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Úvod

Cílem této práce je příblížit postoje a názory radikálního antifašistického hnutí. 

Problematika antifašismu a neofašismu je v současné době často probíraným tématem 

v médiích. Přičinou je snaha neofašistických skupin proniknout do etablované politiky a 

medializace rasově motivovaných útoků. Ačkoli ve společnosti panuje vůči neofašistickému 

smýšlení odpor, setkává se s podobným negativním postojem i radikální antifašismus, který 

za hlavní nástroj boje proti neofašismu považuje násilí. Z tohoto důvodu bývají radikální 

antifašisté vnímáni jako stejná hrozba. 

Toto téma jsem si pro svou práci vybrala, jelikož se zajímám o vliv nových sociálních 

hnutí na současnou společnost. Tato hnutí přispěla v druhé polovině 20. století k silným 

společenským změnám, zejména na politické a kulturní úrovni. Zajímá mě, zda radikální 

antifašistické hnutí spočívá na stejných principech jako tato hnutí a zda i ono může 

společnosti nabídnout nějaké alternativy, nebo se jedná pouze o skupinu s úzce vymezeným 

programem – potírání neofašismu – bez dalších cílů. 

Analýzou článků zveřejněných na webových stránkách Antifašistické akce (AFA) mezi 

lednem 2006 až červnem 2010 se pokusím odpovědět na otázku, jaká je politika či ideologie 

současného radikálního antifašismu. Zaměřím se zejména na vztah tohoto hnutí k systému, 

tedy kapitalismu a státu. Ačkoli analyzuji pouze tyto stránky, domnívám se, že výsledky 

výzkumu budou alespoň zčásti aplikovatelné na celé radikální antifašistické hnutí.

Bohužel neexistuje literatura zabývající se současným antifašismem. Ten je zmiňován 

pouze ve spojitosti s extremismem či anarchismem. Například Bastl (2001) nebo Fiala (1998). 

Jedinou prací věnující se antifašismu je bakalářská práce Fenomén současného antifašismu 

v ČR (Fiala 2010). Na tuto práci budu do jisté míry navazovat a rozšířím zde zmiňované 

informace o další poznatky.

Svou práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a výzkumnou. V teoretické části 

se podrobně zaměřím na vznik a charakter nových sociálních hnutí a jejich vztah k veřejnému 

prostoru, s čímž souvisí i teorie politizace každodenního života. Dále se zmíním o radikálním 

politickém aktivismu, do kterého jistě aktivity Antifašistické akce spadají. Okrajově také 

zmíním německé Autonomen, z kterého se v Německu vynořilo i hnutí antifašistické. Jelikož i 

v České republice vzniklo antifašistické hnutí v rámci anarchistů, zmíním i základní 

charakteristiky této ideologie.
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Výzkumnou část uvedu představením své metodologie a vědecké perspektivy, z které 

budu vycházet, což doplním o vymezení některých pojmů, které se v teoretické části 

neobjevily. Pak budou následovat výsledky, ke kterým jsem se v průběhu analýzy 

dopracovala.

1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Sociální hnutí

Sociální hnutí představují neodmyslitelný faktor sociálních změn. Tento termín 

zahrnuje velké množství uskupení, která se mohou výrazně lišit, ať už v oblasti zájmu,

velikosti, způsobu organizace či činnosti. Anthony Giddens proto definuje sociální hnutí 

velmi obecně jako ,,kolektivní snahu o prosazení společného zájmu nebo dosažení společného 

cíle prostřednictvím kolektivní akce mimo sféru etablovaných institucí“. (Giddens 1999: 

s.479) Sociologie reflektovala fenomén sociálních hnutí po celé 20. století, z počátku na 

základě kolektivního jednání, od 60. let pak začala stále více operovat s termínem sociální 

hnutí. Ovšem o hlubší konstrukci tohoto pojmu se pokusil až Mario Diani v roce 1992, který 

vycházel z nejvýznamnějších přístupů k jejich analýze (teorie kolektivního jednání, teorie 

mobilizačních zdrojů, teorie politického procesu a teorie nových sociálních hnutí), čímž se mu 

podařilo alespoň částečně překlenout rozdílnosti konkurujících teorií. Jeho definice hnutí pak 

zní: ,,Sociální hnutí je sítí neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo 

organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené 

kolektivní identity.“ (Znebejánek 1997: s. 29) Mezi těmito dvěma zmíněnými definicemi 

spatřují rozdíl zejména ten, že Dianiho koncept zahrnuje nutnost sdílené kolektivní identity,

tedy fakt, že členové hnutí musí sami sebe definovat jako členy hnutí a musí tak být vnímáni i 

pozorovateli zvnějšku. Dianiho definice také umožňuje odlišení sociálních hnutí od jiných 

forem kolektivního jednání. (Znebejánek 1997)

1.1.1. Nová sociální hnutí

V 60. letech vznikala téměř po celém světě hnutí vycházející z Nové levice, která 

přinesla nové organizační formy i novou hodnotovou orientaci, jež je odlišovaly od hnutí

předchozích. Tyto zásady znamenaly předěl mezi moderními a postmoderními sociálními 

hnutími. (Katsiaficas 2006) Tato hnutí jednodušše nezapadala do starších schémat 
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vytvořených pro analýzu hnutí 19. století (zejména hnutí dělnického). Stará sociální hnutí 

usilovala především o zájmy politicko-ekonomické. Podle teoretiků nových sociálních hnutí 

se tato hnutí od starších liší zejména tím, že jejich těžištěm nejsou zájmy, nýbrž identity. 

(Barša, Císař 2004)

Počátek historie nových sociálních hnutí můžeme přiřknout Antoniu Gramscimu, který 

vycházel z marxismu. Vyzýval ke změně levicové politické strategie v důsledku vývojových 

změn kapitalismu své doby. (Znebejánek 1997) Snažil se zmírnit důraz, který ortodoxní 

marxismus kladl na ekonomické a materiální hodnoty a snažil se vyzdvihnout také význam 

kulturní sféry, která byla stejně tak naplněna ideologiemi vládnoucích tříd. (Heywood 2005) 

1.1.2. Postindustriální společnost1

Vznik nových sociálních hnutí zasazuje většina autorů do vývoje postindustiální 

společnosti. Alberto Melucci tuto společnost nazývá ,,společností komplexní“, kterou 

principiálně odlišuje od industriální společnosti konce 19. století. (Znebejánek 1997) Tuto 

společnost podle něj charakterizují tři procesy. Prvním z nich je změna ve sféře informací, 

které se stávají klíčovým aspektem jejího vývoje. S tímto procesem souvisí změna v oblasti 

zaměstnání, kde dochází k nárůstu pracovních příležitostí ve službách na úkor zaměstnání 

vyrábějících materiální zboží. (Bell 1973) Katsiaficas v tomto kontextu zmiňuje přesun vlivu 

na chod společnosti do dříve marginalizoavné sféry sektoru služeb z původně integrovaných 

skupin, jejichž vliv na společnost se tak omezil. Dalším procesem ovlivňujícím současnou 

společnost je globalizace, tedy vzájemná provázanost všech složek současného světa. Fakt, že 

všichni žijeme v jednom světě (Giddens 2000) a nic neleží mimo jeho hranice, což je 

důsledkem zejména vývoje komunikačních systémů (Giddens 2000). Poslední dominantní 

proces ,,komplexní společnosti“ představuje podle Melucciho individualizace. Aktéři 

sociálního jednání nevystupují jako skupiny určené třídním vědomím nebo náboženstvím, ale 

,,snaží se individualizovat se účastí v různých formách sociálního jednání tím, že mu 

přikládají význam.“ (Melucci 1989: s. 185) Proces individualizace se podle něj uskutečňuje 

tím, že si aktéři volí podmínky vlastního života, čímž si vytváří novou strukturu 

                                                
1 V sociologické i jiné literatuře nalézáme pro popis současné společnosti několik názvů: postindustriální, 
postkapitalistická či postmoderní. Užívání určitého termínu většinou znamená i ztotožnění s autory, kteří tento 
termín používají (Katsiaficas 2006). Já vždy volím ten termín, který používá i autor, o kterém se zmiňuji. Pojem 
,,postindustriální“ pro název této kapitoly jsem si zvolila proto, že se domnívám, že je nejméně problematický. 
Zároveň dokresluje skutečnost rozdílnosti mezi ,,starými“ hnutími, existujícími v době vrcholné industrializace a 
zahrnujícími primárně dělnické hnutí, a ,,novými“ hnutími.
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individuálních potřeb. V tomto bodě však člověk naráží na administrativní systémy snažící se 

o udržení integrity systému. Při hledání individuálních identit tak dochází ke střetu kódů 

majících zdroj v individuálních potřebách s kódy dominantních vzorců, kterými se snaží 

potřeby lidí utvářet sociální stát. (Melucci 1989)

Dle Jürgena Habermase staví realita pozdního kapitalismu proti sobě dva světy: 

systém a životní svět. Životní svět představuje subjektivně prožívanou sféru sociálního 

jednání, systém pak oblasti společnosti řízené prostřednictvím peněz a moci. (Znebejánek 

1997) Racionální orientace systému proniká do životního světa a stále více si jej podmaňuje. 

Dochází ke kolonizaci každodenního života, který je tak stále více zahrnován do systému 

ekonomické produkce. Původně autonomní oblasti života se nacházejí pod stále větší regulací 

jednotlivých vlád. ,,Lidová kontrola nad závažnými životními rozhodnutími byla razantně 

omezena vzrůstající mocí vlád a korporací. (...) životní podmínky jsou pustošeny současně se 

začleňováním kdysi nezávislé sféry každodennosti do spotřebního uspořádání a mezi měřítka 

ziskovosti.“ (Katsiaficas 2006: 5) Habermas a Claus Offe nazývají tento trend rostoucích 

státních zásahů do soukromého života refeudalizací společnosti. (Katsiaficas 2006) Podle 

Habermase vyvolává tato kolonizace odezvu v životním světě, který se snaží o ,,obranu a 

rekonstrukci ohrožených způsobů života“. (Habermas 1987 in Znebejánek 1997: 56) Podobně 

Katsiaficas mluví o přesunu zápasu o moc z politické sféry do každodenního života. Tímto 

mají oba autoři na mysli vznik nových sociálních hnutí jakožto prostředku obrany před touto 

kolonizací.

Offe rozlišuje tři subsystémy kapitalistického systému: ekonomický, politicko-

administrativní a normativní. Hlavní úlohu ve fungování společnosti pak sehrává subsystém 

politicko-administrativní, jehož rozhodování však stále více podemílá volný trh, tedy i 

samotný kapitalismus a narušuje tak integritu ekonomického subsystému. Stát však nedokáže 

zabránit rostoucí systémové krizi, kterou sám způsobuje, ani reagovat na rostoucí požadavky 

sociálních skupin. Dochází tak k podkopávání legitimity státních institucí a krizi společnosti. 

Terčem kritiky zde není kapitalismus, ale stát samotný. (Znebejánek 1997)

Nová sociální hnutí vyvěrají z těchto nových podmínek postindustrialismu, odkrývají 

tento změněný charakter společnosti a zároveň odmítají nový model moci. (Katsiaficas 2006)

1.1.3. Přínos nových sociálních hnutí

Právě vznik sociálních hnutí v 60. letech upozornil na krizi průmyslového kapitalismu. 

