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Abstrakt  

 Cílem práce je popsat změny anti-systémové opozice v Čechách za státního 

socialismu a po změně režimu na demokratický, konkrétně v časovém období od 

počátku normalizace až do pádu komunismu v kontrastu s polistopadovou érou až do 

současnosti. Po obecném porovnání anti-systémových opozic autorka staví proti sobě 

dvě konkrétní protestní události důležité pro daná období. První jsou násilně potlačené 

demonstrace v lednu 1989 známé jako Palachův týden a druhou alterglobalizační 

protesty proti zasedání Mezinárodního Měnového Fondu a Světové Banky v září 2000. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe transformation of anti-systemic opposition in 

the Czech Republic in state-owned socialism and after the democratic transition, 

particularly in the period from the beginning of normalization until the fall of 

communism towards to post-November era up to now. After a general comparison of 

anti-systemic oppositions author juxtaposes two specific protest events, which are 

important for the given periods. The first event is violently suppressed demonstrations 

in January 1989 known as Palach´s Week and the second is alterglobalization protests 

against the International Monetary Fund and World Bank in September 2000. 
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Počáteční projekt 

 

Předpokládaný název:  

Metody protestu před a po roce 1989: komparace forem protestu českých disidentů v 80. 

letech a dnešních aktivistů vystupujících proti establishmentu 

 

Námět práce:  

Práce má za cíl najít analogie a rozdíly v aktivistické taktice těchto dvou skupin 

– jaké metody protestu jsou preferovány nebo akcentovány. Dále bych ráda popsala 

okolnosti, které skupiny k protestní činnosti vedly a shrnula a porovnala vlastnosti 

těchto skupin, přičemž bych přiblížila atmosféru, která uvnitř skupin vládla nebo 

vládne. 

 

Vymezení předmětu zkoumání:  

Obě srovnávané skupiny jsou tzv. anti-politickou opozicí, což znamená, že se 

vymezuje vůči státu a politickým stranám (Judt, 1988). Protesty vždy nabývaly 

rozličných forem – vyjádřit svůj nesouhlas je možné uměleckým happeningem, 

koncertem, publikováním samizdatového (ev. dnes nezávislého) tisku, veřejným 

shromáždění, uvědomělou občanskou neposlušností, ničením majetku nebo jen 

způsobem životního stylu. Disidenti byli za svoji činnost ohroženi perzekucí o poznání 

více než dnešní aktivisté, přesto dnes stále zaznamenáváme případy policejní zvůle na 

nenásilných demonstracích - proto je komparace těchto dvou skupin relevantní, přestože 

širší společnost obvykle chápe dobu před listopadem 1989 jako totalitu a současnou 

mocenskou strukturu považuje za demokratickou, eventuelně za post- demokratickou. 

 

Metodologie:  

  Jako metodu bych zvolila exegezi sekundární literatury, studium relevantních 

dokumentů a analýzu masmediálních obsahů. 
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1. Úvod 

Ústředním bodem tohoto projektu je protest v rozličných podobách a aktéři, 

kteří na protestu participují. Protest jako sociální jev se v různé intenzitě vyskytuje ve 

všech moderních společnostech, ve své práci ho ale vztahuji pouze k území Čech a k 

časovému období několika posledních desítek let - od počátku normalizace až do 

současnosti.  Nejvýznamnějším historickým přelomem této doby byl bezpochyby rok 

1989, ve kterém se oficiálně změnilo politické uspořádání z nedemokratického na 

demokratické. Přechod na demokratický systém svobodných voleb ale intenzitu 

protestu v dlouhodobém horizontu nesnížil. Dnes, stejně tak jako v předlistopadových 

dobách, existuje anti-systémová opozice. Ta se od anti-systémové opozice 

v nedemokratickém režimu v mnoha aspektech liší, ale podstatné množství 

charakteristik u ní zůstalo zachováno, eventuelně se znovu vyvinulo. Právě tyto znaky, 

společné a rozdílné, jsem se rozhodla ve své práci popisovat.  

 

 

2. Výzkumné otázky a metodický přístup 

Hlavním cílem mojí práce je v komparativní perspektivě poskytnout vhled do 

sociálně-politických podmínek české anti-systémové opozice v širším časovém 

horizontu. Budu se snažit najít paralely a rozdíly mezi současnými aktivisty v České 

republice a předrevolučními disidenty v Československu. Chci v několika vymezených 

aspektech nastínit, jak se změnil sociální protest aktérů anti-systémové opozice od dob 

normalizace. Jako ústřední metodu ke svojí práci jsem zvolila kompilaci a exegezi 

literatury, a to z větší části českých autorů.  

 V první, teoretické části, se pokouším vysvětlit pojmy, které se týkají sociálně 

protestních hnutí, politické opozice a aktivismu obecně. Rozvádím různé kategorie 

aktivismu a politické opozice a popisuji jejich aplikaci na zkoumaný problém. V 

politologicko-sociologické literatuře jsem vyhledala různé typologie politické opozice a 

aktivismu. Tyto kategorizace vybraných autorů jsem pak porovnávala mezi sebou, 

abych se nakonec dopracovala k tomu, jak úzce ohraničenou skupinu současných 

aktivistů mohu s disentem porovnávat.  

V druhé části práce přibližuji historickou úlohu disidentů a současných aktivistů 

– způsob, jak na ně nazírají akademici i širší veřejnost. Popisuji mobilizační incentivy a 

různé ideové proudy, které se střetávají v obou skupinách a hledám v nich vzájemné 
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paralely. Dále se věnuji policejní represi, které obě skupiny čelily a čelí. Zkoumám, jaký 

obě skupiny vedly dialog s režimem a jaký byl jejich mediální obraz. Nakonec 

porovnám povahu protestní strategie obou skupin. Vycházela jsem zejména z české 

literatury, z historických a historicko-sociologických textů. 

 Ve třetí části komparativní perspektivu konkretizuji v porovnání dvou velkých 

protestních událostí daných období – Palachově týdnu, který se odehrál v lednu 1989 a 

alterglobalizačních protestů v září 2000. Obě události porovnávám v obdobných 

kategoriích jako současnou anti-systémovou opozici a předrevoluční disidenty v 

předchozí obecnější kapitole. Pro doplňkový výzkum jsem se inspirovala orální historií 

Miroslava Vaňka  (například v knize Obyčejní lidé...?! Vaněk nahlíží historii z 

perspektivy samotných aktérů, se kterými vede interview). Pamětníkům obou událostí 

jsem položila několik vybraných otázek. Jejich výpovědi jsem nesbírala formou 

klasických interview, které bych přepisovala, ale rozhovory jsem vedla pomocí e-mailu. 

Jednalo se pouze o výzkum doplňkový, který sloužil k tomu, aby moje práce byla 

ilustrována autentickými svědeckými výpověďmi a v některých případech také 

podpořila tvrzení vyvozená ze studia literatury.  

 Snažím se o to, aby moje práce přispěla k analýze protestu a anti-systémové 

opozice tím, že na ní nabízím mírně kontroverzní pohled – srovnávám skupiny, z nichž 

jedna se vymezuje proti totalitnímu, nedemokratickému systému a její aktéři jsou dnes 

všeobecně akceptováni jako kladní hrdinové, a druhá útočí na mocenské struktury 

oficiálně svobodné, demokratické společnosti, její činnost je často monitorována policií 

a tajnými službami jako potenciálně nebezpečná a u většinové populace se jí obvykle 

nedostává příliš pochopení.  Postavit tyto dvě opozice vedle sebe se zdá ale obtížné 

pouze zdánlivě.  

 

 

3. Teoretický úvod 

 V první kapitole bych chtěla vysvětlit pojmy, které jsou k tématu relevantní a 

přiblížit teorii a její aplikaci na skupiny disentu a porevolučních aktivistů. 
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3.1. Sociální hnutí  

 Jako sociální hnutí je dnes označen téměř každý trvalejší „komplex jednání“ 

větší či menší skupiny lidí. Jejich incentivem může být snaha o změnu individuálních 

praktik až snaha o změnu systému a řádu ve společnosti jako celku. [Znebejánek, 

1997:9] 

 Útvar sociálních hnutí je neustále se proměňující a pro někoho až neuchopitelný. 

Mario Diani vytvořil syntetickou definici sociálního hnutí, která umožňuje sociální 

hnutí odlišit od samostatné protestní události. U sociálního hnutí je podstatný 

rozlišovací znak ten, že vztahy mezi aktéry jsou trvalejšího rázu něž u aktérů 

samostatného protestu, i když oba pojmy mohou splývat. Dianiho syntetická definice 

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

organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené 

kolektivní identity“. [Diani, 1992:130 cit. dle Znebejánek,1997:30] 

  Niklas Luhmann zas odlišuje hnutí od organizace, protože na rozdíl od ní není 

schopno kontrolovat proces vlastních změn. Hnutí pak stmeluje jeho forma protestu. 

[Luhmann, 1996: 203 - 204 cit dle Marada, 2003: 108 – 109] 

 Sociální hnutí dělí odborníci podle etap – na stará sociální hnutí a nová sociální 

hnutí.  

Stará sociální hnutí vycházejí z obecné morálky a spějí k vytvoření vlastních struktur 

moci.  

 S novými sociálními hnutími se počítá od 60. let minulého století. Rozvíjela se v 

západních industriálních demokraciích a jejich ideologie se orientovala proti konzumu, 

hromadění bohatství a zároveň kladla důraz na význam kultury. Mezi nová sociální 

hnutí patří environmentální hnutí, feministické hnutí, studentské hnutí a  antifašistické 

nebo protirasistické hnutí. [Znebejánek, 1997:38]   

 

3.2. Protest 

 Protest je jedna z činností, která se vykonává v rámci sociálního hnutí. Existence 

a fungování sociálního hnutí však není absolutně podmíněna prováděním daného druhu 

protestu. [Znebejánek,1997:30]  V mojí práci je protest jako činnost sociálních 

hnutí ústředním tématem.  

