesto považuji některé odpovědi za důležité pro samotný výzkum squatingu a vzhledem 

k tomu, že respondenty nebylo možné v průběhu výzkumu kontaktovat, využívám alespoň 

těchto dříve pořízených výpovědí.

Kdy jsi začal squatovat?

To, že jsem tady, bych nenazýval jako squating. Můj první pokus byl na Albertově. 

Momentálně lidi, co tam byli, mají stále soudní jednání. Strávil jsem nějakých 36 hodin 

na cele předběžného zadržení a někteří lidi tam byli drženi i 48 hodin.

Jak vznikl prostor v Truhlářské?

Vznikl po vyklizení Milady, kdy Svinka182 nabídl první a druhé patro k užívání za jednu 

korunu měsíčně. Plus jsme si zařídili to, že tady máme placení vody a elektřiny, takže 

máme všechno legálně. Lidé z Milady se přesunuli sem, navázali na to fungování, co 

bylo tam a ty aktivity rozjeli i tady.

Jaký je program Truhly?

Dělá se promítání, občas to jsou nějaké diskuse, výstavy, koncerty. Jinak se vaří pro 

bezdomovce, je tady čítárna s knihovnou, která se momentálně stěhuje.

Jaké jsou aktuální problémy?

Hlavní problém je sehnat nějaký nový prostor. Protože majitel nám dal na půl roku 

smlouvu s tím, že jí o půl roku prodloužil. Schválili mu, že může tyhle prostory a zadní 

                                                
182 Petr Svinka je majitel objektu v Truhlářské ulici č.11
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trakt rekonstruovat. Tím pádem chce, abychom opustili tenhle prostor a byl by rád, 

kdyby to udělali i nájemníci.

Kam potom půjdete?

To je otázka. Buď můžeme squatovat znova a nebo navázat na to, co jsme dělali tady a 

pronajmout si nějaký prostor.

A opustíte to tu bez problémů, nebo to budete bránit?

Jsme squateři, musíme se rozhodnout sami. Nemůžu takhle říkat, že tu budeme, dokud 

nás nedostanou pryč. Nevím to a pokud budu mluvit za sebe, snažíme se teď hlavně 

pomáhat nájemníkům a vycházíme si vstříc. Momentálně se snažíme bojovat za ně. Aby 

se je majitel nesnažil vyštípat z těchto prostor. Rozhodli jsme se bojovat za nájemníky.

Jakým způsobem bojujete?

To je druhá věc. Jedna forma je pasivní podpora a druhá je aktivní, třeba tlačit na úřady 

aby, když už ta rekonstrukce bude, na ní co nejvíce dohlíželi a omezovali jí. Hlavně 

zadní trakt má být rekonstruován a bouraný a propojený se Soukenickou ulicí. To víme, 

co se tam stalo.

Diváci to třeba nevědí. Co se tam stalo?

Byla tam rekonstrukce domu a zahynulo tam pět pracovníků ze zahraničí.

Co má být místo těchto prostorů?

Spekuluje se, že to má být hotel nebo luxusní byty. Něco, za co se bude moct získávat 

víc peněz od lidí.

Jaké máte vztahy s pronajímatelem?

Já jsem ho osobně neviděl nikdy, vždycky posílal prostředníky, kteří si od nás brali 

zálohy na elektriku. Nemyslím si, že ten vztah je úplně kladný.

Ale nechal vás tu bydlet.

Nechal. Můžeme spekulovat nad tím, co ho k tomu vedlo. Jestli to měl být vztah on vs. 

nájemníci a my jsme byli ten prostředek, nebo chtěl získat od radnice nějaké povolení 
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tím, že nás odsud dostane pryč i s nájemníky. Mohli jsme být prostředek a nebo to třeba 

mohlo být lidumilství, že nám chtěl pomoct. Nevím.

Co pro tebe znamenala Milada?