Tato hnutí se vymezila vůči starým hodnotám a přinesla nové principy založené na protikladu 



9

těch existujících. Nová sociální hnutí jsou silně spjata s postmaterialistickými požadavky. Dle 

Ronalda Ingleharta přinesla nová sociální hnutí kvalitativní požadavek participace a osobní 

autonomie, kontroly pracovního procesu, seberealizace, identity a sebeúcty. (Barša, Císař 

2004) ,,(...) tato hnutí prosazovala namísto vlastenectví a národního šovinismu mezinárodní 

solidaritu, místo hiearchie a modelu nadvláda-podřízení samosprávu a individuální 

sebeurčení, místo patriarchátu a rasismu rovnostářský humanismus, upřednostňovala 

spolupráci před konkurencí, pokusy o vymýcení chudoby před hromaděním bohatství, místo 

opanování přírody usilovala o ekologickou harmonii.“ (Katsiaficas 2006: s.1)

Offe za cíl sociálních hnutí pokládá ochranu aspektů životního světa, které příznivci 

hnutí považují za ohrožené silami ekonomické, politické a technické racionality. (Znebejánek 

1997) Propojením kultury a politiky vytváří prostředky k obnovení skupinové a individuální 

kontroly nad podmínkami každodenního života. (Katsiaficas 2006) Reagují na problémy 

týkající se všech vrstev bez rozdílu, o čemž svědčí i jejich sociální základna, která je 

mnohovrstevná a třídně nespecifická. (Znebejánek 1997) Jejich identifikace se nezakládá na 

třídní či socio-profesní identitě, ale odkazují k jejím novým typům- kulturním či 

světonázorovým (gay, muslim, ,,přítel Země“). (Barša, Císař 2004) Sociální hnutí jsou 

vyjádřením kolektivní identity ve světě, který se mění mnohem rychleji než kdykoli před tím. 

(Katsiaficas 2006) S tím souvisí i nová témata, která tato hnutí přinesla. Neorientují se na 

ekonomické problémy, ale jejich požadavky se týkají kvality každodenního života: ekologie, 

práva žen a homosexuálů, formy bydlení apod.

Jejich organizační struktura obsahuje slabě hiearchizované formální vztahy, které 

respektují princip decentralizace, otevřenosti a demokracie, spoléhají na samosprávu a 

možnosti svépomoci. Většinou se jedná o malé horizontálně volně propojené skupiny, které 

nevyžadují složitější organizaci. Hnutí jako celky pak centralizaci vědomě odmítají. Tato 

hnutí záměrně zůstávají mimo institucionalizovaný rámec politiky, nemusí se tak uchylovat 

ke kompromisům a zůstává jim možnost využívat netradiční a neinstitucionalizované formy 

jednání jako jsou protesty apod. (Znebejánek 1997)

Podle Melucciho i Alana Touraina představují sociální hnutí významné poselství pro 

zbytek společnosti, že existuje jiný než dominující pohled na skutečnost. Předně usilují o 

sociální změny, nesledují tedy primárně politické cíle. Jsou iniciátory nového životního stylu, 

antisystémová síla, která odmítá dominantní vzorce chování. (Znebejánek 1997) Odhalují tak 

moc, která se běžně skrývá za racionalitou organizačních procedur a ,,divadlem velké 

politiky“. A to nejen na úrovni politického systému, ale v rozličných oblastech a institucích 

sociálního života. (Barša, Císař 2004) Narozdíl od starých sociálních hnutí, která o změnu 
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usilovala prostřednictvím politických institucí, nová rozvíjejí různé formy přímé akce, 

symbolického jednání a kulturní práce na proměně významů a představ. (Barša, Císař 2004)

Důležitým znakem nových sociálních hnutí je jejich časová i prostorová 

neohraničenost a vzájemná prolínavost. Nelze je identifikovat s konkrétní organizací, zahrnují 

množství rozličných skupin a organizací, které spojuje vzájemná interakce. Aktéři sociálních 

hnutí jsou propojeni sítí vzájemných výměn, ať už přímých či zprostředkovaných. Sociální 

hnutí představují komplexní a silně heterogenní struktury. (Diani in: Diani, Mc Adam (ed.) 

2003) 

1.1.4. Význam sociálních hnutí pro občanskou společnost

Sociální hnutí jsou významným aktérem občanské společnosti. Občanská společnost 

představuje podmínku svobodné společnosti a moderní demokracie v západních zemích. Je 

faktorem, který pomáhá snižovat rizika vzniklá procesy moderní společnosti, zejména 

globalizace (Müller 2002), a to jak ekonomické tak kulturní.

Existují různá vymezení občanské společnosti, která vychází ve větší či menší míře 

z filosofických tradic Johna Locka a Charlese L. Montesquieua. Lockovský proud považuje 

za hlavní předpoklad občanské společnosti mimopolitičnost a nezávislost. V tomto tzv. 

slabším smyslu se pak občanská společnost chápe ,,jako existence volných sdružení, která 

nejsou pod poručnictvím státu.“ V tzv. silnějším smyslu vycházejícím z myšlení 

Montesquieua lze občanskou společnost chápat jako ,,existenci takových sdružení, jež jsou 

nezávislá na státní moci a kde se společnost jako celek může sama strukturovat a koordinovat 

svoje jednání skrze taková sdružení a souhra těchto asociací může významně omezovat a 

,ohýbat´ výkon státní moc.“ (Müller 2002: 53) Tento proud za hlavní požadavek občanské 

společnosti považuje široce decentralizovaný systém politického rozhodování a vlastní vládu 

občanů. Hegel pak snoubí obě tyto pojetí a jako první občanskou společnost odlišuje od státu. 

Obecně se odlišují dvě formy občanské společnosti: trh a veřejnost. Samoregulující 

ekonomika a veřejné mínění představují způsoby, jimiž může společnost dosáhnout nějaké 

jednoty nebo koordinace mimo politickou strukturu. Veřejné mínění představuje 

v sekularizované společnosti autoritu, jež by měla mít v rozvinuté demokracii normativní 

význam pro politickou moc. Veřejný prostor umožňuje racionální diskusi nezávislou na 

politických strukturách, umožňuje lidem definovat jejich cíle a požadavky. Po rozpadu 

tradičních autorit (politických či náboženských) se tak veřejné mínění stává vnější instancí 

kontrolující politickou moc. ,,Veřejné mínění se stává rozhodující silou. Je to to jediné, co 
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legitimizuje činnost vlády a co jí vůbec umožňuje mít autoritu.“ (Müller 2002: 57) V tomto 

smyslu je nepřehlédnutelný význam nejrůznějších sdružení, zejména intelektuálních a 

etických, jež mají silný vliv na udržování a přeměnu veřejného mínění i morálky a kterým 

musí vláda naslouchat. Především takováto sdružení utvářejí morální klima společnosti. 

(Müller 2002)

Perspektiva, která klade důraz na otázku společenské solidarity, je tzv. minimalistické 

pojetí občanské společnosti. Tento sociokulturní pohled vídí občanskou společnost tam, kde 

jiná pojetí mluví o veřejném sektoru. Občanská společnost tak zde označuje především 

doménu kulturních předpokladů, zažitých tradic, hodnot a norem, implicitně sdílených 

způsobů a mravů, jež podmiňují myšlení i jednání každého člena společnosti. ,,Občanská 

společnost je zde synonymem hodnotového konsensu, rozvinuté komunity, jež je svázána 

těsnou sítí interpersonálních vztahů loajality, závazků a solidarity.“ (Müller 2002: 69) 

Občanská společnost tak v tomto pojetí představuje jakousi ochranu před útlakem ze strany 

státu, trhu či jiných společenských sfér. 

Minimalisté pak za nejdůležitější složky občanské společnosti považují dobrovolné 

asociace a sociální hnutí s jejich netržně orientovaným chováním, minimální mírou 

hiearchizace, vyšší mírou spontaneity, otevřenosti a flexibility. Jejich aktivity mají většinou 

charakter symbolických výzev vůči existujícím mocenským vztahům a zažitým kulturním 

vzorcům. Pohybují se ve veřejném prostoru nezávislém na vládních institucích, stranickém 

systému či státní  struktuře. (Müller 2002) Ovlivňují strukturu občanské společnosti, vytvářejí 

mnohost nových veřejných prostorů a zároveň rozšiřují a oživují prostory již 

institucionalizované. (Barša, Císař 2004) Sociální hnutí tak mohou přispívat k rozvoji 

demokracie, jelikož jejich široká škála požadavků napomáhá intenzivnější a otevřenější 

diskusi. (Znebejánek 1997) Podobně podle Luka Martella obhajují nová sociální hnutí 

občanskou společnost proti moci státu a trhu. Jde jim primárně o redefinici kultury a životních 

stylů. (Barša, Císař 2004) ,,Význam sociálních hnutí po zániku sovětského komunismu 

nespočívá ve schopnosti ovládat státní moc, ale ve schopnosti omezovat moc národních států 

a vytvářet volný prostor, kde se člověk může samostatně rozhodnout a tato rozhodnutí 

vykonávat přímo.“ (Katsiaficas 2006: s.4)

1.2. Radikální politický aktivismus

Ondřej Císař ve své knize Politický aktivismus v České republice popisuje druhy 

politického aktivismu, které se zde po roce 1989 objevují. 
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Vychází z teorie mobilizačních zdrojů, zejména Tillyho, které ,,hnutím připisují 

výrazně politický charakter.“ (Znebejánek 1997: 111) Podle Tillyho dochází k mobilizaci 

sociálních hnutí v situaci, kdy dosavadní instituce neumožňují vyjádření jejich postoje anebo 

když státní moc potlačuje jejich potřeby. Dochází tak k přímé konfrontaci s politickou mocí. 

(Giddens 1999)

Císař chápe politický aktivismus jako ,,úsilí zaměřené na ovlivňování politických 

výstupů jinou cestou než skrze účast v jakémkoli typu voleb.“ Aktivisté jsou jednotlivci, ,,kteří 

věnují podstatnou část svého času nebo jiných zdrojů politickým, avšak zároveň přímo 

s volbami nespojeným aktivitám v rámci nějaké skupiny, platformy nebo organizace.“ (Císař 

2008: 29) Aktivismus je odlišován od participace, která představuje jednání řadových občanů, 

zatímco aktivismus odkazuje k činnosti aktivistů a jejich organizací. Participace a aktivismus 

spolu mohou i nemusí být svázány.

Petrova a Tarrow vymezují dvě dimenze aktivistických organizací. První dimenze 

popisuje jejich mobilizační kapacitu, tedy schopnost mobilizovat jednotlivce. Druhá dimenze 

pak představuje jejich transakční neboli advokační kapacitu, tedy schopnost budovat 

meziorganizační sítě, kooperovat a začlenit se do politického procesu. Tyto schopnosti mohou 

nabývat vysokých či nízkých hodnot.

Na základě těchto dvou přístupů pak autor vymezuje pět modů politického aktivismu.

1. Starý participační aktivismus, který zastupuje propojení aktivismu s participací a je 

charaketerizován vysokou mírou mobilizační i advokační kapacity.

2. Nový transakční aktivismus představuje aktivismus bez participace. Je definován 

relativně nízkou mobilizační kapacitou a vysokou advokační kapacitou. Zahrnuje zejména 

organizace nových sociálních hnutí.