 Ondřej Císař protest definuje jako „skutečné shromáždění nejméně tří lidí, kteří 

se sejdou na veřejném místě, aby vznášeli požadavky, které se dotýkají zájmů nějakého 
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institucionálního nebo kolektivního aktéra, nebo kteří sepsali petici adresovanou 

takovému aktérovi.“ [Císař, 2008:19] 

Další definicí protestu je „rozvratná přímá akce na podporu kolektivních zájmů, při níž 

se vznášejí požadavky vůči jiným skupinám, elitám nebo autoritám“ [Tarrow, 1989:359 

cit. dle Císař, 2008:19] 

 Protest by jako obecná forma socializace, což je termín Georga Simmela, mohl 

být charakterizován jako kombinace dvou specifických formálních rysů – druhu 

komunikace a vztahu k autoritě. Druh komunikace, který je reprezentovaný kulturní 

institucí veřejného protestu, by měl upozornit na konkrétní problém. Pozitivním 

výstupem takového protestu je pak navození veřejné diskuse, a v nejlepším případě 

mívá i možnost vyvolání a ustanovení diskursivního pole. [Marada, 2003:109]  

 Protest má komunikativní charakter a násilí v něm funguje jako komunikační 

strategie. V případě, že by protest přerostl v revoluci, násilí by získalo charakter 

funkcionální. Protest je morální výzvou vládnoucí moci a deklarovanou emancipací 

vůči ní. Často je prováděn z pozice obhajovatele – protestující brání toho, kdo se 

nemůže bránit sám. Je obvykle namířen vůči určitým organizacím, kde se podle 

protestujících akumuluje zneužívání moci. Protestující bojují proti systému, 

establishmentu. Systém nebo establishment je vládnoucí strukturou, vůči které se 

protestující vymezují. Samotné takové označení vládnoucí moci ji bere legitimitu. 

[Marada, 2003: 111-113]  

 Protestovat se dá různými způsoby. Mezi institucionálně zakotvené a trvalejší 

formy protestu patří všemožné ideologické think-tanky nebo i neziskové organizace a 

občanské iniciativy. 

 Mezi relevantní formy protestu patří „demonstrace, petice, bojkoty, happeningy, 

umělecké akce, hladovky, veřejné přednášky a veřejná shromáždění.“ [Marada, 

2003:118] Stále je ale možné vymyslet novou formu a podobu protestní události.  

 Sociolog Radim Marada ve své knize ustálil pojem „kultura protestu“. Jde o 

„kulturní reprezentaci, jež je založena ve sdíleném chápání různých druhů sociálních 

praktik, hodnot a kontextů jednání. (…) Z tohoto sdíleného kulturního vlastnictví 

odvozují protestující, kdo jsou“.  [Marada, 2003:96] Tento termín zavedl kvůli tomu, 

aby více přiblížil protest jako sociální fenomén a proto, aby mohl srovnávat hnutí podle 

charakteru jejich protestu a popsat, jak je na protestu vystavěná určitá kultura. 
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3.3. Definice a kategorie aktivismu a jejich aplikace 

 Aktivismus se začal ve společnosti rozvíjet po skončení Velké francouzské 

revoluce a hlavním znakem aktivismu je pak takové politické přesvědčení, které chápe 

„ideální život jako život sebeobětování se ideji a to bez ohledu na stávající legalitu.“ 

Aktivismus je také základním určujícím atributem ideologie nebo politické školy. 

[Charvát, 2007:16]  

 Ondřej Císař popisuje realitu české občanské společnosti pomocí zvláštní 

typologie aktivismu. Za stěžejní charakteristiky současného politického aktivismu 

pokládá tyto dvě dimenze – mobilizační kapacitu a advokační kapacitu. Mobilizační 

kapacita zachycuje především schopnost mobilizovat veřejnost, zatímco advokační 

kapacita odkazuje na schopnost uplatnit se v politickém procesu. Na základě velikosti 

daných kapacit a jejich kombinací pak Císař rozděluje aktivismus na pět kategorií: 

prvním modem je starý participační aktivismus, který má vysokou mobilizační i 

advokační kapacitu a jedná se například o odbory; druhým modem je nový transakční 

aktivismus, ten má nízkou mobilizační a vysokou advokační kapacitu, odpovídá zhruba 

agendou kategorii nových sociálních hnutí a jedná se vesměs o ekologická hnutí, mírová 

hnutí a  hnutí za práva žen; třetím modem je nový radikální aktivismus s nízkou 

mobilizační i advokační kapacitou -  nepřitahuje masy a zároveň vylučuje příležitost 

angažování v politice, je závislý na osobnostech a nemá hierarchickou strukturu; 

čtvrtým modem je občanská sebeorganizace se stejnými znaky jako nový radikální 

aktivismus, akorát se nejedná o členy nějakého konkrétního hnutí a posledním modem 

je epizodická masová mobilizace, co má vysoká mobilizační a nízkou advokační 

kapacitu. 

 Pokud výše uvedenou typologii aktivismu, kterou popsal Ondřej Císař pro 

občanskou společnost, aplikujeme na opoziční hnutí před rokem 1989, dojdeme k 

závěru, že disidentské struktury podle těchto kritérií nejlépe odpovídají kategorii 

nového radikálního aktivismu. Je to hlavně z toho důvodu, že vykazovaly nízkou 

mobilizační i advokační kapacitu. Přestože obě kapacity jsou podobně omezené i v 

případě čtvrtého modu, občanské sebeorganizace, a i když se disidentská opozice hlásila 

k občanským principům, morální etos disidentů vylučoval v podmínkách státně-

socialistického režimu participaci na politickém dění, „zadávání si s režimem“, a proto 

nelze disent považovat za ekvivalent občanské sebeorganizace.  
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Analogie novodobého disentu by proto měla být hledána především v kategorii "nového 

radikálního aktivismu", a proto mu v této práci budu věnovat nejvíce pozornosti. 

Nicméně je ale nutné upozornit na to, že v rámci nového radikálního aktivismu mohou 

být zahrnuty hodnotově natolik rozdílná hnutí, jako jsou například anarchisté na straně 

jedné a neonacisté na straně druhé, tedy podle všeobecně rozšířeného označení 

extrémisté, nebo krajní levice a pravice. [Císař, 2008:10]
1
 

 Pokud jde o další mody aktivismu podle Ondřeje Císaře, tj. o starý participační 

aktivismus a nový transakční aktivismus, jež se mohou v demokratické společnosti 

rozvíjet, bylo by obtížné najít srovnatelná hnutí v období normalizace, neboť politický 

režim vytvářel špatné podmínky pro dosažení vyšší mobilizace obyvatelstva, tak činnost 

disentu měla špatnou advokační kapacitu.  

 Režim disent ve své době chápal tak, jak jsou v dnešním deklarovaně 

demokratickém uspořádání chápáni noví radikální aktivisté. Proto se budu zabývat osou 

disent – nový radikální aktivismus. Kromě ní budu rozebírat i dva případy, které se dají 

částečně zařadit jako epizodické masové mobilizace, i když samozřejmě že nikoliv 

typově čisté – vyústily z dlouhodobé protestní činnosti disentu a nových radikálních 

aktivistů a také ovlivnily následující protestní činnost.  

 V prvním případě se jedná o Palachův týden, kdy se k disentu přidalo obrovské 

množství běžných občanů a v druhém případě u alterglobalizačních protestů, se o 

masové mobilizace dá hovořit proto, že se mnoho rozdílných skupin, lišících se jak 

ideologií, tak národností, sešlo na jednom konkrétním místě kvůli tomu, aby vyjádřili 

společně nesouhlas vůči neoliberálním hodnotám tehdejší společnosti.  

    

3.4. Vybrané typologie politické opozice a jejich aplikace 

 Michal Kubát popisuje v knize Politická opozice v teorii a středoevropské praxi 

fungování politické opozice v demokratických a nedemokratických systémech. Pro 

opoziční jednání jsou užívány různé výrazy, které korespondují s výše uvedenými 

pojmy. Je to „disent, protest, odpor, apod.“ [Kubát, 2010:34] O disentu i porevolučních 

                                                 

1  Sociální vědci si to objasňují různými způsoby. Radim Marada to chápe jako důsledek 

politického statusu veřejného protestu, který získal v posledních desetiletích a „nyní se nachází v kulturní 

pasti – nelze to interpretovat pouze jako zlomyslnost konzervativních strážců politické normality.“ 

[Marada, 2003:108] Jan Charvát se ve své doktorské práci o extremismu domnívá, že spíše než o 

extremismu by se mělo hovořit o antisystémové opozici, cituje kritika teorie extremismu Christopha 

Butterwegeho: „zdůrazňováním společných znaků pravicového a levicového extremismu vytváří falešný 

dojem, že jde o dvě strany téže mince, přestože rozdíly mezi oběma přístupy jsou zcela zásadní.“ 

[Charvát, 2007:254] 
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aktivistech tedy můžeme uvažovat v rámci terminologie politické opozice.  

 Politickou opozici Kubát dělí na „sensu largo“ a „sensu stricto“. Sensu largo 

znamená opozici v nejobecnějším slova smyslu, patří do ní jakýkoliv protest a odpor, 

sensu stricto máme chápat jako institucionalizovanou politickou opozici. Politická 

opozice sensu stricto se pochopitelně vyskytuje v menší míře v systémech 

nedemokratických. Institucionalizovaná opozice ale nezahrnuje jenom státem 

posvěcené úřady a instituce, jedná se také o skupiny s pevnější hierarchickou a 

organizační strukturou, jako například církev, intelektuální kluby, ekologické organizace 

a studentské spolky. [Kubát, 2010:24]. Ve svojí práci porovnávám dvě opozice sensu 

largo v nedemokratickém a demokratickém režimu.  

 I v nedemokratických režimech je mnoho institucionalizovaných druhů opozic, 

pouze těmto opozicím není umožněno vést dialog s režimem, který by měl pro opozici 

nějaký podstatný pozitivní výsledek. Protipólem jsou institucionalizované opozice v 

demokratickém režimu, které jsou tvořeny novými radikálními aktivisty, a ty potom 

dialog s režimem vést často odmítají, i když je jim k tomu nabídnuta příležitost – 

chápou nabízený dialog jen jako symbolické gesto, což bývá většinou reálný odhad.  