Byl to jediný a poslední prostor, kde se člověk může sám rozvíjet, může dělat to, co ho 

baví. Když tam jdeš, neplatíš za to, že se můžeš bavit. Dáš tam dvacku, padesát za 

vstup, takové ty symbolické částky, aby měly kapely na cesťáky. Tu zábavu si tam děláš 

i sám.

Co si myslíš o vystěhování a o tom, že Milada už rok chátrá?

To je další věc, co je k tomu vedlo, jestli to byl jenom ten nepořádek a hluk. Ale slyšel 

jsem, že na koleji to nebylo úplně ideální, že lidé tam dělali úplně stejný bordel.183 Co 

s tím majitelé zamýšleli a zamýšlejí, to vůbec nevím. Jestli to nechají v tomhle stavu, 

rozbitou střechu zakrytou plachtou, která se proděraví, když na to spadne kus větve 

nebo čehokoliv, nebo jestli se snaží to zbourat, nebo se postarat o to, aby to nějakým 

způsobem spadlo a s tím pozemkem potom nějak lukrativně naložit…

Dnes a zítra se konají parlamentní volby. Jdeš k volbám?

Kdybych šel k volbám tak nejsem tady. Nevidím perspektivu v tom, že budu dávat hlas 

někomu, kdo za mě bude rozhodovat a že těm lidem něco naslibujou a pak se to stejně 

otočí a udělají si to po svém. Pro mě politika nemá žádný význam.

Jaké je řešení? Jak se hodláš ve společnosti chovat, když neuznáváš politickou 

sféru?

Snažit se žít tak, abych měl pocit, že si opravdu žiji svobodně. Že to, co dělám, dělám za 

sebe a rozhoduji se sám za sebe. Já třeba nesouhlasím s tím, jaké zákony jsou na nás 

uplatňované. Takové to neustálé omezování tím, že všude je tvůj pohyb monitorován.

                                                
183 Milada sousedí s vysokoškolskými kolejemi 17. listopadu.
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A myslíš si, že zákony tě nemohou ochránit?

Jestli se budu spoléhat na to, že policajti budou uplatňovat zákony na to, aby mě 

ochránili, tak to bych byl asi pošetilý blázen. Kolik lidí se dneska spoléhá na policii, ale 

když si dáš průzkumy, tak policie má důvěru kolem 30%.184

Nezáleží ti na tom, jak dopadnou právě probíhající volby?

Když se podíváš na výsledky, tak tam bude buď ČSSD nebo ODS a s nimi bude nějaká 

třetí strana jako komunisti nebo Věci veřejné. Prostě takové ty tři silné strany. Komu 

z nich chceš dát hlas?

Třeba ministr Kocáb je taky politik a pomohl vám. Zajistil vám prostor.

On zajistil jenom tu osobu, která nám prostor poskytne.

Co ti squating dal?

Je to možná na podobné bázi jako když máš klasickou rodinu. Lidi jsou si tady blíž, víc 

spolupracují. Jsou tu občas i rozpory, že se někdy na něčem nepohodneme, ale to jsou 

takové osobní věci. Když se člověk zavře v paneláku do bytu s někým, bez návazností 

na sousedy, lidi se jenom potkávají a vzájemně se neznají, takový život mě vlastně ani 

moc nebaví. Žil jsem takhle pár let, ale nebylo to ono. Chěl bych pokračovat v tomhle 

komunitním žití.

Máš nějakou práci?

Momentálně dělám spíš nějaké brigády. Nepotřebuji tolik, abych musel každý den 

chodit do práce. Oblečení si seženeš, lidi něco nosí do freeshopu a když se ti něco hodí, 

co vypadá slušně, tak se to dá vždycky použít.

Jaký máš názor na kapitalismus, v jakém území bys chtěl žít?