3. Nový radikální aktivismus představuje také aktivismus bez participace s nízkou 

mobilizační kapacitou, ale od transakčního se odlišuje nízkou kapacitou advokační. Vzhledem 

k tématu mé bakalářeské práce se dále zaměřím na výsledky výzkumu právě tohoto 

aktivistického modu.

4. Občanská sebeorganizace zastupuje participaci bez aktivismu a vyznačuje se 

omezenou mobilizační i advokační kapacitou.

5. Epizodická masová mobilizace představuje také participaci bez aktivismu a je 

charakterizována vysokou schopností mobilizace a nízkou advokační schopností.

Nový radikální aktivismus zahrnuje aktivisty z okrajů politického spektra. Autor do 

tohoto modu zahrnuje jak radikální levici, podle autora například anarchismus, tak radikální 
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pravici. Podle zmíněné charakteristiky je zřejmé, že tyto skupiny nepřitahují ,,masy“ a 

zároveň jim je uzavřena sféra politických příležitostí. Svoji advokační schopnost se ani 

nesnaží budovat. Transakční aktivisté se podle nich ,,prodávají systému“. Radikální aktivisté

by se politických příležitostí nechopily ani v případě, kdyby jim tato sféra byla otevřena. ,,(...) 

svou identitu utvářejí právě v přímé konfronatci se ,,systémem“.“ (Císař 2008: 83) Představují 

alternativní podobu politického aktivismu, mimoinstitucionální politickou sílu.

Většinou nemají formalizovanou organizační strukturu, opírají se spíše o jednotlivé 

aktivisty, vyznačují se vysokou mírou autonomie. Co se týče získávání zdrojů, nespolupracují 

s žádnými veřejnými institucemi, ani se zavedenými soukromými nadacemi. Spoléhají se 

pouze na zdroje vytvářené vlastními silami. Financování jako takové tak můžeme chápat jako 

politický aktivismus. Co lze pokládat za zdroj neurčuje pouze jeho dostupnost, ale také jeho 

pociťovaná (ne)legitimnost. ,,Její kolektivní identita (určité skupiny) se definuje nejen tím, 

čeho skupina chce dosáhnout, ale také tím, jak toho chce dosáhnout.“ (Císař 2008: 148) 

Postmaterialistické požadavky jsou spojeny s novými sociálními hnutími. Ovšem cíle 

radikálního aktivismu spadají mimo zavedený veřejný diskurs, stojí mimo sféru toho, co 

společnost pokládá za legitimní a přijatelné. Což samozřejmě vede k neschopnosti získat širší 

veřejnou podporu, která by jim mohla přinést určitý politický vliv.

Jejich aktivismus je namířen zejména proti mezinárodním institucím, institucím jiných 

států, politickým aktérům a českému státu jako celku. (Císař 2008) Tyto instituce bývají jako 

celek označovány jako systém, establishment, mocenská politika, světový kapitál. Ty

představují institucionální reprezentanty akumulace a zneužívání moci ve všech jejích 

formách a reprodukce či posílení stávajících mocenských vztahů. (Marada in: Hrubec (ed.) 

2004) 

1.3. Politizace každodennosti

V poslední době vyšlo několik studií zabývajících se odhalováním politického 

významu činností, vztahů a vlastností, které se za politické běžně nepovažují. Dochází se 

k závěru, že lidská zkušenost má neodmyslitelně politickou dimenzi, že vše, co se týká 

člověka má politický význam. (Marada 2003) Každý člověk je politický myslitel. Ať si toho je 

vědom nebo ne, sahá k politickým ideologiím a pojmům, kdykoli vyjadřuje svůj názor nebo 

prostě říká, co si zrovna myslí.“ (Heywood 2005: 19)

Politika se v moderní společnosti stala relativně autonomní sférou jednání vázanou 

především na stát a státní instituce. Ovšem předmětem jejího rozhodování je sociální řád a 
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sociální vztahy, jež je třeba politicky artikulovat a aktivně utvářet politickou autoritativní 

činností. Tento řád byl v tradiční společnosti vnímán jako přirozený, daný Bohem. 

S nástupem moderních států se však utváření takového řádu stává politickým úkolem, tato 

potřeba je v podstatě příčinou vzniku politické sféry vázané na stát, jehož autorita má 

prosazení tohoto řádu zajistit. (Marada 2003) ,,Moderní stát zasahuje svým vlivem do sfér 

jednání, které dříve pozbývaly podobné centrální autoritativní a všeobecné regulace.(...)

Moderního člověka provází přítomnost státu takříkajíc na každém kroku - bez ohledu na 

konkrétní uspořádání politických (státních) institucí.“ (Marada 2003: 57-58) Stát redukuje 

vztahy mezi individuálními a institucionálními aktéry ve veřejné sféře na vztahy smluvní. 

Práva a povinnosti těchto aktérů nesmí přesahovat tyto smluvní podmínky, které jsou 

podřízeny základním zákonným normám. Občanství se stává pro člověka jeho základní 

identitou, na jejímž základě interpretuje zkušenost. K tomu dochází zejména ve chvílích 

možného konfliktu s nějakým pravidlem, na které má dohlížet státní instituce. Člověku je na 

každém kroku připomínáno, že je občanem státu, který se stal regulátorem každodenních 

podmínek. Každý jedinec je od svého narození až po úmrtí pod státním monitoringem 

(matriky apod.), stát však zasahuje i do privatizovaných sfér práce a rodiny. (Marada 2003) 

1.3.1. Autonomní hnutí

Právě autonomní hnutí usilují o omezení vlivu státu na sféru každodennosti, dokonce 

se tento vliv snaží úplně potlačit. Prostředkem tomu má být změna systému, tedy komplexní 

změna společnosti jako takové.

Georgy Katsiaficas se ve své knize The Subversion of Politics zabývá vznikem a 

významem autonomních hnutí v západní Evropě. Zaměřuje se zejména na německé 

Autonomen, kteří vzešli z iniciativ a hnutí zaměřených na jedno téma, zejména hnutí 

protijaderného a squatterů. Pojem Autonomen tyto skupiny sjednotil a vyjádřil jejich určité 

směřování, které není definováno nějakou konkrétní ideologií, ale především akcí, 

spontánními aktivitami vycházejícími zdola. Jejich autonomní politika je definována 

především skrze skutky. Právě konfrontační politika Autonomen pomohla v 80. letech oživit 

politické debaty a změnit některá politická rozhodnutí.

Autonomní hnutí usilují o život podle nových norem a hodnot, na jejichž základě bude 

změněn každodenní život a celá občanská společnost. Tradiční hiearchické politické vztahy 

mají být nahrazeny politickou interakcí, kde bude mít každý prostor pro sebevyjádření. Usilují 

o dekolonizaci každodenního života. Každý jednotlivec se má z osamoceného individua stát 



15

členem kolektivu a rovnoměrně se podílet na procesu rozhodování. Odmítají normy a hodnoty 

vnucené zvnějšku a požadují možnost sebedeterminace. Věří v samosprávu a vyžadují, aby 

jednotlivci i skupiny převzali zodpovědnost za své vlastní činy. Prostředkem k tomu má být 

zničení stávajícího kapitalistického patriarchálního systému, v kterém spatřují zdroj 

nelidskosti, vykořisťování a denní monotónnosti, i změna každodenního života.

Toto hnutí dokázalo svoje představy do jisté míry naplnit. Osquattované domy 

představovaly na jedné straně konkretizaci jejich cílů, na straně druhé základ pro další šíření 

jejich alternativních postojů. Vzájemná komunikace mezi aktéry hnutí se odehrávala 

prostřednictvím vlastních časopisů a novin, rádiových stanic a v informačních centrech, 

kavárnách a hudebních klubech. V podstatě každý, kdo se nějak účastnil těchto aktivit, přispěl 

k fungování celé této autonomní sítě. Sympatizanty hnutí můžeme rozdělit na aktivní, kteří se 

zapojili do mobilizace a příležitostných setkání, a pasivní, kteří hnutí podporovali finančně, 

četli alternativní tisk a podíleli se na šíření myšlenek mezi své kolegy, kamarády, studenty.

Struktura celého hnutí byla ryze horizontální, rozhodování probíhala na úrovni 

kolektivní diskuse. Odmítali jakékoli vedení a příkazy shora. Tyto principipy vedly k 

individuálnímu rozhodování a přispěly k politickému zdokonalování. Tato struktura umožnila 

flexibilitu hnutí, jelikož nebylo třeba čekat na rozhodnutí nějakého výboru. Určitá lokální 

skupina mohla jednat ihned na základě vlastního rozhodnutí, což zvyšovalo schopost rychle 

reagovat na veřejné události. 

Katsiaficas zdůrazňuje, že ve světě, kde dominují konzumní kategorie existence, 

dochází ke snížení kapacity pro autonomní individualitu. Principy autonomních hnutí 

představují určitou alternativu a možnost vymanění se z kolonizace životního světa. 

Autonomen se snaží chránit a rozšířit nezávislost občanské společnosti, ochránit svoje okolí a 

kolektivní vztahy před hiearchií a spotřebními vztahy existujícího systému.

V rámci Autonomen se v Německu vynořilo také hnutí antifašistické. Jelikož na 

přelomu 80. a 90. let narostly v Německu počty neofašistických útoků na imigranty a členy 

alternativních subkultur, na což policie a stát nijak nereagovali, vzali Autonomen boj proti 

tomuto násilí na sebe. Vedle pouličních bojů iniciovali i různé kampaně na podporu 

přistěhovalců, napříkald kampaň za volební práva cizinců. Jejich násilná politika namířená 

proti neofašistům, která se setkávala s úspěchem, počet neofašistických útoků se snížil, pak 

přispěla i k mobilizaci samotných imigrantů. 
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST

2.1. Metodologie

Jelikož můj zájem spočívá především ve snaze pochopit aktivity Antifašistické akce, 

kladu si výzkumnou otázku takto:

Jaká je politika Antifašistické akce? případně Jaké je ideologické přesvědčení, které 

vede k aktivitám Antifašistické akce?

Při výzkumu budu vycházet z konstruktivistického paradigmatu, jehož nazírání na 

realitu je mně osobně nejbližší. ,,Konstruktivismus označuje takovou vědeckou perspektivu, 

která považuje realitu za specificky a lokálně konstruovanou a po formální i obsahové stránce 

závislou na individuální osobě nebo skupině lidí.“ (Hendl 2005: 95) Toto paradigma se mi 

zdá vhodné i s ohledem na cíl výzkumu, kdy mě zajímá ,,způsob, jakým lidé individuálně 

nebo kolektivně interpretují nebo konstruují sociální a psychologický svět ve specifických 

sociálních kontextech.“ (Hendl 2005: 91) Zajímá mě, jak antifašisté nazírají na realitu světa 

současného systému.