  Hodně lidských činností podle Kubáta získá v nedemokratickém systému 

politický nádech, který by v demokratickém státě mohl klidně postrádat. „V 

nedemokracii mají opoziční aktivity nejrůznějšího druhu, ať je to činnost umělců, 

spisovatelů, vědců, nebo kněží, vždy politický ráz, či alespoň politický základ.“ [Kubát, 

2010:22] S tím by se dalo polemizovat, že podobně je tomu v systému demokratickém, 

akorát v nedemokratickém systému mnohem intenzivněji pracují cenzorské a 

perzekuční mechanismy. Socialismus měl tendence vidět anti-socialistickou rétoriku, i 

tam, kde nebyla, třeba se tomu tak stávalo v písních tehdejších hudebních interpretů. 

 V nedemokracii není politickou opozicí vše, co tak vypadá. Režim trpí určitou 

paranoiou v rámci činnosti jednotlivců, ale na druhou stranu vytváří určité „fasády 

demokracie“ [Kubát, 2010:28] pro oči široké veřejnosti, aby vytvořil iluzi svobodné 

společnosti. Pod těmito „fasádami demokracie“, o nichž Kubát hovoří, si lze nejspíše 

představit činnost odborů, které měly bojovat za práva pracujících, přitom ale jen 

ideologicky posluhovaly systému státního socialismu.
2
 

 Druhou falešnou protestní činností bylo podrývání a ignorování socialistické 

ekonomiky. Předstírání práce a rozkrádání majetku zaměstnavatele nelze pochopitelně 

                                                 

2  Díky této historii odbory v některých kruzích postrádají legitimitu politické opozice dodnes.  
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klasifikovat jako opoziční aktivitu, Kubát to nazval „lumpenproletariazicí proletariátu“.  

 Problematika falešné politické opozice spočívá ale zejména v tom, že je v 

nedemokracii obtížné „rozlišovat mezi skutečnými patologickými jevy a politickými 

opozičními aktivitami, které jsou státní mocí za kriminalitu jen vydávány a postihovány 

v rámci trestního práva. Typickým příkladem je „výtržnictví“ nebo „chuligánství“. 

[Kubát, 2010:30]  

 Další charakteristikou politické opozice v nedemokracii je, že by měla být 

protirežimní, a opoziční aktéři by rozhodně neměli mít v úmyslu se mocensky podílet 

ve vládnoucím aparátu. [Kubát, 2010: 31] Tento popis by odpovídal tomu, jak se v 

demokracii chovají noví radikální aktivisté, o kterých píše Ondřej Císař.  

 

 Mezinárodně nejznámější typologie politické opozice v nedemokratických 

zemích, a obzvlášť pro ty režimy se sovětskou nadvládou vymyslel Gordon Skilling, o 

kterém píše Michal Kubát i Petr Blažek. Skilling rozdělil opozici na čtyři skupiny – 

integrální, faktickou, fundamentální a specifickou. 

 Integrální opozice působí na ilegální bázi [Blažek, 2005:11], protestuje formou 

revolty nebo konspirace [Kubát, 2010:37] a odmítá se jakkoli zaplést s politickým 

systémem, protože ho chce odstranit. Integrální opozice zhruba odpovídá Císařovu 

novému radikálnímu aktivismu nebo Kubátově popisu politické opozice v 

nedemokratickém systému. 

 Faktická opozice, nebo také frakční, jak ji překládá Kubát, je opozicí vycházející 

z útrob moci samotné – je ve straně a snaží se ji reformovat zevnitř. [Blažek, 2005:11] 

Této kategorii politické opozice by odpovídali reformní komunisté před začátkem 

normalizace. V dnešní době by mohli být ve srovnatelné pozici v určitých situacích 

například lidé, kteří se snaží reformovat vlastní stranu, i když takové tendence nejsou 

bohužel příliš zaznamenatelné. 

 Třetí typ, fundamentální opozice, chce změnit daný režim, a funguje uvnitř i vně 

strany. Neusiluje o změnu celého společenského uspořádání. [Kubát, 2010:37]  

 Opozicí specifickou Gordon Skilling nazývá disent. Specifická opozice je 

tvořena komunisty, kteří fungují jak ve straně, tak mimo ní, není vedením považována 

za loajální, ale ve skutečnosti tomu tak není. [Kubát, 2010:37] Specifická opozice se 

snaží „změnit nebo ovlivnit veřejnou politiku kritikou etablovaného systému, nabízející 

různé alternativy od stávajících poměrů a naznačující budoucí směřování.“ [Blažek, 
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2005:11] 
3
 

  V mé práci tedy není příliš podstatný druhý a třetí typ opozice podle Gordona 

Skillinga  -  opozice fundamentální a frakční – protože frakční opozice se nachází uvnitř 

systému a opozice fundamentální je příliš prosystémová. 

 Naopak integrální opozice se dá aplikovat na situaci současných aktivistů 

poměrně bez problému. Specifická opozice trpí podobnými represemi, ale aplikace na 

dnešní dobu by odpovídala tomu, že někdo pevně věří v ideální spravedlivý 

kapitalismus, a chtěl by k tomu současný systém přiblížit – takto uvažující typy lidí ale 

mezi aktivisty dnes moc nenajdeme – najdeme však zejména reformní a 

antiautoritářskou levici. 

 Typologie aktivismu Ondřeje Císaře je určena pro demokratickou společnost a 

Kubátova a Skillingova typologie opozice pro společnost nedemokratickou, přesto se 

obě typologie v mnoha bodech potkávají a dají se částečně aplikovat v obou typech 

politického zřízení.  

 Podle výše uvedených charakteristik jsem se rozhodla, že budu disent srovnávat 

se současnou opozicí, kterou budu nazývat anti-systémovou – protíná se v ní Skillingova 

integrální opozice, Kubátův popis politické opozice v nedemokratickém systému a 

Císařův nový radikální aktivismus. 

 

3.5. Disent 

 Z lingvistického hlediska je slovo disidence chápáno jako „odštěpení od státu či 

hnutí.“ [Blažek, 2005:20] Termín disident byl původně používán západními novináři 

pro popis situace v Sovětském Svazu, byl zde akcent na slovo odpadlík – pro ty, kteří 

dříve s režimem spolupracovali a potom se postavili proti němu. V českém disentu byli 

také bývalí reformnější členové Komunistické strany. V 70. letech se termín začal 

používat jako označení pro širší protirežimní aktivity v zemích východní Evropy. 

[Česká televize, 2011] 

 Pokud čeští a slovenští hovoří o politické opozici, operují nejčastěji s termínem 

disent, který „je používán s různými konotacemi a přívlastky, jež poněkud odsouvají či 

zcela odbourávají původní význam tohoto slova.“ [Blažek, 2005:20]  

                                                 

3  Zběžně by tomu odpovídala činnost reformních komunistů a někdy i trockistů po rozsáhlých 

normalizačních čistkách, tehdy opravdu přešli přímo do disentu a měli v něm podstatnou dobu převahu 

nad ostatními skupinami  - undergroundem, tvůrčí inteligencí i intelektuály. Budu se o nich zmiňovat 

později. 
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Petr Blažek [2005] cituje Juraje Marušiaka, který za  disidenty považuje lidi, kteří 

„aktivně vystupují proti systému, chtějí bránit lidská práva a základní demokratické 

svobody, iniciují opoziční aktivity, neuchylují se k násilí, respektují demokratická 

pravidla v nedemokratickém světě, za jejich činnost jim hrozí represe a působí mimo 

oficiální mocenské struktury,“ [Marušiak, 1989]
4
 

 Tony Judt charakterizuje disent jako opozici, která tvoří antipolitiku, což 

znamená, že se snaží o alternativu vůči státu a politickým stranám, proti kterým se 

vymezuje. [Judt, 1988:187].  Tato definice je pro moji práci nejvýstižnější a nejvíce se 

také shoduje s tím, jak je disent chápán v dnešním českém kontextu. 

  

 

4.  Porovnání celkové situace disidentů a současné anti-

systémové opozice v obecné rovině 

V této kapitole chci porovnávat v několika vymezených kategoriích situaci 

českého disentu a současné anti-systémové opozice. Nejprve, než se pustím do srovnání 

obou skupin, zběžně popíšu měnící se charakter českého aktivismu v čase a jeho 

specifika.  

 

4.1. Specifika českého aktivismu od dob normalizace 

 V Čechách měly různé formy odporu ve společnosti, které probíhaly v dobách 

společensko-politických krizí státního socialismu, podobu „stávek, demonstrací, 

pouličních nepokojů a shromáždění, fám a pověstí, politických vtipů, poslechu 

zahraničních rozhlasových stanic, malování nápisů na zdi, rozšiřování letáků a plakátů, 

odporu proti kolektivizaci venkova, útěků z vězení a táborů, dezerce z armády, odchodů 

ze země, bojkotu a odmítání voleb, ničení komunistických symbolů a 

propagandistických materiálů a odporu vycházejícího z náboženství.“ [Blažek, 2005:14] 

 Pro zúžení tak širokého záběru jako je téma českého odporu proti komunismu 

budu popisovat opoziční aktivity až od dob normalizace.  

 První veřejný výstup proti normalizaci pocházel od skupiny členů KSČ, kteří 

pak byli pochopitelně ze strany vyloučeni. Exkomunisté během normalizace hlásali 

veřejnou a podnikovou samosprávu – tedy méně centralizovaný socialismus se 

                                                 

4  Co se týče neuchylování se disidentů k násilí, měli bychom připomenout jako výjimku hořící 

sovětský tank z 21.8.1968. 
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samosprávnými prvky a obrodný proces. V roce 1971 dokonce vyzvali občany, aby 

nešli k volbám, což odpovídá agendě dnešních anarchistických skupin. Z počátku 

normalizace prakticky neexistovaly programy, které by byly dílem nesocialistických 

skupin. 