Je hezké si něco představovat. Ale dřív to fungovalo taky tak, kdy byl výměnný obchod, 

kdy ještě nebyly peníze. Asi bych si musel přečíst něco k historii. Lidi začali vytvářet 

soukromé vlastnictví, kdy přišli někam, řekli, že tohle je moje, já si to oplotím a nikdo 

mi na to nevstoupí. Předtím to fungovalo tak, že lidé měli svoje políčko, které 

obdělávali, támhleten soused měl vajíčka, tamten zeleninu, tak si prostě mezi sebou věci 

                                                
184 V únoru 2011 byla důvěra v PČR 55%, podle průzkumu agentury STEM 
(http://www.stem.cz/clanek/2124).
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vyměňovali a nepotřebovali k tomu peníze. Neříkám, že je nutné zničit měnu, asi by to 

nešlo, protože celý svět je založen na tom, že za svůj produkt chci nějakou hotovost. 

Něco, co může zvýšit můj kapitál.

Máte nějaké problémy s pravicovými radikály?

Jako levicová scéna, vlastně médii označovaní jako levicoví extremisté, je to tak, že ty 

problémy jsou. Vidíš se s lidmi, kteří propagují rasismus, vadí jim někdo, kdo má třeba 

dredy, nebo je oblečen nevhodně tím, že má na sobě nějaké nášivky, které značí to, 

s čím sympatizuje, tak ten člověk by podle nich neměl žít v této době. Střety občas 

nějaké jsou, ale nic dramatického.
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Příloha č.9: Rozhovor s Tommym

Tommy se účastnil akcí na Miladě jako návštěvník. Poté, co byla vila vyklizena a část 

squaterů začala obývat prostory v Truhlářské ulici, připojil se k jejich komunitnímu 

způsobu života.

Rozhovor byl pořízen v rámci natáčení dosud nevydaného filmového dokumentu o 

squaterské scéně v Berlíně, Poznani a v Praze. Nejedná se tedy o standardní otázky pro 

účely akademické práce, ale o rozhovory reflektující specifické požadavky filmové řeči. 

Přesto považuji některé odpovědi za důležité pro samotný výzkum squatingu a vzhledem 

k tomu, že respondenty nebylo možné v průběhu výzkumu kontaktovat, využívám alespoň 

těchto dříve pořízených výpovědí.

Jak ses dostal na Truhlu?

Vyskytl jsem se v tíživé sociální situaci, jinými slovy, neměl jsem kde bydlet. S lidmi 

z Milady jsem se znal už delší dobu z různých jiných akcí i tím, že jsem na Miladu 

chodil na koncerty a hlavně podiskutovat. Tak mi bylo nabídnuto připojit se k tomuto 

kolektivnímu způsobu života a zapojit se do tohoto procesu.

Co ti přinesly návštěvy na Miladě?

Milada mi dala to, že stále jsou na tomto světě lidi, kteří se systémem nesouhlasí až do 

té míry, že se snaží od něj odpojit. Že se snaží žít jinak. A to ať se jedná o cokoliv. O 

názory, každodenní žití, bytí, o získávání potravin, společné využívání prostor. To je to, 

co squating, kolektivní způsob života, skýtá.

Dnes a zítra se konají parlamentní volby. Jdeš volit?

Rozhodně ne. Volit nepůjdu, protože se nechci stát součástí špinavé hry 

v kapitalistickém státě. Nemyslím si, že tím, že půjdu někoho zvolit něco změním, 

nedělám si iluze, nejsem naivní. Beru to tak, že za nitky tahají vysoké ekonomické 

zájmy, a to tak vysoké, že kdyby volby, jak jednou prohlásila Ema Goldman, známá to 

anarchistka, kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali. Proto bychom 

neměli hledat řešení ve volební urně, ale v sobě samotných. A o tom to je - jestli chce 

člověk něco měnit, tak by měl začít sám u sebe a ne počítat s tím, že na nějaké čtyři 
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roky privileguje lidi, které v životě neviděl, věří jejím slibům, dá jim nad sebou 

absolutní moc a doufá, že ten dotyčný bude jednat v jejich zájmu.

Co ale znamená „začít sám u sebe“?