Vlastní metodologie výzkumu pak bude silně ovlivněna fenomenologickým 

přístupem, který ,,chápe společnost jako jev, jenž je vytvářen a znovu a neustále obnovován a 

rekonstruován v duchovní interakci jedinců, kteří sociálním faktům dávají význam a smysl.“

(Hendl 2005: 77) Sociální fenomenologie klade důraz na porozumění, jak jedinci nebo 

kolektivy vnímají určitou zkušenost. ,,Výzkumník nehledá pravdu a morálku, ale 

porozumění.“ (Disman 2007: 294) 

Rozhodla jsem se pro kvalitativní výzkum, k čemuž mě dovedla výzkumná otázka i 

metodologický přístup. ,,Metódy, ktoré používajú kvalitativní výskumníci, dokazujú rozšírené 

presvedčenie, že možu sprostredkovať ,,hlbšie“ porozumenie spoločenským fenoménom, než 

by se získalo z čisto z kvantitatívnych dát.“ ,,Preferujú se skor významy než správanie- pokus 

o ,,dokumentovanie světa z pohl’adu skúmaných l’udí.“ (Silverman 2005: 20)

Výzkum bude založen na analýze článků zveřejněných na webových stránkách 

www.antifa.cz, které spravuje pražská pobočka Antifašistické akce. Tyto články pochází 

z období od ledna 2006 do června 2010. Články, které jsou zde k dispozici však nepochází 

pouze z pera jejích členů, ale i z jiných zdrojů, zejména internetového serveru 
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Československé anarchistické federace. V článcích jsou zároveň časté odkazy na jiné články, 

tyto odkazy jsem také do výzkumu zahrnula. 

Samotnou analýzu jsem započatala rozdělením článků podle témat do šesti základních

skupin: monitoring, neofašistické aktivity, antifašistické aktivity, systém (články týkající se 

zejména státu a kapitalismu), články týkající se témat typických pro nová sociální hnutí (např. 

články o Queer Parade, squattingu apod.) a ostatní. Některé články jsem byla nucena zařadit 

do několika skupin. Nejobsáhlejší pak byla skupina monitoring a neofašistické aktivity. 

Jelikož monitoring jako takový není pro můj výzkum podstatný, těmito články jsem se dále 

nezabývala. Články ve skupině antifašistické aktivity pak většinou popisovaly strategie 

Antifašistické akce, ty zmíním na konci mé práce. Klíčovým souborem se pro můj výzkum 

stala skupina systém. Jelikož jsem se snažila nalézt přesvědčení společné pro celou 

Antifašistickou akci, vnímala jsem jako relevantní pouze ty postoje a názory, které se 

v článcích opakovaly, mé závěry tedy nevycházejí jen z několika matných zmínek. Zároveň si 

však uvědomuji, že ani tak nemohu závěry příliš zevšeobecňovat a neznamená to, že se 

s těmito postoji ztotožňují všichni členové AFA. Při výzkumu jsem se snažila nezaměřovat 

pouze na témata, která se mi ještě před započetím analýzy zdála vzhledem k výzkumné otázce 

důležitá, což byl zejména kapitalismus. Pozornost jsem upírala i na motivy, které se 

opakovaly často, což byla například policie či média, nebo na které byl podle mého kladen 

větší důraz. Proto se ve výzkumné části zabývám i otázkou voleb, ač se na první pohled toto 

téma nemusí jevit, že by s výzkumnou otázkou nějak souviselo.

Jednotlivé články jsem si rozdělila do krátkých segmentů, většinou odstavců či delších 

vět, které se týkaly určitého tématu. Tyto části jsem si okódovala. Pro kódování jsem si 

zvolila induktivní postup, kdy jsem nejprve volila hodně podrobné kódy, které jsem pomocí 

abstrakce postupně přetvářela na kódy vyšších kategorií. Tyto obecné kategorie pak většinou 

kopírovaly moje původní rozdělení článků na skupiny. Souběžně s kódováním jsem si psala 

poznámky, které rozvíjely smysl vlastních kódů a už v průběhu analýzy jsem nacházela určité 

vztahy mezi jednotlivými kódy. 

Závěry, které pak v této části zmiňuji, jsou výsledkem porovnávání jednotlivých 

vztahů mezi kódy. Důležitou vztahovovou kategorií se pak stal systém, na který v podstatě 

všechny kódy odkazují. 
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2.2. Pojmové vymezení

2.2.1. Antifašismus a neofašismus

Literatura k tématu antifašismu se orientuje zejména na historickou perspektivu, na 

období před a během 2. světové války. Dále je antifašismus zmiňován v socio-politologické 

literatuře v rámci anarchismu jako jeho součást. S nedostatkem literatury souvisí i problém 

definice antifašismu. Ani jedna z prací, které jsem pročítala, antifašismus nijak nevymezuje. 

Tento pojem se nenachází ani v sociologických a politologických slovnících. Naopak shodu 

nalézám v definici neofašismu: ,,Hnutí po 2. světové válce navazující otevřeně či skrytě na 

ideologii, program a politickou strategii italského fašismu nebo německého nacismu.“

(Linhart, Vodáková 1996: 678) Fašismus usiluje o vytvoření antiindividualistické totální 

společnosti vedené jediným vůdcem na principu radikálního nacionalismu. Nacismus se 

odlišuje myšlenkou nadřazenosti árijské rasy. (Adamová 2001) (Miller 2000) Ani jeden ze 

slovníků neuvádí pojem neonacismu, ačkoli v laické společnosti je běžně užíván. Jelikož je 

neonacismus někdy považován za zvláštní příklad neofašismu (Charvát 2007), budu jej 

zahrnovat pod tento pojem. 

Jelikož se budu zabývat pouze Antifašistickou akcí, budu vycházet z její definice 

antifašismu, ačkoli takové vymezení není rozhodně všeobecně využitelné. Antifašismus tak 

znamená boj proti všem totalitním ideologiím, zejména neofašismu a bolševismu, a všem 

formám útlaku. Poslední část pak odkazuje spíše než na antifašismus na protisystémovou 

orientaci Antifašistické akce.

2.2.2. Politický extremismus a radikalismus

Extremismus a radikalismus představují obtížně vymezitelné termíny. V běžné praxi 

tyto pojmy často splývají. V politické a mediální sféře často slouží k diskreditaci protivníka. 

(Mareš 2003), k vymezení nepřítele jako někoho, kdo narušuje běžný společenský pořádek a 

užívá násilí proti policii a ničí majetek. Výraz extremismus tak v sobě nese negativní 

konotace.

V sociologických vědách nepanuje ohledně definice těchto pojmů shoda a autoři se

užívání těchto termínů raději vyhýbají. Středem problému zůstává směšování levicového a 

pravicového extremismu pod společný pojem. Tendence však směřuje k respektování toho, 

jak tato slova vnímá širší veřejnost. ,,Z tohoto hlediska je radikalismus označením politických 

postojů, jež nevedou k odtstranění demokratického systému a pohybují se v rámci jeho 
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ústavního vymezení, byť třeba na okraji, zatímco většina definicí politického extremismu 

ukazuje, že se jedná o postoj, který odmítá demokratický právní stát a usiluje o jeho 

odstranění či modifikaci.“ (Fiala in: Fiala (ed.) 1998)

Usiluje-li tedy Antifašistická akce o změnu stávajícího systému, můžeme ji i 

z odborného hlediska považovat za extremistickou. Důležité je však upozornit, že označíme-li 

někoho za extremistu, neznamená, že jeho chování či postoje nějak hodnotíme.

V názvu této práce se vyskytuje spojení ,,radikální antifašismus“. Tento termín použil 

ve své bakalářské práci Michael Fiala (2010) a já u tohoto vymezení zůstanu. Můžeme tak 

odlišit antifašismus, který se nezříká násilí, naopak jej považuje za legitimní způsob boje od 

antifašismu nenásilného. Vedle pojmu radikální se nabízí i slovo militantní. Ovšem násilí není 

jedinou strategií Antifašistické akce a slovo radikální v sobě obsahuje i určité vymezení nejen 

vůči fašistickým a ultrapravicovým postojům, ale i vůči etablovanému politickému systému. 

Blackwellova encyklopedie pak definuje radikalismus jako ,,schopnost podrobit existující 

okolnosti kritickému zpochybňování a hlásat reformu nebo zrušení těchto okolností, pokud 

jejich existenci nelze principiálně ospravedlnit.“ (Miller (ed.) 1995: 399) Myslím, že tato 

definice vyjadřuje postoj antifašistického hnutí vůči jakýmkoli fašistickým tendencím. 

2.2.3. Politika

Katsiaficas mluví ve spojitosti s autonomním hnutím o antipolitice. Má tím na mysli, 

že činnost nových sociálních hnutí se nesnaží o uchopení moci, ale o její překročení, o zrušení 

politiky v tradičním slova smyslu, tedy ve smyslu její podmíněnosti státními institucemi. 

V teoretické části jsem psala o politizaci každodennosti. Budeme-li tedy vycházet 

z předpokladu, že každá naše činnost je politizována, je zřejmé, že činnost, která se 

uskutečňuje ve veřejném prostoru bude touto politizací dotčena nejvíce. A to nejen pasivně, 

že je k tomu donucena vnějšími silami státního aparátu, ale i aktivně, tedy že člověk jednající 

ve veřejném prostoru sám záměrně takto činí ve snaze ovlivnit okolnosti svého života. 

Vzhledem k tomu, že ten je nejvíce ovlivňován zákony, jedná člověk tak, aby se s těmito

nařízeními nějak vyrovnal. Domnívám se, že takovou činnost můžeme považovat za 

politickou. Myslím, že tento můj předpoklad podporuje i fakt, že v této souvislosti můžeme 

mluvit například o politickém aktivismu. A zároveň i to, že sociálním hnutím je připisován 

politický vliv. Mluvím-li tedy o politice antifašistického hnutí, nemíním tím politiku 

institucionalizovanou, ale právě snahu ovlivňovat politický vliv této sféry na životní svět.
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2.2.4. Ideologie a anarchismus

Blackwellova encyklopedie definuje ideologie jako ,,soustavy symbolicky zatížených 

věr a výrazů, které představují, interpretují a a hodnotí svět tak, aby vytvářely, mobilizovaly, 

řídily, ospravedlňoaly určité způsoby nebo cíle jednání a jiné ztratily.“ (Miller 1995: 190) 

Ideologie tak ovlivňují nejen politický život, ale vidění světa jako takového. Skýtají určitou 

perspektivu, skrze níž lze svět chápat a vysvětlovat. Lidé tak nepohlížejí na svět objektivně, 

nevidí jej takový, jaký je, ale prostřednictvím navyklých názorů, pohledů a východisek, 

kterými se ve svém životě řídí a které ovlivňují naše chování. Lidé se k ideologiím přiklánějí 

proto, že jim pomáhají vyznat se ve světě. Politické ideologie mimo jiné představují i určitý 

soubor sjednocujících názorů  a hodnot, které spojují skupiny se stejným pohledem na svět a 

stejnými politickými cíli. Podle Heywooda představují ideologie soubory idejí, které jsou 

základem politického postupu. Všechny ideologie nějakým způsobem zhodnocují stávající 

uspořádání v podobě určitého světonázoru, předkládají nějaký vlastní model žádoucí 

společnosti a přicházejí se způsobem, jak tuto vizi naplnit. Ideologie nejsou nějakým 

statickým systémem, ale proměnlivým souborem myšlenek, vzájemně se překrývají a mísí. 

(Heywood 2003)

Nedomnívám se, že by antifašismus představoval nějakou všeobjímající ideologii. Na 

druhou stranu však bude myšlenka antifašismu pro členy radikálního antifašistického hnutí 

jednou z rozhodujících sil utvářejících jejich pohled na skutečnost. Budu-li se držet 

Haywoodova vymezení ideologie jakožto ideologie v ryze politickém smyslu, je toto hnutí 

silně propojeno s aanrchismem.

Politické ideologie jsou tradičně vymezovány na základě pravolevé osy, která slouží 

jako  vodítko k jejich vzájemnému uspořádání. Na tomto spektru se úplně vlevo nachází 

komunismus, dále pak socialismus, liberalismus, konzervatismus a úplně vpravo fašismus.  