 Jak tyto skupiny neposlušné radikální antiautoritářské levice vznikaly? Prezident 

Husák po skončení Pražského Jara odstranil z komunistických kruhů až půl miliónu 

členů – takto zatočil s tzv. „reformisty“. Vyloučení členové strany získali řadu nevýhod 

– nebyli svobodní ve výběru zaměstnání a bylo jim znemožněno uplatnění se v 

akademické sféře. Tato nově vzniklá a poměrně početná vrstva občanů se stala 

potenciálem pro nelegálně působící politickou opozici. Zbytek obyvatelstva ale zůstal 

od opozice izolován, kromě strachu nebo nezájmu celkové populace na tento fakt mělo 

vliv i tehdejší příznivé sociální klima. [Otáhal, 2005:25-30] 

 Po skončení první fáze normalizace, když se režimu podařilo obnovit pořádek 

(podstatná část reformistů tehdy seděla ve vězení), nasadil režim namísto biče cukr, tedy 

ve své snaze stabilizace politické situace nahradil represi za „orientaci na konzumní 

společnost“. „V tzv. společenské smlouvě režim požadoval, aby se obyvatelstvo vzdalo 

účasti na veřejném životě, a místo toho mu poskytl realizaci ve sféře soukromé.“ 

[Otáhal, 2005:31] To paradoxně připomínalo koncept nepolitické politiky, který nabízeli 

v prvním veřejném výstupu proti normalizaci členové KSČ ve spise Deset bodů. 

Občané měli podle Deseti bodů raději kvalitně budovat své životy, rodinu a zlepšovat 

své okolí, když už nemohou zasahovat do velké politiky, tak ať vytváří alespoň menší 

pozitivní hodnoty. 

 Orientace režimu na konzumní společnost však byla o dost zrádnější – státní 

socialismus nabízel občanům poměrně vysokou sociální úroveň života, jednu z 

nejvyšších v celém sovětském bloku, a to výměnou za to, že rezignují na aktivní účast 

ve veřejném životě a kritické myšlení.  Milan Otáhal v této chvíli začíná nazývat 

politickou opozici disentem. A díky tomu, že reformisté byli z velké části ve vězení, 

nastoupili na jejich místo intelektuálové.  

 Čeští disidenti se tehdy začali rekrutovat převážně z řad české humanitní 

inteligence – filosofové, historikové, právníci, sociální vědci a novináři.
5
 

Humanistickým akademikům bylo obvykle po Pražském jaru znemožněno pracovat v 

jejich oboru. Režim je nutil do manuálních prací a jejich šance na uplatnění se v 

                                                 

5 To bylo obzvlášť typické pro ty, kteří získali politický vliv po roce 1989. 
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zaměstnání byla malá. Právě proto u nich vznikl potenciál a prostor pro disidentskou 

činnost.
6
 [Eyal, 2000: 58 - 59]  

 Jak už jsem psala výše, v nedemokratických režimech dostávají všemožné 

aktivity opoziční charakter. Součástí opozičního hnutí se stala i alternativní kultura, 

underground. Úloha undergroundu spočívala zejména v tom, že represivní zásah proti 

němu sloužil jako mobilizační a pojící prvek všech anti-systémových sil. Když v roce 

1976 probíhal soud s členy hudebního undergroundu, sešlo se tam podle Václava Havla 

v podstatě celé zázemí Charty 77 – a byli mezi nimi jak „lidé z undergroundu, tak 

exkomunisté a liberálně-demokraticky zaměření intelektuálové“. [Otáhal, 2005:32] 

Charta 77 je pak analýzou o dodržování lidských práv, která se však vůbec nezabývá 

hospodářskými a sociálními právy. Charta se považovala za „volné, neformální a 

otevřené společenství“. Existovala k ní mezi disentem početná opozice. Do roku 1989 

se k ní přidalo pouze 2000 lidí. Kritika zněla i takto „Charta se stala uzavřeným 

společenstvím morálně čistých lidí a disent se ocitl v ghettu.“  Význam Charty byl podle 

Otáhala takový, že sjednotila iniciativy a „odhalovala pravou míru normalizačního 

režimu.“ [Otáhal, 2005:32-36] 

 

 Dnešní anti-systémová opozice, nebo-li noví radikální aktivisté a z nich 

obzvláště krajní levice, měli už v dobách disentu svoje ideologické předchůdce. 

Například v reakci na sovětskou okupaci z jádra radikálního studentstva vzniklo 

Revoluční hnutí mládeže, které bylo silně inspirováno metodami západních levicových 

radikálů, hlásalo rozbití byrokratického aparátu, zrušení státu a samosprávu. Mezi 

Revoluční hnutí mládeže patřili například Petruška Šustrová a Petr Uhl. 

 Jan Charvát ve své práci o extremismu popisuje, jak byl reálný socialismus 

velkou brzdou rozvoje radikálních politických hnutí a subkultur, ale přesto v 

minimalistické formě v Čechách existovaly - v 60. letech jsme například mohli 

pozorovat drobné buňky disentu kritizující komunistický režim z radikálních 

trockistických a anarchistických pozic.
7
  V 80. letech k nám začaly ze západu pronikat 

nová sociální hnutí, která spojovala subkulturní identifikační znaky spolu s politickým 

přesvědčením a aktivismem - subkulturní provázanost byla pro české aktivisty typická 

nejméně do konce 90. let. Už zde začalo vznikat podhoubí, ze kterého vzešlo v 90. 

                                                 

6 Obhájce technokratů Václav Klaus ale o disidentech prohlásil, že dostali například práci nočního 

hlídače, protože nebyli jako nepraktičtí intelektuálové ničeho jiného schopni. [Eyal, 2000: 59]  

7  Například Hnutí revoluční mládeže. 
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letech aktivistické radikální jádro. Hnutí se v 80. letech zformovala jako silně 

antikomunistická, a proto by se mohlo zdát, že by po převratu mohla aktivismus pověsit 

na hřebík. Dějiny však pro aktivisty neskončily, společnost nadále řešila spoustu 

problémů – sociální nejistotu, globalizaci, vztahy s mezinárodními celky a imigrační 

politiku. Největší rozkvět zažilo po revoluci ultrapravicové hnutí. [Charvát.2007:25] 

 Radikální aktivismus ve své dnešní formě, který odporuje systému samotnému, 

ať už myslíme ten levicový, anebo pravicový, se tedy v Čechách začal ve větší míře 

objevovat až po roce 1989. Je podobně jako na západě orientován na policejní a 

politickou represi a různá výročí významných událostí. Cílem protestů jsou často 

nadnárodní ekonomické či politické instituce, které symbolizují establishment. [Císař, 

Navrátil, Vráblíková, 2011: 137 – 167] Protestující se rekrutovali nejvíce z řad mladých 

studentů. 

Kvůli tomu, že komunistický režim přerušil kontinuitu hnutí, a to nejvíce v 50. 

letech, hledala politická hnutí inspiraci spíš v zahraničí, než v původních českých 

skupinách z doby první republiky.[Charvát. 2007:26] Pro inspiraci se k původním 

českým skupinám začali aktivisté ohlížet až později. 

 

4.2. Relevance komparace disidentů a současné anti-systémové opozice 

 Předestírám, že bude pro někoho problematické uznat za relevantní komparaci 

disentu z dob státního socialismu, který si už dávno získal společenskou legitimitu 

včetně všeobecně uznaného „hrdinství“ a současných aktivistů, kteří z velké části 

spadají do veřejností kritizované a obávané kategorie politického extrémismu. Proto 

chci v této části obhájit relevanci tohoto srovnání.  

 Nejpodstatnějším rysem, které sdílejí obě skupiny je, že se vymezují proti 

systému, nebo-li establishmentu – takto je aktivisty označována vládnoucí struktura. Jak 

za státního socialismu, tak v současnosti, podstatná část obyvatel vnímala a vnímá 

režim jako nespravedlivý a nežádoucí. Proto vznikly obě skupiny, které proti režimu 

bojovaly eventuálně bojují. 

 Disentu nejvíce odpovídá kategorie aktivismu podle Ondřeje Císaře [2008] 

nového radikálního aktivismu. Obě skupiny se neuplatňují v politickém procesu ani 

nemají velké možnosti v mobilizaci veřejnosti – mají nízkou mobilizační a advokační 

kapacitu. Noví radikální aktivisté mají v podstatě monopol na to, že ze současného 

režimu jako celku hledají aktivně cestu ven (jiná anti-systémová opozice tady není), 
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stejně jako to bylo kdysi s disentem. 

 Oběma skupinám také odpovídá kategorie integrální opozice v 

nedemokratickém systému podle Gordona Skillinga – integrální opozice působí často 

ilegálně a odmítá spolupracovat s politickým systémem, protože ten chce odstranit.  

 Srovnání disentu s novým radikálním aktivismem dostává více prostoru v 

kategorii antiautoritářského levicového „extrémismu“, lze v něm najít se skupinami 

disentu výraznější kontinuitu – disent byl ostatně původní označení pro svobodomyslné 

socialisty, odpadlíky komunistické strany a taky tito odpadlíci, z větší části anti-

autoritářská levice, v první fázi normalizace disent z převážné části tvořili. Také je tomu 

tak z toho důvodu, že jak u disentu, tak u levicového antiautoritářského aktivismu, stojí 

v popředí lidská práva a demokracie (v případě současných aktivistů extrémní 

demokracie), což se o pravicovém „extremismu“ – neonacistických nebo o 

neofašistických skupinách říct nedá, stejně jako o autoritářské extrémní levici, která 

obhajuje politické zřízení stalinistického typu. 

 Dalším důvodem pro vyřazení pravicového extremismu je to, že před rokem 

1989 podobné skupiny téměř neexistovaly. Nicméně nelze opomenout, že se dnes krajní 

pravice s oblibou sama sebe k disentu přirovnává z toho důvodu, že její členové jsou 

postihováni za bezvýznamné činy, jako je nošení neonacistických odznáčků na čepici 

nebo vylepování podobně laděných samolepek.  

   Termín pravicový a levicový extremismus je pro svoji nepřesnost kritizován jako 

takový a autor doktorské práce o politickém extremismu Jan Charvát [2007] považuje 

za přesnější právě termín anti-systémová opozice, který jsem se také rozhodla používat.  