Začít sám u sebe? Měnit svůj přístup a jak jsem řekl, jde o to, že když s tímto systémem 

nesouhlasíme, tak bychom se od něj měli odpojit. Já jsem začal sám u sebe tím 

způsobem, že o té doby co tu žiji, jsem vegetarián. Beru to jako pozitivní posun, protože 

je to jedna z mála nenásilných forem, jakým způsobem můžeme bojovat proti tomuto 

systému a nestávat se jeho součástí, co se týče toho průmyslu, který každý den vraždí 

miliony hospodářských zvířat, nebo vůbec živých bytostí, účelově a hlavně stejně 

nehospodárně, neekonomicky.

Vegetariánství je tedy forma, jak se postavit systému?

Jedna z mnoha forem.

Jaké jsou ty další?

Jsou i násilné, ale samozřejmě bychom měli využít nejdřív těch nenásilných. Ale jde o 

to, jestli využívat legálních, nebo legitimních. Protože je spousta projevů odporu, 

nenávisti, nebo projevů nesouhlasu, které jsou v dnešní době zakázané. Můžeme 

například vyjadřovat nesouhlas s fašizující tendencí společnosti na veřejném 

shromáždění, ale podle nového zákona, který je platný od nového roku, se na 

demonstracích nemůžeme maskovat. Což nám brání v odporu naplno. Protože už 

riskujeme svoji vlastní bezpečnost tím, že se stavíme proti tomu, co nám vadí.

Truhlářská má teď končit. Jak to budeš řešit? Bude se squatovat něco jiného, 

pronajme se třeba nějaký jiný prostor?

Variant je několik. Mluvit o taktice nebo strategii která bude použita by nebylo 

rozumné. Já to mám tak, že nepočítám s tím, že bych se vrátil do koloběhu, kdy člověk 

vydělává peníze a chodí do práce. Pracuji, ale brigádně. Protože si uvědomuji, že když 

jsem v té práci a jsem tam třeba dvanáct hodin, jen málo z toho dělám pro sebe a na 

sebe a většinu z toho času vydělávám na někoho jiného. To, co já vytvořím, tak z toho 

má zisk někdo jiný, někdo, s kým jsem se nikdy nesetkal, někdo mně úplně odcizený.
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Co říkáš na situaci, která panuje bytové otázce? Jak vnímáš rozpor prázdných 

nemovitostí a lidí na ulici?

Ta situace se týká gentrifikace. Kdyby to bylo pár domů, tak ještě dejme tomu. Ale ono 

se jedná o nějakých 280 000 bytů jenom v centru Prahy185 a je to prostě spousta střech 

nad hlavou pro mnoho lidí. A ti lidé tu střechu nad hlavou nemají jen z nějakých 

sobeckých důvodů makléřů nebo developerů, kteří rozhodují ne v zájmu obyvatel, ale 

v zájmu svých zisků. A to je právě ono, že osobní zájmy předčí zájmy obyvatel, a to je 

špatně. Ty tahají za nitky i toho rozhodovacího procesu, volebního. Lidé mají více práv, 

co se týče samosprávy. Mohou rozhodovat o věcech, které se týkají přímo jich od roku 

1989 na základě decentralizace moci a delegace moci na krajskou a obecní správu. Ale 

ten systém si to pojistil tak, že zastupitelstvo, které zastupuje zájmy občanů, rozhoduje o 

marginálních partikularitách, jako odpad, o hluku a o takových těch malichernostech, 

kdežto o věcech, které se doopravdy dotýkají těch lidí, rozhoduje nějaká rada, která 

rozhoduje v uzavřené místnosti a ti lidé do toho nemohou nijak mluvit. Lidé v radě jsou 

podplacení předem a výsledek je dán.

Sice nejsme v okovech, ale stále nejsme svobodní. Jsme loutkami a nemáme moc páky, 

jak se proti tomu bránit. Ty lidé, když už se zvolí, jsou v podstatě neodvolatelní, jako že 

se na ně nedosáhne. Začíná to u politiků, přes ozbrojené složky, které chrání jejich 

zájmy a končí to u toho, že chudoba, která dříve byla jenom v rozvojových zemích se 

šíří i v zemích, kde blahobyt je.