Ačkoli se toto rozlišení ve společnosti běžně používá, je otázkou, na kolik nám může pomoci 

k charakterizováním politických názorů. Není ani jasné, kam na této škále zařadit 

anarchismus. 

Pro znázornění ideologických rozdílů nám pak mnohem lépe napomůže schéma 

trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří socialismus – konzervatismus - liberalismus. Tzv. extrémní 

ideologie pak rozšíří tento trojúhelník tvořený ideologiemi umírněnými. Nad socialismus se 

umístí komunismus, nad konzervatismus fašismus a nacismus a anarchismus bude ležet nad 

liberalismem. (Charvát 2007) Tato schémata nám mohou pomoci politické ideologie roztřídit, 
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ale jejich vypovídací hodnota není příliš vysoká, mají tendenci složité soubory politických 

idejí zjednodušovat a zobecňovat. 

Slovo anarchie pochází z řečtiny a znamená bezvládí. Anarchisté opravdu usilují o 

odstranění státu a práva a všech forem politické autority. Domnívají se, že tak může 

vzniknout přirozenější a spontánnější společenské uspořádání. Věří v možnost bezstátní 

společnosti, kde bude dosaženo maximální osobní svobody. Svobodní jednotlivci budou 

spravovat své záležitosti na základě dobrovolné dohody bez jakýchkoli forem donucování. 

Odmítají běžné nástroje uplatňování politického vlivu, jako prostředek nastolení nového 

uspořádání považují spontaneitu mas a touhu po svobodě. Existuje mnoho názorů, jak tohoto 

cíle dosáhnout. Anarchismus tak v základu můžeme rozdělit na dva odlišné proudy, které se 

buď kloní vice k liberalismu nebo socialismu: na proud kolektivistický a individualistický. 

(Heywood 2005)

Ačkoli se anarchismus jako jediná z politických ideologií nikdy nedostala k moci, 

zaujímá ve společnosti stále určitý význam, a to ve smyslu obohacení jiných politických 

tradic. Zejména opoziční postoj ke všem mocenským vztahům a víra v přímou akci namísto 

konvenčních politických metod inspirovaly mnoho jiných ideologií a hnutí. (Miller 1995)

2.3. Antifašistická akce

Antifašistická akce vznikla v roce 1996 v reakci na policejní zásah v pražském 

rockovém klubu Propast. Nejednalo se však o první projev antifašistického hnutí u nás. Ještě 

před tím existovala například Skupina antifašistické akce či Antifašistická fronta. 

Antifašismus se stal významným tématem anarchistického hnutí, jelikož po roce 1989 

docházelo k častým projevům násilí ultrapravicových skinheads vůči anarchistům a jiným 

subkulturám i vůči příslušníkům jiných etnik. Mezi anarchisty došlo co se týče antifašismu 

k širokému rozrůznění postojů: ,,od snah o dialog (...), přes pacifistické názory až po 

zaujímání militantních postojů a snahy reagovat na násilí fašizujících skinheadů fyzickou 

silou.“ (Tomek, Slačálek 2006: s.586)

Aktivity Antifašistické akce většinou odráží aktivity radikálních neofašistů. Ke konci 

90. letech se tak AFA rozrůstala spolu se vznikem české pobočky neofašistických skupin 

Blood and Honour a Národního odporu. (Bastl 2001). V roce 2003 došlo ke spojení 

s Federací anarchistických skupin, v roce 2006 však došlo opět k osamocení. (Tomek, 

Slačálek 2006) Od tohoto roku Antifašistická akce představuje asi nejvýznamnější součást 

radikálního antifašistického hnutí. 
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Antifašistickou akci netvoří pouze anarchisté, participují zde i apoliticky orientovaní 

skinheads SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice) či příznivci fotbalového klubu 

Bohemians 1905, najdeme zde i příslušníky punkové subkultury. 

Antifašistická akce se prezentuje jako sdružení radikálních antifašistů a antifašistek, 

které se zabývá zabývá propagačními, informačními a praktickými formami boje se všemi 

autoritářskými ideologiemi a skupinami usilujícími o jakékoli formy útlaku, v první řadě s 

neonacismem a ultrapravicí2. ,,Fašismus není jen politickou ideologií a antifašismus není jen 

fyzickým bojem. Antifašismus je vzdorováním útlaku na všech frontách. Projevům 

diskriminace v našem okolí a předsudkům a stereotypům v našich myslích. Nabízí alternativy 

k našemu neutěšenému pořádku: naproti nevolnictví svobodu, naproti parlamentní 

demokratické totalitě samosprávu, naproti společenské hiearchii rovnost, naproti šedé 

pracovní rutině barevnou tvořivou zábavu.“3

2.3.1. Kapitalismus očima radikálních antifašistů

Jak jsem uvedla v teoretické části, kritika kapitalismu vycházející z nových sociálních 

hnutí souvisí především s kolonizací každodenního života. Ta nespočívá pouze v zásazích 

státu do našich životů, ale i s tím, že v podstatě veškeré činnosti jsou zahrnuty do sféry 

ekonomické výměny. Peníze se v dnešním světě staly hodnotou samy o sobě, zdá se, jakoby 

veškerá činnost směřovala právě k jejich získání. Jelikož s materiálním bohatstvím se pak pojí 

i přístup k moci a vytváří závislost ostatních, rozděluje tak společnost na lidi s odlišnými 

možnostmi přístupu k moci. (Bauman 1996) 

Současný systém je založen především na výrobě a spotřebě. Ve 20. století tak vzniklo 

něco, co se nazývá konzumní společnost. Jde o neustálou snahu zvyšovat zisk, tedy i výrobu, 

které jsou vázány na spotřebu. Je tedy nutné, aby lidé nakupovali, což činí zejména pro 

uspokojování svých potřeb. Dochází tak ke snaze vytvářet neustále umělé potřeby, které je 

člověk nucen uspokojovat. Toto nucení není nějakým vnitřně daným imperativem, ale 

společenským tlakem. Zároveň se tato snaha o zisk na volném trhu setkává s konkurencí, díky 

níž se prostřednictvím reklam zvyšuje tlak na spotřebitele. Ten však právě díky konkurenci 

nabývá pocitu svobody volby, jelikož se mu nabízí velká škála produktů. Jelikož však ne 

všechny produkty jsou přístupné všem spotřebitelům, dochází k vědomí nerovnosti v přístupu 

                                                
2 <http://www.antifa.cz/content/kdo-jsme>
3 <http://www.antifa.cz/content/weekend-of-music-and-protest>
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k materiálním výdobytkům4, tedy dělení společnosti na třídy. Tato dělící čára se postupně 

přesouvá ze společenských tříd na rozdíly mezi tzv. zeměmi bohatého Severu a chudého Jihu. 

(Keller 2005) Nová sociální hnutí tento systém kritizují také kvůli jeho bezohlednosti. Zisk se 

stal prioritou, ve jménu zisku dochází k ničení celé planety a života na ní. Odtud vznik 

například hnutí ekologického (ovšem problematika vztahu člověka k přírodě je tématem 

většiny nových sociálních hnutí). 

Anarchistické myšlení spatřuje v kapitalismu v návaznosti na Marxe zdroj nerovnosti. 

Dělí společnost na mocné a ovládané. Člověk je nucen pracovat, aby si vydělal na své 

základní potřeby, z této činnosti však získává pouze část hodnoty. Je tak degradován na pouhý 

nástroj k výrobě zisku, který plyne ekonomické elitě. Tato elita pak disponuje mocí nad 

životy většiny společnosti.

AFA se napříkald pokusila podrobněji analyzovat problematiku romských sídlišť, 

která jsou častou příčinou nesnášenlivosti mezi bílými obyvateli a Romy, např. tzv. 

Janovského incidentu. Společnost vznik těchto romských ,,ghett“ často připisuje romské 

přirozenosti a odlišnosti ve smyslu, že oni prostě takoví jsou. AFA však příčinu tohoto 

problému spatřuje v politice realitních kanceláří, které se snaží právě o maximalizaci zisku5. 

Zároveň však nekritizuje tyto realitní kanceláře jako takové, ale právě kapitalsitický systém, 

který si takové jednání v podstatě vynucuje.

Radikální antifašistické hnutí pak kapitalistický systém označuje za slabou verzi 

nacismu. Člověk nucen k práci ztrácí možnost žít svět podle svého, monotónnost práce 

omezuje jeho svobodu i kreativitu. Západní svět využívá svého technologického know-how 

k ochraně svého kapitálu. Veškerá činnost namířená proti např. tzv. teoristům pak má zakrýt 

právě tento militaristický a ekonomický imperialismus. Západní svět se nesnaží zemím třetího 

světa pomoci, nýbrž je získat pod svou nadvládu a využít pro svůj vlastní prospěch. V zájmu 

zisku není pro západní země problémem obchodovat se státy, které porušují lidská práva, 

ačkoli proti jejich porušování na oko bojují. 

Kapitalistický systém může být zdrojem fašistických nálad, jelikoř produkuje 

ekonomické krize, s nimiž dochází k zesilování pravicových tendencí. Lidé žijící 

v konzumním nadbytku se pravděpodobně nebudou uchylovat k názorům, které by toužili po 

                                                
4 Tato problematika je samozřejmě mnohem složitější a komplexnější, nastínila jsem pouze základní principy. 
Více například Bauman (1996) či Keller (2005)
5 Blíže <http://www.antifa.cz/content/sidliste-janov-den-pote>
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změně stávajícího systému. V takovéto situaci nehrozí, že by se rozrostly řady příznivců 

neofašistické ideologie. Ovšem ve chvíli ekonomické krize, kdy dochází k otřesům jistot 

spojených s konzumem, může být společnost lehce manipulovatelná a může propadnout 

totalitnímu mámení6.

2.3.2. Antifašistická akce a stát

Antietatismus jakožto součást odmítání jakékoli autority vychází z anarchistického 

smýšlení. Jakákoli autorita s domnělým právem ovlivňovat životy druhých je vnímána jako 

utlačovatelská, zotročující a omezující svobodu člověka. Ovládaný se dostává do pozice 

závislosti, která otupuje a oslabuje lidskou bytost. Ti, kteří disponují určitou autoritou, 

dostávají chuť na prestiž, kontrolu a případné ovládání druhých. Autorita vytváří prostor pro 

korupci, a to na obou stranách. Stát pak představuje absolutní autoritu, která na základě 

zákona může omezit lidské chování, vytyčit meze politických aktivit, regulovat ekonomický 

život a zasahovat do myšlení a morálky jednotlivců. (Heywood 2005)

Pro radikální antifašistické hnutí představuje stát, který omezuje přirozenost lidské 

svobody, také zdroj ,,fašizujících“ tendencí, ke kterým se uchyluje pod maskou ochrany. 

Skrze zákony říká každému občanu, jak se musí či nesmí ve svém každodenním životě 

chovat, pomocí kamer a registrů jej monitoruje na každém kroku a člověk nemá žádnou 

legitimní možnost tato nahoře vydaná rozhodnutí nějak ovlivnit. Zároveň pro ně stát, tedy 

idea národního státu, představuje i přes některé antifašistické snahy jádro rasistického 

smýšlení.