 

 Stanovila jsem si jednotlivé kategorie, podle kterých budu disidenty a dnešní 

anti-systémovou opozici porovnávat. Tyto kategorie jsou: historická role, mobilizační 

incentivy, policejní represe, dialog s režimem, inspirace a komunikace se scénou v 

zahraničí, mediální obraz a protestní strategie. 

 Nejdříve ale zkusím obecně popsat historickou úlohu obou skupin. Tyto 

kategorie nejsou vyčerpávající, ale snad poskytnou dostatečně plastický obraz. Při 

srovnání těchto dvou skupin nalezneme jak styčné body, tak diametrálně odlišné 

podmínky, ve kterých aktéři obou skupin žili. 
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4.3. Historická role disidentů a současné anti-systémové opozice 

 Alexis de Tocqueville řekl, že nejnebezpečnější moment pro špatnou vládu je 

ten, kdy se sama začíná reformovat. [Tocqueville, 1856:214]. V podobném duchu 

uvažuje i Michal Pullman v knize Konec experimentu [2011], kde představuje 

myšlenku, že rozpad československého komunistického režimu nebyl zapříčiněn 

revolucí zdola za výrazné pomoci odporu disidentů. 

 Pullman píše, že normální populace se do roku 1988 o disidenty vůbec 

nezajímala a žila si v klidu svoje životy. Miroslav Vaněk, který se věnuje orální historii, 

tyto občany nazývá „mlčící většinou“. I přes fakt, že měli disidenti na společnost 

minimální vliv, choval se k nim establishment tak, jako by pro režim představovali 

reálné nebezpečí. [Otáhal, 2005:36] 

 Podle Pullmana i dalších historiků nebyl rozpad způsoben díky činnosti politické 

opozice, ale byl započat už s nástupem do funkce Michaila Gorbačova a jeho 

perestrojkou, nebo-li přestavbou, která režim natolik oslabila a podlomila jeho 

legitimitu, že to nakonec způsobilo postupný rozklad komunismu.  

 Další interpretaci dějin komunismu podává sociolog Ivo Možný v knize Proč tak 

snadno... Na otázku, proč se systém zhroutil, má tuto odpověď – bylo to proto, že režim 

už pro žádného z aktérů nebyl výhodný, vysocí činitelé se chystali převést svoji 

politickou moc do moci ekonomické, a nezbyl tak už nikdo, kdo by se systém před 

revolucí snažil udržet.  

 Z obou interpretací dějin by plynulo, že úloha českých disidentů byla mnohem 

více symbolická a pro reálný pád režimu prakticky bezvýznamná, ale i akceptování této 

informace jim rozhodně neupírá uznání za jejich odvahu, když se někteří z nich snažili 

aktivně bojovat pro revoluční směřování. K pádu českého autoritářského socialismu 

kromě rozkladu z centra v Sovětském svazu, přispělo podle Milana Otáhala spíše 

občanské hnutí. Význam disentu podle něj pak spočíval v tom, že „odhaloval podstatu 

totalitního režimu a prokázal, že se komunistům nepodařilo úplně zlomit odpor vůči 

normalizačnímu režimu. [Otáhal, 2005:40]  

 

 Pokud chápeme současný kapitalismus jako další režim, bylo jím velmi silně 

otřeseno v roce 2008 s nástupem ekonomické krize, která stále ještě neskončila. 

 V poslední době je více nasloucháno radikálně protikapitalisticky smýšlejícím 

sociologům a filosofům. Hlavně v západním světě se objevují mírné tendence „režim“ 
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reformovat (jako například regulace finančních derivátů, ekologické limity…). Pokud 

by tyto tendence zesílily, mohla by teoreticky zavládnout podobná situace rozkladu 

režimu, jaká byla před rokem 1989, a mohlo by tedy dojít na Tocquevillova a 

Pullmanova slova. 

 Úlohou porevolučních aktivistů, kteří se vymezují vůči systému, bývá obvykle 

upozorňovat na nespravedlnosti současné verze kapitalismu a neoliberálních hodnot a 

přispívat k jejich napravení. Tuto skupinu jsem vymezila jako frakci, co se věnuje 

novému radikálnímu aktivismu, nebo jako anti-systémovou politickou opozici. Médii a 

veřejností jsou často považováni za nebezpečí. Nelze ale paušalizovat jejich činnost 

jenom jako čistě destruktivní vůči stávajícímu systému, protože se snaží upozorňovat na 

problémy a dostávat je veřejného povědomí a v dlouhodobém horizontu zde pak 

existuje šance na zlepšení stávající situace.  

 Obšírněji se jejich historickou úlohu interpretovat neodvážím, protože to bude 

možné jedině v případě, že nastane zásadní posun v celkovém politickém uspořádání. 

Pokud by takovýto zlom nastal, budeme si nejspíš také klást otázky, do jaké míry k 

tomu aktivisté aktivně přispěli a do jaké míry to byl jen nevyhnutelný sled událostí. 
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4.4. Mobilizační incentivy a různé ideové proudy v obou hnutích   

 Disidentská kultura brojila mravním apelem proti správním kvalitám 

reprezentantů režimu – proti jejich „autoritativnímu stylu, antidemokratickému vládnutí 

a porušování lidských práv“. [Marada, 2003:24] Někteří ale mohli být motivováni k 

aktivismu i vlastním prahnutím po západní kultuře - v občasných případech se stavěli 

proti režimu i z triviálního důvodu osobní materiální deprivace v nedostatečně 

zásobovaném tržním hospodářství, jak to popisuje Egon Bondy v autobiografickém 

románu Bratři Ramazovi. 

  Disent se v českém prostředí rozhodně nedal považovat za jednolitou skupinu. 

Mezi odpůrce režimu patřili všemožní umělci, křesťané, ekologové, odpadlí reformní 

komunisté i nekritičtí obdivovatelé západního kapitalismu. Na začátku normalizace 

převládala v disentu antiautoritářská levice, pak dostali více prostoru humanističtí vědci 

a underground. Proti levici se část disentu vymezovala a dokonce kvůli tomu odmítla i 

podepsat Chartu 77, jednalo se zejména o členy církve. 

Hnutí současné anti-systémové opozice je ještě o stupeň roztříštěnější, než tomu 

bylo u disidentů, ale dá se říct, že je spojuje odpor vůči neoliberalismu. Hůře ale 

nalézají mezi sebou společnou řeč, protože jsou méně stmeleni všudypřítomnou 

hrozbou perzekuce. Vedle sebe působí anarchisté, radikální levice, zapatisté, charity, 

křestané, environmentalisté, ale také neonacisté a neofašisté. Motivací současné 

antisystémové opozice je dnes odpor k neoliberální ideologii, ke globalizovanému 

kapitálu, ekologickým katastrofám a sociálním nerovnostem. Po pádu režimu byla ale 

také motivována silným antikomunismem. Její cíle dnes mohou být různé a různě 

radikální, od zlepšení situace například určité sociálně vyloučené skupiny, po snahu 

zrušit celý systém vládnoucí garnitury. 

 

4.4.1. Kulturní underground 

Jako dnešní paralelu k represi subkultury kulturního undergroundu „mániček“ by 

se dala přirovnat freetekno scéna, jejíž členové jsou na parties často postihováni 

zbytečnými zásahy policie a některá média se o ní vyjadřují nepřátelsky. Freetekno 

scéna je však z větší části apolitická. 

 Magor Jirous z bigbítové kapely Plastic People of The Universe mluvil o 

undergroundu jako skupině bojující proti establishmentu: „Underground je aktivita 

umělců a intelektuálů, jejichž dílo je nepřijatelné pro establishment, a kteří v této 
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nepřijatelnosti nejsou trpní a pasivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem o 

destrukci establishmentu.“ Podle této definice by do dnešního kulturního undergroundu 

spíše spadali angažovaní umělci. 

 

Kulturní vzory pro mladé byly od 60. let v nové revoluční západní kultuře – „beatnické 

literatuře, francouzské nové filmové vlně, rockové hudbě a rychle se rozvíjející 

popkultuře.“ V médiích byla často zdůrazňována nízkost západní kultury. [Pospíšil, 

2009:12] 

 Dnes už západní kultura ztratila nadobro revoluční charakter, je tomu s několika 

vyjímkami právě naopak. Západní konzumní kultura je právě to, proti čemu se dnešní 

kulturní underground vymezuje. Další výraznou změnou je to, že dnešní establishment 

má tendence zahrnovat protestní kulturu do oficiálního proudu, protože revolta proti 

systému je obzvláště v hudebním a filmovém průmyslu populární prodejní artikl. Stalo 

se tak tomu například s punkovou subkulturou. 

  

 

4.4.2. Křesťané 

 Mezi disentem i mezi současnými aktivisty byly a jsou skupiny křesťansky 

smýšlejících lidí. 

Před rokem 1989 byl disent s církví propojen o něco více, i když v období Pražského 

Jara se objevila na moment snaha církev obrodit, byla po příjezdu sovětských vojsk 

situace opět složitější. O vydávání katolického samizdatu a o situaci církve píše Marta 

Edith Holečková – popisuje, jak církev nebyla sice v právní ilegalitě, ale byla to jedna z 

mála oblastí, které se „nenormalizovaly“, proto k náboženství v té době tíhlo více lidí, 

než by tomu bylo za normálních okolností – unikali tak ze standardizovaného 

materiálního světa reálného socialismu. Úloha církví v porevolučních Čechách už je 

mnohem méně patrná, protože je jejich existence plně legitimní a dokonce je stát 

podporuje. Anti-systémová opozice je výrazně proti procesu navrácení majetku církvím.  