Co ti těch tři čtvrtě roku tady na Truhle dalo? Chceš v tomto stylu života případně 

pokračovat?

Určitě v tom chci pokračovat, beru to jako součást celoživotního vzdělávání. Protože 

kolektivní život je o sociálních interakcích, kdy se názory a vůbec žití jednoho setkává 

s žitím druhého a to přímo, neodcizeně. A člověk se z toho může ponaučit. Nemůžu říct, 

že bych tu žil tři čtvrtě roku a byl dokonalý squater. Člověk se učí celý život. Ale je to o 

tom, jak žít co nejlépe, něco, co se člověk asi málo naučí z lavice, někde ve škole. Tohle 

je způsob přímý, kdy to člověk prožívá. Je to praxe, která podle mě dává víc než teorie. 

Učím se každým dnem a nehodlám tento způsob života opustit.

                                                
185 Takový údaj je značně nadsazený, přesný počet se ovšem nedá relevantně zjistit.
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Co třeba rodina?

Co se týče rodiny, to je individuální. Někdo má s rodinou dobré vztahy, někdo má 

s rodinou špatné vztahy. Já mám s rodinou dobré vztahy, setkávám se s nimi často. 

Nežiji s rodiči od sedmnácti let, teď mi je dvaadvacet.

Spíš jsem myslel, kdyby sis chtěl sám založit rodinu.

Hodně lidí si nechce dělat děti. Někteří to považují za hloupost, což je taky zvláštní 

pohled na vytváření rodiny. Spousta lidí se bojí o něco takového pokusit, protože nejsou 

jistoty a nevědí, co přijde. Ale já osobně bych chtěl mít rodinu, chtěl bych mít děti, ale 

to neprotiřečí kolektivnímu způsobu života. To je stereotyp společnosti, kdy založit 

rodinu znamená mít jednu manželku (neříkám, že by jich mělo být více), mít nějakého 

druha, dítě a vybočit se, utéct od toho zbytku lidí tím, že se uzavřeme v nějakém bytě a 

budeme tam žít spolu a tím tu společnost atomizovat. To se mi zdá špatné. Je přirozené, 

aby lidé žili spolu. Takže kdybych měl ženu a s ní děti, chtěl bych žít v nějaké větší 

komunitě.

Nemyslíš si, že by nebyly problémy s úřady? Prošla by taková varianta třeba přes 

sociálku?

To se obávám, že ne. To jsou systémové věci, které nám hážou klacky pod nohy. 

Systém se snaží mantinely vytyčit tak, aby to nešlo jinak, než sám uzná za vhodné. A 

ten systém to uznává za vhodné právě takhle a když čouhá hřebíček, tak ho rádi 

zatlučou.

Když se vrátím k Miladě, mohl bys popsat, co děje od vyklizení s Miladou až po 

teď?

Vyklizení Milady bylo na politickou objednávku. Bylo to sprosté, protože věděli, že tam 

nemůžou poslat policii, tak tam poslali nějakou bezpečnostní agenturu, která se skládala 

z neonacistů. Věděli, že neonacisti a anarchisti se nemají v lásce, takže věděli, že to 

vyřeší rázně, což chtěli, tvrdě, což chtěli. Ale jestli jim šlo o ten pozemek jako takový, 

proč tam nenechali původní obyvatele Milady, kteří ten objekt spravovali deset let a 

rekonstruovali ho? Předtím, než tam přišli, vypadal v dezolátním stavu a teď byl 

obyvatelný, pořádalo se tam spoustu kulturních akcí a hodně lidí tam rádo chodilo. Teď, 

když přijedeme a podíváme se na ten objekt, vidíme, že ho od té doby přikryli modrými 
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plachtami, nikdo se o něj nestará, nic se s ním neděje. A ty plachty tam taky nejsou 

dlouho, do té doby tam pršelo. Byla tam nová střecha, ale pršelo tam proto, že 

bezpečnostní agentura vymlátila střešní desky ze střechy, tím pádem došlo k protékání 

do domu, což narušuje statiku a tak dále. Rozhodně jim nešlo o ten barák jako takový. 