2.3.2.1. Smysl voleb

Demokracie je běžně chápána jako pravidlo většiny. Vlády jsou považovány za 

demokratické, jsou-li schopny podpořit svobodné volby mezi více politickými stranami 

s přístupem médií. Ovšem svobodné volby v zastupitelské demokracii představují pro 

běžného člověka spíše iluzi svobodného rozhodování. (Katsiaficas 2006) 

Prostor státní politiky, v kterém se rozhoduje o záležitostech celé země a všech jejích 

občanů, představuje pro Antifašistickou akci arénu boje o moc, který vrcholí v době voleb. 

Volby tak nepředstavují možnost výběru alternativ. 

Zároveň účast na volbách podporuje v člověku představu politické angažovanosti, 

která tímto aktem končí. Představu, že člověk nemá možnost do politického rozhodování 

                                                
6<http://www.antifa.cz/content/seznam-zidu-nacisticka-reklama>
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nějak zasáhnout a angažovat se jiným způsobem, čímž se vzdává zodpovědnosti za dění ve 

svém okolí a vinu svaluje na ty nahoře. Antifašisté nespatřují příčinu takového stavu 

v samotných politicích a úřednících, nýbrž v samotném systému, který takovou situaci 

umožňuje a podporuje. Z tohoto důvodu se často objevují výzvy, aby lidé nechodili k volbám, 

jelikož tak člověk projevuje souhlas a uznává legitimitu tohoto systému, který se primárně 

zakládá na diskriminaci v přístupu ke společenskému bohatství, tedy ekonomické nerovnosti, 

a rozhodovacím procesům, tedy zastupitelské demokracii. Zároveň však antifašisté odmítají 

pasivitu a vyzývají k aktivitě. Věří, že organizované skupiny mohou alespoň ve svém 

nejbližším okolí dosáhnout určitých výsledků. Základem proto je spolupráce a přímá účast na 

rozhodovacím procesu. Antifašisté tak rozhodně podporují zřízení založené na demokracii 

přímé. 

Stát jakožto držitel monopolu na násilí a absolutní autorita rozhodující o životech 

ostatních pak představuje i lákavou možnost pro neofašisty. Ti se skze demokratický systém 

voleb snaží dostat k moci. AFA se prostřednictvím monitoringu snaží na všechny tyto pokusy 

upozorňovat, informovat o neofašistech, kteří ve volbách kandidují. Příkladem může být 

Dělnická strana. AFA však upozorňuje, že neofašisté mohou být součástí jakékoli politické 

strany, zejména pak těch z pravé strany politického spektra. AFA pak odhalila i několik 

neofašistů v řadách ODS, straně, která může pro neofašisty představovat ,,nejmenší zlo“. 

AFA odmítá zákazy stran s totalizujícími tendencemi, a to z několika důvodů. Za prvé 

nevěří, že přístup státu může být vždy objektivní a že stát ke každé politické straně bude 

přistupovat stejným metrem. Za druhé zakazování jakýchkoli ideologií je v rozporu 

s demokratickými principy svobody slova a smýšlení. Za třetí se AFA nedomnívá, že by 

strany s neofašistickým obsahem byly schopny získat nějaký větší počet křesel, jejich 

nebezpečí spočívá jinde, v rozdmýchávání rasistických nálad a otevřeném násilí proti 

,,jiným“, což jsou záležitosti, které takové zákazy nevyřeší. A za čtvrté nepovažují tyto 

zákazy za účinné. Zrušená strana se brzy objeví pod novým názvem, tentokrát bude však 

mnohem složitější rozpoznat její skutečné úmysly, jelikož bude nucena skrývat svá skutečná 

přesvědčení. Tím se stane i přijatelnější pro běžného občana. Naopak by bylo smysluplnější, 

aby tyto strany byly povoleny se všemi jejich skutečnými názory, hesly a cíli. Běžný volič by 

tak byl schopen rozpoznat, o co té které straně skutečně jde a neupadal pod vliv manipulace 

vyššími a na první pohled správnými ideály. Podobně AFA nahlíží i na zákazy neofašistické 

symboliky a verbálních projevů, které znemožňují rozpoznat stoupence této ideologie na 

první pohled a nutí je k užívání pro společnost přijatelnější rétoriky.
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2.3.2.2. Idea národních států

Antifašisté představu národních států odmítají. Příčinou je samozřejmě odmítání 

jakékoli autority, tedy i té státní. Idea národního státu však v sobě obsahuje i myšlenku 

nacionalismu, tedy něčeho, co můžeme považovat za příčinu vzniku nacismu v první polovině 

20. století. 

Představa  národních států vznikla v době Francouzské revoluce, kdy se lidé 

z poddaných králi měli stát občany Francie. Národ se měl stát hlavním principem politické 

organizace vznikajících států v 19. století, národní identita tak zastínila tradiční identity 

lokální či náboženské. Vymezení národa pak může být různé, většinou se však jedná o spory, 

zda určitá skupina může disponovat právem a statusem s národem spojovanými. ,,V zásadě 

jsou národy kulturní entity, soubory lidí spojených společnými hodnotami a tradicemi, 

zejména společným jazykem, náboženstvím a dějinami, a obývajících týž zeměpisný prostor.“

(Heywood 2005: 159) 

Národní státy jsou pak do určité míry podporovat myšlenku nacionalismu, aby si tím 

zajistily loyalitu občana ke státu a tím i jeho legitimu. (Bauman 1996)

Ve společenských vědách se objevují názory, že národní státy jsou přežitkem, který 

v dnešní globalizované společnosti řízené především mezinárodní ekonomikou ztratil svůj 

původní význam7. 

Antifašisté však odmítají uznat, že národní státy kdy nějaký význam měly. Rozdělení 

lidí dle národní identity, tedy podle zvnějšku přijatých vlastností, považují za diskriminační 

postoj. 

Ztotožněním se s určitou skupinou se člověk zároveň vymezuje i vůči skupině jiné. 

Vlastní skupinu, s kterou sdílí společnou identitu pak považuje za něco, co mu je blízké a 

známé, zatímco opoziční skupinu vnímá jako zdroj možného nebezpečí. (Bauman 1996) 

V případě národní identity jsou pak za nepřátelské skupiny často považovány ostatní národy, 

zejména ty sousední, s kterými se člověk nejčastěji setkává. Národní státy tak produkují  

vzájemnou nesnášenlivost mezi národy. To se pak často děje pokud každý z těchto národů 

požívá odlišná práva, jako tomu bylo napříkald za první republiky v Československu mezi 

Němci a ostatními národy tohoto státu.

Lidé se podle antifašistů v dnešní kapitalistické společnosti liší především 

ekonomickou a materiální situací. Z tohoto důvodu považují za smysluplnější dělit společnost 

                                                
7 Podrobněji například Jan Keller (2005): Až na dno blahobytu. Praha: Earth Save
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podle tříd či jiných společenských znaků, než dle národů. Například český student má více 

společných zájmů se studenty v Polsku nebo jakékoli jiné zemi, než třeba ředitelem velké 

firmy v České republice. Každý stát představuje společenství mnoha lidí s odlišnými zájmy a 

potřebami. Antifašisté odmítají představu, že tyto lidi spojuje nějaký jeden společný národní 

zájem. Mezinárodní solidarita pro ně představuje důležitější hodnotu než národní princip. 

Tento postoj dobře demonstrují například zdůrazňováním solidarity s Romy. 

Neofašistické útoky mířené na toto etnikum se setkávají se zájmem politiků a médií většinou 

až v krajním případě, kdy dojde k vážnému ublížení na zdraví či dokonce úmrtí8. AFA však 

upozorňuje, že takovéto útoky jsou častým jevem. Tato solidarita vychází i z faktu, že sami 

antifašisté a jiné alternativní subkultury jsou ve společnosti podobně marginalizováni jako 

Romové a jsou stejným terčem neofašistických útoků.

2.3.2.3. Postoj státu k radikálnímu antifašismu z pohledu AFA

Jak již bylo řečeno, Antifašistická akce je státními orgány považována za 

extremistickou organizaci. Stát k aktivitám AFA přistupuje tedy podobně jako k aktivitám 

neofašistů. Stát se tak projevuje jako neschopný odlišovat různé ideologie a jeho potřeba 

využívat nálepku extremismu spíše vyvolává dojem strachu státu z jakýchkoli 

protisystémových aktivit. Tento postoj se ukazoval nejzřetelněji na chování policejních složek 

při antifašistických protidemonstracích, kdy se policisté těmto aktivitám snažili zabránit, a to 

často mnohem dříve, než došlo k nějakému porušení zákona. AFA si uvědomuje, že stát tento

termín využívá k diskreditaci radikálních aktivistů a jejich kriminalizaci. Tento nepřátelský 

postoj státu je důvodem, proč AFA ustoupila od organizováni protidemonstrací, kterými se 

snažila narušit pochody neofašistů. Nechce dávat státním orgánům další záminky pro 

zpřísňování zákonů, například zákona o shromažďování. A zároveň jedním z důvodů, proč se 

stát těší ze strany antifašistů takové nedůvěře. 

2.3.2.4. Kritika státního antifašismu

Vzhledem k tomu, že radikální antifašisté považují samu instituci státu za zdroj 

fašizujících tendencí a rasismu jako takového, je už z tohoto pohledu jasné, že jakékoli snahy 

státu o potírání neofašismu jim připadají směšné. Stát podle Antifašistické akce není schopen 

zabránit rasistickým náladám, jelikož ty pramení právě z jeho samotné struktury. 

                                                
8 Velkou vlnu společenského nesouhlasu přinesla například medializace žhářského útoku ve Vítkově v dubnu 
2009.
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Protisystémová orientace AFA zapovídá i jakoukoli spolupráci se státem. Jako celek 

se distancují od všech aktivit, na kterých se podílí nějaká státní složka9. 

Zároveň si uvědomují, že aktivity státu nesměřují pouze proti extremismu 

pravicovému, ale i vůči nim samotným, jak již bylo zmíněno výše. Proto jsou proti jakýmkoli 

snahám státu omezovat a zakazovat neofašistické aktivity, jelikož takové jednání může být 

stejně tak namířeno proti nim. Odmítají, aby státní úřady rozhodovaly o politickém obsahu 

povolených demonstrací. ,,Skutečnost, že se přikláníme k názoru, že dle platných předpisů je 

vypovězení smlouvy (...) v pořádku, ale neznamená, že z hlediska dlouhodobé perpsektivy 

nepovažujeme snahu státu řešit svá vlastní selhávání extenzivním výkladem zákonů a snahou 

postihoat ty, jejichž názory jsou státnímu systému nepohodlné, za výrazně větší nebezpečí, než 

je víkendová akce neonacistů.“10  Zároveň takové zákazy mohou ve společnosti vyvolat 

dojem, že neofašisté jsou bojovníky za svobodu slova, oběťmi represivních opatření státu.

Státní antifašistické kampaně jako byl například v roce 2006 festival Music Beats 

Local Nazi považují pouze za státní propagandu11. Jednání státu, který na jedné straně není 

schopen vymýtit diskriminaci Romů a imigrantů, naopak tuto diskriminaci vytváří pomocí 

imigračních zákonů, a na straně druhé organizuje takovéto kampaně, vnímají jako pokrytecké. 