 Existuje ale určité zapojení zejména protestantských církví do sociálních 

protestů, bylo tomu například v roce 2011, kdy se protestantská církev postavila spolu s 

anarchisty a antifašisty na stranu sociálně vyloučených Romů na severu Čech. 
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4.4.3. Environmentalisté 

 V Československu se před rokem 1989 zaměřilo na ekologii několik skupin – 

nejznámější z nich byla skupina Brontosaurus, potom Děti země, a také Pražské matky, 

které prosluly svým protestem s kočárky proti znečištěnému ovzduší – proti matkám s 

malými dětmi totiž nechtěla zasáhnout policie. Ochráncům přírody šlo o to „uchovat a 

ochránit hodnoty, jejichž existence byla víceméně nezávislá na režimu a právě na jejich 

trvalosti si ověřovat přesvědčení o přechodnosti tendencí a procesů navozovaných 

politickými prostředky a prosazovaných politickými činiteli.“ [Otáhal, Vaněk, 1999: 14] 

Ekologům se sice nelíbilo bolševické„poručíme větru dešti“, bezohledné meliorace polí 

a zaměřování se na těžký strojní průmysl, v realitě se ale snažili soustředit své působení 

na menší problémy.  

 „My jsme šli v ekologii po té malé problematice, pokud lze takto vůbec 

uvažovat a ochranu přírody rozdělovat. Nechtěli jsme se plést do těch velkých 

problémů, které byly stejně politicky neprůchodné. Nám šlo spíše o drobnou 

buditelskou práci“, cituje Miroslav Vaněk ve své stati aktivistu skupiny Brontosaurus. 

Ostýchavost environmentalistů od velkých ekologických kauz vůbec nebyla od věci. V 

roce 1985 šel aktivista Martin Křivka na tři roky do vězení pouze za to, že poslal do 

SRN zprávu o neblahé ekologické situaci v tehdejším Československu. [Vaněk, 

2005:85-7] 

 I po roce 1989 se ale nepřestaly odehrávat případy, kdy vládnoucí garnitura na 

šetrnost vůči krajině nebrala ohled. Sice se ve značné míře upustilo od těžkého 

průmyslu, rozvíjela se ale rychle infrastruktura a vznikaly nové zástavby typu 

nákupních center. Ekologie je velké téma nového transakčního aktivismu i nového 

radikálního aktivismu. Dnešní environmentalisté se na rozdíl od těch předrevolučních 

ve „velkých problémech“ angažují. Lze připomenout protesty proti jaderné elektrárně 

Temelín nebo blokádu proti kácení stromů na Šumavě kvůli zasažení kůrovcem. 

  

4.4.4. Anarchisté 

 I když pro anarchismus ve státním socialismu neexistovala žádná dlouhodobá 

institucionalizovaná platforma, několik intelektuálů a umělců z disidentské levice se 

myšlenkami anarchismu nechalo inspirovat, například zmiňované Revoluční hnutí 

mládeže. V půlce osmdesátých let také dorazila vlna anarchismu spolu s punkem. První 

anarchistická federace se ale začala formovat až v roce 1989 a u jejího zrodu byli 
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členové disidentských spolků Nezávislé mírové sdružení a Charty 77. Další uskupení 

radikální levice, prakticky první, které si nezadávalo s KSČ,  se začalo formovat už na 

jaře 1989 a říkalo si Levá alternativa. Měli blízko k marxismu, spíše než k anarchismu, 

ale jejím důležitým členem byl i Jaroslav Polák, který byl později vůdčí postavou 

anarchistického hnutí v Čechách. [Charvát, 2007 :159 - 160] 

 Převážnou část anti-systémové opozice, o které ve své práci pojednávám, tvoří 

právě anarchistické a antiautoritářské hnutí. 

 

4.4.5. White-power skinheads a neonacisté 

 White-power skinheads zažili velký vzestup na počátku devadesátých let. Byli 

typičtí svým  panslovanstvím a nenávistí k Německu, i když v současné době převládla 

idea jednotné Evropy a současní neonacisté mají naopak s Německem ty nejužší vztahy. 

Přestože za vlády komunistů  existovala v Čechách významná diskriminace Romské 

menšiny a fungovaly určité antikomunistické nacionální skupiny, byla to opoziční síla 

naprosto marginálního charakteru. To je další důvod, proč je mezi disentem a krajní 

pravicí méně výrazná paralela, i přes ten fakt, že samotní neonacisté  svoji souvislost s 

disentem oficiálně deklarují, protože jsou v Čechách platné zákony, které posílají 

neonacisty do vězení za samolepky nebo placky se symboly podporující propagaci hnutí 

směřujících k potlačení práv a svobod občanů. Tímto právě v některých očích získávají 

disidentskou “patinu” a sami pak s oblibou odkazují na dobu totality.
8
 

 

4.5. Politická represe   

 Pro nedemokratické režimy je vždy typická určitá míra represe pro potlačení 

politické opozice. Nelze ale tvrdit, že by politická represe úplně vymizela s nástupem 

demokratického zřízení. V některých ohledech se dá najít kontinuita, v některých vůbec. 

Mezi jevy, co vymizely, byl například zákaz publikační činnosti protirežimních autorů. 

 Během Pražského Jara byla cenzura na krátký časový úsek zrušena, ale po roce 

1969 stát zahájil v kruzích umělců a intelektuálů čistky a Ministerstvo Kultury vydalo 

široký seznam autorů, jejichž díla nesměla být vydávána. [Otáhal, 1999:32]. 

                                                 

8  Uvedu příklad ze stránek radnice-litvinov.cz, kde vyšla zpráva o tom, že jejich členka byla 

souzena za řeč, kterou pronesla na demonstraci: „Za politické projevy posílal lidi k soudům bývalý, 

současnými pseudodemokraty odsuzovaný režim. Nyní, 22 let po takzvané sametové revoluci se tato 

doba opět vrací. Systém, ve snaze odvést pozornost od skutečných problémů současné doby, zběsile kope 

kolem sebe a hledá si nové třídní nepřátele. Doba soudních trestů za pouhé vyřčení několika slov je zpět!“ 

[Radnice Litvínov, 2012] 
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Cenzurovaní autoři pak postupně začali vytvářet samizdatovou kulturu.  

 Represe nemusely být právní povahy. Je typické, že v nedemokratických 

režimech je pojetí práva pouze instrumentální a podřízené ideologii. V době 

normalizace byl uplatňován důmyslný systém diskriminace a perzekuce, a to 

„prostřednictvím vypracovaných mechanismů sociálních a ekonomických sankcí a 

odměn“. [Přibáň, 2001:212 – 13 cit. dle Kubát, 2010:27] 

  Establishment reagoval na subverzní politické projevy aktivistů v omezování 

jejich možnosti uplatnění se v akademické a profesní sféře [Marada, 2003:11] a 

samozřejmě vězením.
9
  

V některých případech byla postižena perzekucí i jejich užší rodina – například děti z 

disidentské rodiny měly omezený přístup ke vzdělávání. Někdy represe vyústila až k 

donucené emigraci, jako tomu bylo například u některých signatářů Charty 77.  

  

 Represe, kterou demokratická a nedemokratická zřízení v určité míře sdílí, se 

projevuje v chování policie. Mezi aktivisty byli posíláni tajní policisté, aktivisté byli 

nuceni ke spolupráci s tajnou službou a k podávání informací na jejich kolegy. Snaha 

policie o infiltraci hnutí je stále do menší míry běžnou praxí i v demokratických 

režimech. 

 Na protestních akcích nebo na koncertech undergroundových kapel se odehrálo 

mnoho brutálních policejních zákroků těžkooděnců a lidových milicí. Na nenásilné 

protesty byla používána vodní děla, slzný plyn a obušky. Se zadrženými bylo zacházeno 

nedůstojně – policisté je bili, nadávali jim a drželi je v nepohodlí několik hodin. 

Jedním z nejznámějších polistopadových případů policejní brutality je zákrok na 

alternativním hudebním festivalu CzechTek 2005. Policisté tvrdě zasáhli proti 

technařům, kteří uspořádali párty na legálně pronajatém pozemku. Bylo nasazeno téměř 

1300 policistů, z toho většina těžkooděnců. 15 účastníků bylo převezeno do nemocnice 

a 5 policistů bylo vážněji zraněno. „Policie použila při akci fyzické donucovací 

prostředky, vodní děla i slzný plyn. Záznamy pořízené účastníky CzechTeku odhalily i 

zbytečné a neadekvátní násilí (např. kopání a mlácení obuškem do ležícího člověka). V 

rámci pacifikace jednoho z účastníků vyhrožoval jeden policista i střelnou zbraní.“ 

[Revue Politika, 2005] V alternativních médiích a v mainstreamových v rozhovorech se 

objevovaly názory a přirovnání, že zásah na CzechTeku se podobal zásahu bolševika na 

                                                 

9  Vězení ale často pomohlo prohloubit vztahy a napomoci mobilizaci disentu. [Blažek, Pažout, 

2008:42] 
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koncertech „mániček“.   

 Známou policejní represí proti anarchistům se stal zákrok Policie ČR v pražském 

rockovém klubu Propast v roce 1996, který byl podle návštěvníků klubu neadekvátní – 

zasahovalo asi 60 maskovaných policistů se samopaly. Uvnitř zbili mnoho návštěvníků 

klubu tonfami. Policie zdůvodnila svůj zákrok tím, že je klub potkávacím místem 

skinheads a že se tam berou drogy.  Během zásahu byly opravdu objeveny tři jointy a 

skinheads tam byli také – ovšem jednalo se o původní antirasistické  SHARP
10

 

[Charvát,2007:180] Za zásah nakonec nebyl nikdo z policistů potrestán. 

 O dva roky později, kdy se v Praze uskutečnila první streetparty (Global Street 

Party), do davu lidí bezohledně najelo policejní auto. Tento rok také nebylo neobvyklé, 

že policie sbírala členy anarchistického hnutí, a ty potom bila na policejních služebnách. 

Existuje nepřeberné množství historek za dobu uplynulou od Sametové revoluce. Tyto 

zkazky, předávané skrze aktivistické zpravodajské servery, jsou více či méně ověřené, 

ale jejich sdělení je jasné – policie se stále dopouští na anti-systémové opozici 

zbytečného násilí. 

 

4.6. Dialog s režimem 

 Pokusem o dialog s režimem a jeho kritikou byla Charta 77, která vznikla 

potom, co se Československo přihlásilo k helsinským dohodám o dodržování lidských 

práv.  