Spíš jim vadily alternativní názory lidí, kteří tam bydleli.
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Projekt bakalářské práce

Vymezení tématu

Práce se zaměří na politickou problematiku squatingu na českém území po roce 1989. 

Prvním důležitým cílem je vymezení pojmu squating. Zatímco na západě je s jeho 

aktivitami více zkušeností a tudíž je snazší jeho definice, v rámci českého prostoru má 

hnutí jen velmi krátkou tradici. Dochází tak k různým dezinterpretacím, ve kterých je za 

squating neoprávněně považováno jakékoliv ilegální obsazení nemovitosti, například 

také bezdomovci nebo narkomany, kteří následně nevyvíjejí další politickou nebo 

kulturní činnost. Přesné vymezení pojmu squating je klíčový bod celé práce a zároveň 

první ze zkoumaných otázek.

Druhou částí výzkumu je otázka, zda squating ohrožuje demokracii. Zde bude práce 

vycházet z právního rámce České republiky, který považuje obsazení cizí nemovitosti 

za trestný čin. Někteří právníci ovšem upozorňují, že trestní stíhání squaterů je podle 

současné legislativy nemožné a oponují ustanovením Ústavy, podle které majetek 

zavazuje. Součástí otázky je střet squaterství a současné demokracie, kdy by kromě 

právního rámce měl být brán v úvahu také normativní rozměr, tedy především rozpor 

mezi legalitou a legitimitou, kterým se squaterské hnutí dlouhodobě obhajuje.

Projekt vychází z několika hypotéz. Předpokládá, že squateři zastávají v rámci 

politických názorů anarchistický proud. Squating nemá jednotnou ideologii, pod kterou 

by bylo možné zařadit všechny jeho příznivce a mezi jednotlivými squatery může 

existovat mnoho různých názorů na dílčí politické otázky. Je však zřejmé, že samou 

činností se squating hlásí k myšlenkám odstranění kapitálu a k popření vyšších autorit, 

je tedy možné jeho zařazení do kategorie anarchismu.

Samotný výzkum proběhne v teoretické i praktické rovině. Vědeckých textů o 

squaterské problematice je velice málo, proto se teoretická část zaměří především na 

porovnání squatingu a demokracie, na konkrétní právní dopady jednání squaterů a na 

normativní část. Praktickou část práce budou tvořit rozhovory s aktivními účastníky 

squaterského hnutí, představiteli alternativní kultury a s významnými teoretiky 

anarchismu.
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Motivace

Téma squatingu je v českém vědeckém i společenském prostředí značně opomíjené. 

V důsledku negativního mediálního obrazu získal squating nálepku společensky 

nepřijatelného chování a spíše sociálně patologického jevu. Zcela opomíjena je jeho 

funkce politického manifestu a snaha poukázat na problematiku bytové otázky 

v současném systému. Relevantní informace o squaterských aktivitách lze nalézt 

nejčastěji jen v anarchistických časopisech, což značně znemožňuje proniknout jeho 

myšlenkám do širšího společenského povědomí. Česká média informují o squaterských 

aktivitách především tehdy, kdy dochází ke střetům se státní mocí, přičemž jsou tyto 

aktivity vylíčeny jako „senzační“ událost a nedochází k hodnotným rozborům motivace 

jednání squaterů. Rád bych touto prací přispěl do objektivní diskuse o problematice 

squatingu, který svou činností upozorňuje na negativní (a zároveň přehlížené) jevy 

současného společenského uspořádání a nastoluje palčivou otázku legality versus 

legitimity takového jednání.

Osnova práce

 Definice pojmu squating

 Squating a české právo

 Myšlenky squatingu a střet se současnou demokracií

 Legalita vs. legitimita

 Praktické projevy squatingu

 Budoucnost squatingu v ČR
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