Tyto akce mají pouze vyvolat dojem, že se stát rasismem zabývá. Podobně i zakazování 

neofašistických demonstrací je pouhým populismem, jelikož stát zakazuje pouze ty, které jsou 

mediálně viditelné. Příkladem tohoto ambivalentního přístupu může být demonstrace 

neofašistů v Plzni v lednu 2008, které se dostalo silného mediálního zájmu a byla nakonec 

zakázána. Tento zákaz se ukázal jako protizákonný a demonstrace musela být nakonec 

povolena. Původní zákaz se tak zdál být pouze prázdným populistickým gestem. Na druhé 

straně se každý rok v červenci koná ve Svitavách pochod neofašistů a to v době výročí úmrtí 

Otty Absolona, romské oběti rasistického útoku. Tyto pochody se pak nesetkávají ani se 

zájmem médií, ani se zájmem politiků. AFA v tomto odlišném přístupu spatřuje určitý obraz 

společnosti, která se proti neofašistům staví odmítavě jen v určitých případech. Romové jsou 

v české společnosti tradičně vnímáni negativně. Neofašistické pochody, které se otevřeně 

staví proti romské menšině se pak ve společnosti setkávají dokonce s určitými sympatiemi12. 

Stát v takových případech nezasahuje, jelikož by to politikům nepřineslo žádné ,,body“, 

                                                
9 AFA napříkald kritizovala kampaň Good Night White Pride, která pořádala přednášku na anifašistické téma 
s podporou  Městského úřadu Klánovice a za účasti tehdejší ministryně Džamily Stehlíkové. Zároveň však o této 
akci informovali a jako celek ji neodsoudili. (<http://www.antifa.cz/content/spolecne-proti-rasismu>)
10 ,http://www.antifa.cz/content/den-svobody-podle-delnicke-strany>
11< http://www.antifa.cz/content/retro-prohlaseni-afa-k-festivalu-mbln>
12 Názorným příkladem mohou být ochranné sbory Dělnické strany v Janově.
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naopak antisemitismus je v české společnosti všeobecně odmítán, politici se tak v takových 

případech k situaci vyjadřují a mluví o nebezpečí neofašismu a nutnosti jeho potírání.

AFA se domnívá, že tato ambivalence se projevuje i v názorech na ni samotnou. 

Setkají-li se aktivity radikálních antifašistů s podporou občanů, získají od státu i médií uznání. 

Jindy je však na ně opět nahlíženo jako na extremisty.

AFA na politiky nahlíží jako na osoby, které jsou s neofašisty ochotny spolupracovat, 

pokud mají stejný cíl. AFA dále pokládá příležitostný zájem státu o neofašismus za způsob, 

jak zastínit jiné problémy, které je třeba řešit.

2.3.2.5. Policie

Kritika policie opět v první řadě pramení z odporu k jakékoli autoritě. V tomto ohledu 

je policie jakožto složka výkonné moci nenáviděna ze všeho nejvíce. Právě v boji s policií se 

nejlépe ventiluje boj proti systému jako takovému. Katsiafcas zdůrazňuje, že pokud chtějí 

autonomní hnutí porazit politický systém jako takový, je zde násilí jako prostředek tohoto 

boje skutečně na místě, jelikož zesiluje naléhavost této potřeby. Ačkoli násilný postoj vůči 

státu může vyvolat i eskalaci násilí z jeho strany, dosáhne-li toto hnutí širší veřejné podpory, 

je stát nucen přistoupit na jeho podmínky.

Odpor vůči policii je samozřejmě podpořen faktem, že oni sami jsou policií pod 

záminkou extremismu perzekuováni. Jelikož policie proti antifašistům silně zasahovala 

během protidemonstrací a zároveň se snažila o hladký průběh neofašistických pochodů, proti 

nimž byly tyto akce namířeny, vysloužila si policie nálepku ochránců neofašistů. Policie při 

neofašistických demonstarcí v podstatě dohlížela na jejich zákonnost, což je z pohledu 

antifašistů vnímáno jako antagonismus. Tento přístup policie se pomalu začal měnit v roce 

2007, kdy se neofašistické demonstrace začaly setkávat s výraznějším odporem veřejnosti13. 

To, že policie při různých akcích jedná odlišně; jednou neofašisty v poklidu doprovází 

a snaží se překazit protiakce, jindy naopak sama zasahuje proti neofašistům, vede 

Antifašistickou akci k závěru, že se nejedná o nezávislou část státního aparátu, ale že jedná na 

politickou objednávku. Tento postoj není nicméně ojedinělí a jistě o něm svědčí i jiné zásahy 

policie14.

AFA zároveň odhalila několik neofašistů přímo v policejních sborech15 a v armádě.  AFA 

však zdůrazňuje, že nezáleží na tom, zda jsou policisté sympatizanty neofašistického hnutí, 

                                                
13 <http://www.antifa.cz/content/fasos-v-havirove-utlum-nebo-projev-krize>
14 Zde mám na mysli například proslulý policejní zásah na CzechTech 2005.
15 Například <http://www.antifa.cz/content/michal-kaspar-slouzit-a-chranit>
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jelikož tato práce už ze své podstaty prosazování zákona pomocí násilí přitahuje lidi k násilí 

náchylné16. 

Jelikož AFA odmítá jakoukoli spolupráci se státními orgány a zároveň policii 

považuje za nepřítele podobné úrovně jako neofašisty, odmítá policii poskytovat výsledky své 

monitorovací činnosti. Z tohoto důvodu AFA nezveřejňuje fotografie neofašistů, na jejichž 

základě by mohli být obviněni. Je zřejmé, že AFA je na svou činnost náležitě hrdá a boj 

s extremismem, ač pravicovým, policii nijak neulehčuje. 

AFA upozorňuje také na to, že pachatelé rasově motivovaných útoků jsou často 

vyšetřováni na svobodě. K vazbě pak dochází většinou až v případě, kdy o tyto kauzy projeví 

zájem média.  

Ačkoli AFA kritizuje policii za neschopnost předcházet rasově motivovaným útokům, 

tedy chránit obyvatele, což by mělo být jejím prvořadým úkolem, domnívám se, že tato 

kritika je podávána s určitým zadostiučiněním. Umožňuje policii vyobrazovat jako 

neschopnou konat vlastní práci a legitimizuje tak antifašistický boj AFA ve smyslu: 

neochrání-li nás policie, musíme se bránit sami. 

2.3.3. Masová média

Média představují v současné společnosti významnou součást veřejného prostoru. 

Právě jejich prostřednictvím dochází k výměně názorů o tématech vzbuzujících obecný 

zájem. (Müller 2002) Média zároveň formují naše zkušenosti a ovlivňují naše postoje, 

představují jakousi přístupovou cestu ke znalostem, na nichž závisejí mnohé formy sociální 

činnosti. (Giddens 1999) Média jsou tedy primárním zdrojem k utváření veřejného mínění. 

Média však také nabízejí prostor pro manipulaci a šíření nejrůznějších ideologických 

přesvědčení. 

Antifašistická akce má k masovým médiím jako je televize a tisk spíše negativní 

postoj. Jsou prostředkem, který utváří obraz jak neofašistického, tak i antifašistického hnutí. 

Přispívají k obrazu antifašistů jakožto extremistů a střety mezi nimi a neofašisty 

zprostředkovávají jako ,,boj dvou gangů“. Zároveň se mnoho médií o antifašistické aktivity 

zajímá právě pouze v případě, má-li k takovýmto střetům dojít, často je navíc líčí mnohem 

expresivněji než ve skutečnosti jsou. Příčinou je samozřejmě fakt, že násilí přitahuje větší 

pozornost. Média jsou tak vnímána jako lovci senzací, kteří podávají zprávy pouze o tom, co 

přinese sledovanost, nikoli co je důležité. Zde nacházíme podobný antifašistický přístup jako 
                                                
16 Více k problematice násilí u policie Spurný, Joža (2007): Násilí z pohledu společenských věd. Sborník 
příspěvků z mezinárodní konference 20. září 2007, Praha: Policejní akademie ČR
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u politiků, tedy propagaci antifašismu pouze za podmínek, že to přinese veřejnou sledovanost. 

Příkladem může být snaha neofašistů o pochod Židovským městem v listopadu 2007.

AFA zároveň upozorňuje na častou neznalost problematiky, o které média informují. 

Dochází tak k zaměňování antifašistů za neofašisty, či se informace zveřejněné médii rozchází 

s informacemi, kterými disponuje AFA. 

Ačkoli média Antifašistickou akci většinou zobrazují negativně, sama ji často 

využívají jako zdroj. AFA se proti tomuto jednání nijak neohrazuje, zdůrazňuje, že všechny 

informace na jejím webu zveřejněné jsou komukoli volně přístupné17.

Média podle AFA dávají příliš velký prostor neofašistickým skupinám, což 

samozřejmě může pomoci k šíření neofašismu. Zároveň však neupozorňují na možnou 

nebezpečnost tohoto smýšlení. Za příklad může sloužit zveřejnění Částečného seznamu židů a 

židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po roce 1989, který vydal tzv. Národně 

vzdělávací institut, jenž byl počinem neofašistické scény. Média toužící po sledovanosti tak 

poskytla prostor neofašistické propagandě18. 

Ačkoli i AFA čerpá mnoho informací z veřejných médií, rozhodně tento fakt nijak 

nezdůrazňuje. 

2.3.4. Organizační struktura AFA

Organizace Antifašistická akce sdružuje různé lokální autonomní skupiny, které svou 

činnost směřují přednostně do svého okolí. Tyto skupiny nejsou omezeny pouze na Českou 

republiku, nejvýraznější je asi spolupráce s Antifašistickou akcí na Slovensku a Německu. 

Zároveň pomocí vzájemné komunikace a spolupráce těchto skupin dochází k vytváření 

nadregionálních struktur. Vše je založeno na dobrovolnosti a rovnosti všech členů, neexistují 

tedy žádní vůdcové či rozhodující orgány. Zároveň spolupracují i s jinými radikálními 

antifašistickými skupinami, např. iniciativou Mládež proti nacismu či skupinou Antifašistický 

odpor Kladno.

Antifašistická akce organizuje různé aktivity, na nichž se mohou jednotliví členové a 

sympatizanti setkávat, diskutovat, vyměňovat zkušenosti, plánovat. Jedná se především o 

antifašistické koncerty, přednášky a kempy. Mnoho antifašistických skupin se snaží proti 

                                                
17 Podporují tím přesvědčení, že informace by rozhodně neměli být prodejním artiklem, jak je v kapitalistické 
společnosti zvykem.
18 <http://www.antifa.cz/content/seznam-zidu-nacisticka-reklama>
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neofašismu bojovat právě organizováním antifašistických koncertů či jíných akcí,19 ovšem 

AFA v nich spatřuje smysl právě a pouze v možnosti setkávání antifašistů.

Významným počinem Antifašistické akce byla v posledních třech letech (poprvé 

v roce 2008) organizace festialu MAYDAY. Tento festival ukázal, kolik lidí s antifašismem 

sympatizuje a je ochotno Antifašistickou akci i když třeba jen symbolicky či finančně 

podpořit. Zároveň se díky podobným aktivitám AFA zbavuje alespoň v médiích nálepky 

násilných extremistů. Podobný význam má i uspořádání výstavy Myslíte si, že je to za námi? 

Oběti neonacismu po roce 1989 v ČR, která proběhla v roce 2008 v památníku Lidice a o rok 

později v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Festivalem MAYDAY však AFA také ukazuje, že je schopna řídit se principy, které 

hlásá, tedy autonomii, samosprávu, princip DIY. Festival byl zadarmo, stejně tak nikdo 

neplatil žádné poplatky za stánky či jiné aktivity, hudebním kapelám bylo zaplaceno pouze 

cestovné apod. AFA tím zároveň prezentuje, že není nutné následovat kapitalistickou logiku 

zisku.