 Václav Benda zhodnotil vznik Charty 77 jako schizofrenní situaci: „všichni 

signatáři se na jedné straně shodli na odmítavém postoji k politickému systému, na 

straně druhé však současně nabídli politické moci dialog. Tento problém byl podle něj 

vyřešen nakonec „nadřazením mravního postoje vůči politickému“. [Blažek, 2002] 

 Za šíření a podpis petice bylo pronásledováno mnoho lidí. [Otáhal, 1994] Reakcí 

na stíhání signatářů Charty 77 byl vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 

(VONS). Byl založen v roce 1978 skupinou, která se skládala převážně z těch 

nejaktivnějších chartistů. Aktivisté v některých případech žádali o nápravu i oficiální 

instituce [Blažek, Pažout, 2008:7], ale samozřejmě s nevalnými výsledky a členové 

VONS pak strávili mnoho měsíců ve vězení. Cílem VONSu bylo sledování policejní a 

justiční svévole. „Zaměřili se na kauzy osob trestně stíhaných či vězněných za projevy 

svého přesvědčení. Postiženým pomáhali se zajišťováním právního zastoupení, 

                                                 
10  Zkratka znamená Skinheads Against Racial Prejudice.  
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zprostředkováváním finanční a jiné pomoci.“ Někdy se obraceli i na úřady. [Blažek, 

Pažout, 2008:7] 

 Když byli členové VONSU v roce 1979 pozatýkáni, tak jako projev solidarity se 

zadrženými, pro ně, při ročním výročí zatčení, uspořádali v Bonnu solidární protestní 

akci a zaslali dopis prezidentu Gustavu Husákovi. [Blažek, Pažout, 2008:43] 

 

 Současná anti-systémová opozice není omezena v pokusech vést dialog se 

systémem a někdy se snaží pronikat do státem respektovaných neziskových organizací. 

Někdy jsou aktivisté státními zaměstnanci v sociální sféře, výjimečně jsou ale ochotní 

se systémem oficiálně jednat, protože ho obvykle z velké části nebo úplně odmítají a 

jednání by považovali za ztrátu času, nebo dokonce za „zaprodání se“.  

 Podobný program jako VONS má dnes Liga lidských práv, jejímž cílem je 

důraznější prosazování lidských práv v práci policie i jiných sférách. Poskytli právní 

pomoc například souzeným squatterům zadrženým za symbolické a demonstrativní 

obsazení domu na Albertově v roce 2009. Mezi další organizace tohoto typu patří i 

mezinárodní iniciativa Anarchist Black Cross, která pomáhá antiautoritářsky 

smýšlejícím politickým vězňům tím, že jim zajišťuje finanční a právní pomoc. 

 

4.7. Mediální obraz  

 V období před revolucí se často vyskytovalo osobní zájmeno „my“ ve spojení s 

postulátem rovnováhy, celkové stability a funkcionality systému. „My“ doplňuje 

zájmeno „oni“ jako odcizené označení pro opozici. Podle sociálního vědce a aktivisty 

Jamese Fowlera je to artikulování tzv. „ideologie konsenzu“, což je mezi vládnoucí 

garniturou a čtenáři základní praktikou tisku. Pro porevoluční období je pak typická 

mediální silně diskriminační praktika klást důraz právě na  „oni“ a přitom přisuzovat 

negativní vlastnosti menšiny demonstrantů celé skupině. [Křeček, 2004 :2] 

  

 Za normalizace proběhla kampaň „Máš-li dlouhý vlas, nesmíš mezi nás.”, ve 

které se démonizovali odpůrci režimu (berou drogy a dělají nepořádek) a paušalizovaly 

se jejich identifikační znaky (měli dlouhé vlasy a byli špinaví). V televizním seriálu 

Třicet případů Majora Zemana byla zobrazena alternativní kultura disentu jako 

podřadná a disent jako intoxikovaná dekadentní mládež na pokraji šílenství. 

 Dnešní média se také zkreslování nevyhnou. Jako příklad médii vyvolané 
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morální paniky lze uvést squattery. Squatterům jsou automaticky přisuzovány vlastnosti 

nepořádnosti, špinavosti, někdy i závislosti na drogách.
11 

 Anarchisté jsou zobrazováni 

jako nebezpečné živly - anarchistický první máj roku 2012 byl zobrazen v médiích jako 

bitva mezi anarchisty a neonacisty, ve které se bojovalo plastovými láhvemi. Média 

umístila do středu událostí bezvýznamnou potyčku a politickému sdělení samotného 

průvodu téměř nevěnovala pozornost. 

  V poslední kapitole práce budu mluvit o alterglobalizačních protestech v Praze, 

kdy novináři používali pro aktivisty označení, která byla svým tónem nepříjemně 

podobná předlistopadovým dobám. V článcích se tehdy pro alterglobalizační protesty 

objevovala dramatická označení, která připomínala válečné zpravodajství. [Kunzová, 

2002]  

 

4.8. Povaha protestní strategie  

 V nedemokratickém zřízení nabírá protest jiných a často méně nápadných a 

konkrétních podob než v demokracii, protože aktivisté se musejí více vyhýbat represi. 

  

 Jako jistá forma protestu se za státního socialismu dala chápat i neúčast na 

režimem vyžadovaném politickém veřejném životě a neustálým prázdným 

manifestováním loajality, tak jak to popsal Václav Havel v Moci bezmocných. Pokud 

aktér zanedbal aktualizaci nástěnky oslavující KSČ, neúčastnil se májových pochodů 

apod., vykazoval určitý pasivní politický protest. 

 Politickým aktem bylo i poslouchání rozhlasové stanice Hlas Ameriky, 

alternativy na jednolitém mediálním poli, a to i když se poslech odehrával v soukromí. 

„Nebyl trestným činem, nicméně měl příchuť odporu nebo alespoň distance vůči 

režimu“. [Marada, 2003:20]   

 Distance od režimu měla podobu v odlišném oblečení, uměleckém vkusu, 

nonkonformním trávení volného času nebo praktikování náboženské víry. Veřejné 

projevy distance od režimu však postrádaly jednoznačný manifest nebo napojení na 

konkrétní protestní skupinu. Protestní vyjádření se většinou nedala jednoznačně 

interpretovat a to ani z jedné, ani z druhé strany. Řada projevů se dala chápat dvojím 

                                                 

11  Tisk se nejspíš ve snaze o senzaci dopouštěl i faktických chyb. V roce 2010 při příležitosti 

demonstrace na podporu squattingu  v tisku vyšlo, že na náměstí se sešlo několik stovek squatterů, přitom 

reálně v té době žilo squatterským stylem života okolo 20 osob – ostatní přítomní lidé na náměstí byli 

pouze sympatizanti hnutí. 



   

 

   

- 32 - 

způsobem - buď daný čin mohl vyjadřovat kulturní vkus, anebo politický postoj.  

Protest proti režimu byl vnímán buď jako projev statečnosti, anebo jako pouhá 

nezodpovědnost, téměř nikdy ale nebyl okolím interpretován jako „vyjádření politické 

orientace.“ [Marada, 2003:24-30] 

 Během normalizace ale protesty nabyly čitelnější formy. Objevily se petiční 

akce, které byly jednou z nejméně náročných forem odporu vůči režimu. Naopak 

demonstrace a veřejná shromáždění, jako explicitní konfrontační boj proti systému, 

vyžadovaly přijetí osobního rizika. [Otáhal, Vaněk, 1999:19]  

 V 80. letech se s novou generací disentu, který se už v takové míře neskládal z 

reformních komunistů, ale převládal v něm underground, v opozici prosadila nová 

forma protestu – happening. Happeningy pořádala například Společnost pro veselejší 

současnost. [Blažek, 2005:15] 

 Skupina, kde působil vedle jiných i Václav Havel, projížděla na koloběžkách v 

ulici Politických vězňů, nebo si vyrobila přilby zásahové jednotky ze slupek od 

melounů, vzala si obušky z okurek a dětské stříkací pistolky a šla rozhánět „dav“ na 

pěší zóně. Okupovala tak veřejný prostor a neprováděla nic, co by režim přímo 

zakazoval, přesto bylo jasné, co svou akcí zamýšlela.  

 Během normalizace vznikla celá řada nelegalizovaných iniciativ – forem 

institucionalizovaného protestu – Hnutí za revoluční mládež, Charta 77, VONS, České 

děti, Společnost přátel USA, Mírový klub Johna Lennona, Nezávislé mírové sdružení, 

na právním a mediálním poli působící Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných a 

další. Jejich protestní agenda nebyla oficiálně uznaná a režim s nimi odmítal vést dialog. 

 

  Tony Judt popisuje aktivistickou metodu "As if", která má odhalovat míru 

nesvobody v daném systému - tato metoda spočívá v tom, že se aktivista chová tak, jak 

si myslí, že by to mělo být v demokratické společnosti [Judt, 1988:195]. A 

demokratickou společnost podmiňuje svoboda informací. „Československá ústava sice 

zaručovala svobodu projevu, slova a tisku a oficiálně se vyhlašovalo, že v 

Československu cenzura není, ale nebylo tomu tak. Kromě krátkého pětiměsíčního 

období Pražského jara existovala po celou dobu „vlády jedné strany“ a byla řízena 

speciální institucí – Federálním úřadem pro tisk a informace“.
12

 [Holečková, 2009:57]. 

                                                 

12  Textům nebylo povoleno Federálním úřadem pro tisk a informace zveřejnění z následujících 

důvodů – byl v rozporu s komunistickou ideologií, jeho autorovi byla oficiálně nebo tajně zakázána 

publikační činnost, nebo taky z důvodu svobodného osobního rozhodnutí autora, který se odmítl 
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 Aktivní účast na samizdatu znamenala pro participujícího osobní riziko. Lidé, co 

se na samizdatu podíleli, se snažili bojovat proti mocensky kontrolované kultuře a 

cenzuře. V současnosti pak jako alternativu samizdatu můžeme chápat činnost skupin 

nebo i jednotlivců, kteří se rozhodli být nevýdělečně zprostředkovatelem alternativních 

informací.
13

 

Několik časopisů se samizdatovou tradicí přetrvalo až do dnešních dob  - Vokno, 

Revolver Revue atd. Zatímco disent se vydáváním samizdatu snažil o narušení 

informačního monopolu, současná anti-systémová opozice musí konkurovat v boji s 

oficiálními, komerčními i dalšími nezávislými informačními platformami.  