Vzájemná spolupráce antifašistických skupin se neomezuje pouze na oragnizaci 

společných akcí. Podle principu solidarity zde dochází i k vzájemné pomoci a finanční či 

právní podpoře v případě policejního zadržení či zdravotní újmy ze strany neofašistů20. 

Zároveň tato solidarita, vzájmná podpora a sympatie nejsou záležitostí pouze 

radikálního antifašistického hnutí. Vzhledem k tomu, že nová sociální hnutí jak bylo řečeno 

v teoretické části netvoří nějaké pevné struktury, dochází k prolínání zejména s anarchisty, 

squattery, feministickými či ekologickými skupinami, subkulturou punks či skinhead.

2.3.5. Strategie boje

Antifašistická akce prosazuje boj proti neofašismu a útlaku vlastními silami. 

Především vyzývá, aby lidé nebyli pasivní a účastnili se tohoto boje jakýmikoli prostředky, 

které mají k dispozici. Upřednostňuje lokální odpor. Upozorňuje, že ona tu není od toho, aby 

řešila všechny problémy, které se s neofašisty objeví. Může pomoci, ale samotná aktivita by 

měla vycházet primárně z místního prostředí. Zároveň varuje před názorem, že se tato ochrana 

má přenechat policii a státu (viz výše). 

Za hlavní strategie Antifašistické akce považuji protiakce, monitoring a šíření 

informací o neofašistických aktivitách a antifašistickou propagandu. S těmito třemi oblastmi 

                                                
19 Například fotbalové turnaje Love Footbal Hate Racism
20Například viz <http://www.antifa.cz/content/solidaritu-s-polskym-antifasistou> nebo 
<http://www.antifa.cz/content/podporte-vezneneho-antifasistu>
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se pak prolíná násilí, v němž AFA spatřuje hlavní a v podstatě jediný způsob boje, který má 

v potlačování neofašismu význam, a humor a zesměšňování. Za další formu boje bychom 

mohli považovat například hacking neofašistických webů či pořádání antifašistických 

koncertů a demonstrací, tyto aktivity jsou však spíše výjimečnou záležitostí. Většina těchto 

zmiňovaných akcí pak nebývá organizována AFA.

2.3.5.1. Protiakce

Antifašistická akce konala různé protiakce s cílem narušit demonstrace a pochody 

neofašistických skupin až do roku 2007. Poté s nimi úplně přestala, tento zlom odůvodňuje 

represemi ze strany státu, finačním a časovým vyčerpáním antifašistů. 

Zaměřím-li se tedy na dvouleté období 2006-2007, z množství článků věnujících se 

právě průběhu protiakcí se zdá, že tato strategie byla hlavní aktivitou AFA. Od roku 2008 je 

pak hlavním tématem článků monitoring.

Většina těchto akcí měla podobný scénář, který mohu shrnout asi takto: Antifašisté se 

sjeli do míst, kde mělo dojít k pochodu neofašistů vybaveni transparenty, řehtačkami, 

píšťalkami a vším, co mohlo narušit plánovaný pochod. Neofašisté byli chráněni policií, 

nemohlo tedy dojít k osobnímu kontaktu, o který antifašisté usilovali. Netají se, že cílem 

mimo narušení neofašistické akce byl i útok na její aktéry. Většinou došlo pouze ke střetu 

s policií, což však bylo také vnímáno jako úspěch. Docházelo k rozprchnutí na menší skupiny 

jako obrana před policií a zároveň se tak spíše mohly dostat blíže neofašistům, největším 

úspěchem pak bylo samozřejmě zmlácení některého z nich.

Tyto protiakce se setkávaly spíše s negativním postojem věřejnosti i médií, u místních 

obyvatel byly názory většinou rozporuplné..  

Po ukončení pořádání protiakcí pak začalo docházet k stále častější mobilizaci 

místního obyvatelstva při neofašistických pochodech. V tom AFA spatřuje velký úspěch, 

jelikož to bylo právě jejím cílem. Otázkou samozřejmě zůstává, co přesně bylo příčinou této 

změny přístupu společnosti. Myslím, že precedentem k tomu, aby se místní k neofašistickým 

pochodům nestavěli zády, ale dali najevo nesouhlas, byla velká medializace neofašistických 

pochodů Židovským městem v listopadu 2007 a Plzní na počátku roku 2008, které si získaly i 

velký zájem politiků. Dále mohl na společnost zapůsobit janovský incident, který byl médii 

prezentován téměř jako občanská válka. Lidé se samozřejmě obávají, že by se něco 

podobného mohlo stát i v jejich městě. 
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Ačkoli AFA protiakce již nepořádá, informuje o protiakcích jiných skupin, čímž je 

samozřejmě podporuje. Její postoj je tedy utvářen policejní represí, jelikož protiakce jako 

takové nezavrhuje, pouze nechce být jejich iniciátory, jelikož tyto akce jsou často 

protizákonné a vedly by k další kriminalizaci jejích členů.

2.3.5.2. Monitoring a informování o neofašistických aktivitách

Monitoring je asi nejvýznamnější a nejúspěšnější činností Antifašistické akce. Jedná 

se o sledování jednotlivých neofašistických skupin s cílem identifikovat jednotlivé členy a 

informovat o nich veřejnost. Ohledně monitoringu je AFA často oslovována médii i policií 

pro poskytnutí informací. Toto AFA samozřejmě odmítá a jediné poskytované informace jsou 

ty zveřejněné na jejím webu. Výjimku tvoří rasisticky motivované vraždy, kdy AFA 

samozřejmě informace k jejich zadržení poskytne.

Monitoring slouží k odhalování identity jednotlivých neofašistů. A to neofašistů 

radikálních, kteří se pohybují mimo etablovaný systém, tak i k odhalování neofašistů 

v politických strukturách. Právě informace z webu antifa.cz pomohly například k zákazu 

Dělnické strany, ačkoli právě takovéto využívání informací není záměrem AFA. 

Domnívám se, že monitoring slouží především radikálním antifašistům, kteří za jediný 

účinný způsob boje považují násilí, k vyhlédnutí ,,obětí“. Jelikož se však zmínky o takovéto 

činnosti na stránkách AFA nevyskytují a mé jediné informace o takovéto činnsoti pochází 

z několika neformálních rozhovorů se členy AFA, nebudu se tímto tématem podrobněji 

zabývat. Faktem však je, že AFA násilí proti neofašistům prosazuje a užívá. Považuje jej za 

naprosto legitimní formu boje, jelikož je namířeno proti ideologii, která sama násilí hlásá. 

Souběžně s monitoringem AFA také pátrá po možných aktivitách neofašistů. 

Informuje tak o koncertech, demonstracích apod. Díky této činnosti AFA disponuje 

podrobným přehledem o struktuře neofašistické scény, o vzniku i zániku různých 

neofašistických skupin, jejich vzájemném propojení apod. Což je významné zejména 

v případě, kdy se takové skupiny jako neofašistické neprezentují. 

Monitoring i informování o neofašistických aktivitách je často založeno na humoru a 

ironii. Neofašisté jsou zesměšňováni jako méněcenní či hloupí. Zároveň však AFA varuje, že 

jejich činnost rozhodně k smíchu není. Podobný přístup zaujímá AFA i k policii21. 

                                                
21 Určitou nadsázku nalezneme v článcích po celé sledované období. V roce 2010 AFA založila dokonce web  
<http://hahaha.antifa.cz/>, která má proti neofašismu bojovat humorem.
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2.3.5.3. Antifašistická propaganda

Pod tímto termínem mám na mysli šíření informací o antifašistických kampaních a 

zároveň tyto kampaně samotné. Jedná se zejména o šíření různých letáků a nálepek, které jsou 

většinou namířeny proti neofašistům. Tyto kampaně většinou nevycházejí z činnosti samotné 

Antifašistické akce, ale ta je výrazně podporuje. Na jejích stránkách je možnost stáhnutí 

nálepek například kampaně Good Night White Pride, která se snaží bojovat proti neofašismu 

zejména na poli kultury. 

Do této strategie zahrnuji i vydávání antifašistických časopisů, jako je v současné době 

Akce!, dříve AntifaNews. 

Tato strategie nabízí možnost účasti komukoli, kdo chce bojovat proti neofašismu. 

Dává prostor i těm, kdo nesouhlasí s násilnou politikou Antifašistické akce. Každý si může 

vymyslet jakékoli nálepky, plakáty apod. s antifašistickou tématikou, které pak může šířit. 

Jednodušše se tyto aktivity řídí principem Do It Yourself a zároveň nabízejí prostor pro 

osobní kreativitu.

Závěr

Antifašistická akce nepředstavuje izolovanou organizaci, jejíž jedinou náplní by bylo 

násilné potírání neofašistických aktivit. Jelikož její hlavní ideologické zaměření spočívá na 

anarchistické myšlence osobní svobody, můžeme za hlavní cíl jejího politického aktivismu 

považovat subverzi systému, tedy kapitalismu a státu jako takového. Snaha omezit 

neofašistické aktivity spočívá na potřebě ochrany jednotlivců, kteří jsou možnými oběťmi 

neofašistických útoků. K absolutnímu potlačení neofašismu však nemůže dojít bez změny 

systému, který je jeho příčinou. Násilné střety a různé kampaně mohou přispět ke snížení síly 

neofašistických skupin, nejsou však řešením, které by dokázalo neofašismus vymýtit 

definitivně.

Jelikož je tato organizace silně propojena s anarchistickým hnutím a hnutí jinými,

tvoří radikální antifašistické hnutí jen část z celku hnutí protisystémového. Právě v souvislosti 

s celým tímto hnutím získávají její aktivity hlubšího významu. Vzhledem k tomu, že je však 

Antifašistická akce v současnosti v militantním boji proti systému nejaktivnější a zároveň je 

z tohoto důvodu také nejvíce medializována, představuje tato organizace viditelného zástupce 

tohoto hnutí. Média i politici zdůrazňují pouze tuto stránku jejího přesvědčení, tedy násilný 

boj proti neofašismu, což vede k zastínění hlubšího smyslu jejích aktivit. 
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Vzájemné prolínání jednotlivých hnutí nemusí být nutně formální, spíše se jedná o 

spolupráci a ideologickou podobnost smýšlení. Tato hnutí vyzdvihují jako hlavní hodnotu 

lidské existence autonomii, tedy nezávislost na etablovaných institucích, solidaritu a 

spolupráci. Antifašistická akce tak následuje snahy nových sociálních hnutí o navrácení 

procesu rozhodování do osobní sféry každého člověka. Vyzývá k aktivitě, čímž napomáhá 

představě, že nemusíme nutně přistoupit na požadavky současného systému a můžeme něco 

změnit sami.

Antifašistická akce poukazuje na nedostatky státního aparátu, vzhledem ke svému 

zaměření zejména v oblasti vztahu státu k menšinám. 

Otázkou zůstává, nakolik se těmito deklarovanými principy řídí jednotliví členové 

hnutí. To samozřejmě ze svého výzkumu nemohu rozhodnout. Ovšem aktivity, jejichž 

iniciátory je přímo Antifašistická akce, tyto principy rozhodně dodržují.
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