 

 Současná anti-systémová opozice protestuje nejběžnějšími formami komunikace 

s veřejností, a to demonstracemi a pomocí webových stránky daných organizací. Vydává 

se tisk zaměřený aktivizačně a intelektuálně. Převažuje ale internetová prezentace.
14

 

[Charvát, 2007: 248-9] 

 Specifickou formou protestu, která přišla ze západu, se na konci devadesátých 

let stala streetparty. Politický protest je zde spojen se subkulturní zábavou a přispívá tak 

k větší mobilizaci, protože je pro účastníky více atraktivní. [Charvát, 2007: 246] Etapa 

streetparty trvala v pozdních devadesátých letech, posléze opadla, i když se stále vrací v 

obměněných podobách, naposled to bylo například ve formě politicky zaměřeného DIY 

karnevalu v maskách, jehož heslem bylo v roce 2011 „My jsme krize“ a tématem byly 

asociální vládní reformy. 

 Mezi další protestní strategii patří angažované umění. Konaly se výstavy, 

například v květnu roku 1988 proběhla výstava mladých pravicově zaměřených umělců 

[Otáhal, 1999:31]. Dnes působí hned několik uměleckých skupin nebo i jednotlivců, 

mezi nejznámější patří Ztohoven, Gumaguar, Milan Kohout a další. 

 Další formou dnešního protestu je papírový aktivismus – a legalistické trvání na 

dodržování všech právních prostředků. Tímto se zabývají jednotlivci, skupiny sdružené 

na sociálních sítích nebo i různá občanská sdružení. 

 Dále vznikají iniciativy nabízející právní pomoc aktivistům, jako je například 

                                                                                                                                               
kompromitovat spoluprácí s oficiálními strukturami. [Holečková, 2009:57]. 

13  Samizdaty se ale četly hlavně v kruzích postižených normalizací, takže se nedá říct, že by měly 

velký vliv na širokou veřejnost [Otáhal, 1999:32] a nedají se považovat za dostupné alternativní a 

protestní médium silné politické opozice.  
14 Mezi dnešní alternativní média patří například antifašistický a anarchistický tištěný časopis 

Akce, tištěný občasník Akontra, web Czechtek bloguje  a mnoho dalších internetových zinů.  
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Liga Lidských práv a Anarchist Black Cross, stejně jako v minulém režimu byli VONS. 

O těchto iniciativách se zmiňuji v kapitole Dialog s režimem. 

 

Nejpodstatnější polistopadovou změnou protestní kultury je zanesení 

shromažďovacího zákona do ústavy dne 27. března 1990. Byly zavedeny podmínky pro 

rozpuštění shromáždění, vystupování ve veřejném prostoru je limitované, akce nemusí 

být povolené. I přes relativní omezení takto svoboda protestu v Čechách odpovídá  

rysům demokratických zřízení. 

 

 

4.9. Závěr 

Typologie aktivismu Ondřeje Císaře je určena pro demokratickou společnost a 

Kubátova a Skillingova typologie opozice pro společnost nedemokratickou
15

, to ale 

nebrání v tom na ně nahlížet v komparativní perspektivě, protože anti-systémové 

opozice v obou režimech vykazují společné rysy. 

 Současná anti-systémová opozice v podobě anti-autoritářské levice v disentu 

nalézá kontinuitu - ideály jako jsou lidská práva a samosprávné celky oproti 

centralizované koncentrované moci prosazovali také reformní komunisté, kteří zejména 

v první fázi normalizace tvořili základní tvárnou sílu disentu. Disidenti neusilovali o 

převzetí moci, i když to o nich režim obzvlášť v rámci západní kapitalistické konspirace 

tvrdil. V roce 1971 reformní komunisté dokonce vyzvali občany, aby nešli k volbám, 

což se velmi podobá agendě anarchistů. I přes počáteční pro subkultury typický 

antikomunismus na začátku 90. let má disent spíše kořeny v dnešní antiautoritářské 

levici, než v extrémní antisystémové pravici, která se chce ujmout moci a nastolit 

fašistický řád. 

 

 První aspekt společný pro obě skupiny je zřejmý a nabízí se  už z označení anti-

systémová opozice.   Mocenskou strukturu nazývají establishment anebo systém, 

přičemž pro disent je o něco typičtější slovo establishment a pro dnešní aktivisty 

systém. Pro disidenty establishment představoval vládnoucí moc, tedy stát, a ekonomika 

byla zahrnuta pod něj, státní moc si na ní tvořila monopol. Současní aktivisté pod 

                                                 

15  Lze spekulovat nad tím, jestli už dnes není na dělení demokracie/nedemokracie příliš pozdě, 

protože  proces rozcházení se demokracie s kapitalismem, o kterém hovoří například slovinský filosof a 

sociolog Slavoj Žižek, je v příliš pokročilém stádiu.   
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establishmentem jednoznačně chápou i ekonomicky prosperující elity, které jsou podle 

jejich interpretace odděleny od státu pouze zdánlivě, a disponují příliš velkou mocí.
16

 

„Antisystémovost“ v obou případech znamená, že nesouhlasí s mocenskou strukturou, 

považují ji za nespravedlivou a usilují o revoluci. 

 Dalším společným znakem je podobně neutěšená pozice v celém společenské 

struktuře. Ani jedna protestní skupina nebyla ve své době establishmentem akceptována, 

nedokázala zmobilizovat dostatek lidí a nalézt podporu u významnější části populace. 

Disentu se podařilo získat uznání a respekt, jak oficiální tak neoficiální, až po změně 

režimu. 

 V médiích jsou i dnes u aktérů anti-systémové opozice negativní znaky 

individua přisuzovány většině, přesto, že se charakter médií výrazně změnil – jsou 

výrazně méně kontrolována státem. 

Státní socialismus politické opoziční aktivity označoval jako chuligánství nebo 

výtržnictví a disidenty jako nebezpečné protistátní živly. Za svoji činnost byli 

postihováni represí.  

Aktéři dnešní anti-systémové opozice jsou mocenskou strukturou nazýváni 

extrémisty a jsou proti nim namířeny represivní složky.   Antiautoritářská levice se 

sociální a protistátní rétorikou obecně se dnes velké pozornosti policie vyhnout 

nedokáže. Problémy mají i více se specializující skupiny - squatteři, kteří se snaží 

upozornit na neetické zacházení majetné třídy s nemovitostmi a hnutí Food Not Bombs, 

které brojí proti plýtvání jídlem a přírodními zdroji v kapitalismu a současnému 

hladovění lidí na ulici
17

.  

  Policejní brutalita zcela nikdy nevymizela, aktivisté jsou dodnes zbytečně biti a 

po eventuálním zatčení je s nimi stále zacházeno nedůstojně.   

 

 

 

 
                                                 

16  Toto přesvědčení ale není omezené pouze na aktéry anti-systémové opozice, ale sdílí ho v 

různých sférách i méně radikální lidé. 

17  Michal Kubát zmínil heslo vzbouřených polských dělníků - „hladový dělník není chuligán.“ Se 

členy hnutí Food Not Bombs, kteří bojují proti plýtvání potravinami a hladu nejchudších vrstev, je i u nás 

zacházeno jako s výtržníky – jsou kontrolováni policií za to, že na ulici rozdávají jídlo bezdomovcům V 

několika demokratických zřízeních (např ve státě New York v USA) dokonce „krmení bezdomovců na 

ulici“ zakázali zákonnou vyhláškou. 
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5.  Srovnání Palachova týdne v lednu 1989 a 

alterglobalizačních protestů v září 2000 v Praze 

V této části práce srovnávám dvě protestní události – Palachův týden, týdenní 

protesty v Praze uspořádané ke dvacetiletému výročí upálení Jana Palacha, které byly 

násilně potlačeny policií a lidovými milicemi a alterglobalizační protesty v roce 2000, 

velký mezinárodní protest v Praze zaměřený proti negativním aspektům globalizace a 

nespravedlnostem neoliberalismu. 

 

5.1. Proč srovnávám právě tyto dvě události 

 V obou případech proběhly policejní zásahy z mnoha stran interpretované jako 

neadekvátní. Jak Palachův týden, tak protesty proti Mezinárodnímu Měnovému Fondu 

(MMF) a Světové bance (SB) by se daly počítat mezi výrazné masové protesty 

namířené vůči stávajícím režimům. Palachův týden a alterglobalizační protesty v 

mediální perspektivě už srovnával Jan Křeček, já se ale budu zabývat i jinými aspekty 

než mediálními. 

 

 

5.2. Stručný popis akcí  

 

5.2.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Palachův týden probíhal už v roce 1988, ale neprovázela ho tak masivní účast. 

Příští rok se už ale staly protesty v době výročí sebeupálení studenta Jana Palacha
18

 

součástí moderních českých dějin. Lidé se scházeli od 16. do 20. ledna. 

 Komunistický režim věděl dopředu, že představitelé nezávislých iniciativ 

(Charta 77, České děti, Mírový klub Johna Lennona, Nezávislé mírové sdružení, 

Společnost přátel USA) připravují v souvislosti s upálením Jana Palacha různé akce. 

Podle dokumentu Informace o bezpečnostní situaci tak chtěli „pokračovat v nastoleném 

konfrontačním kurzu, stupňovat nátlak na státní orgány a podněcovat veřejnost proti 

politice strany a státu.“ [Tůma, 1994: 57] 

 Když 15. ledna 1989 aktivisté uctili památku studenta, který spáchal 

                                                 

18  Jan Palach se upálil 19. ledna 1969 na protest proti potlačování svobod a pasivitě veřejnosti po 

okupaci armádami států Varšavské smlouvy.  
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demonstrativní sebevraždu, policie 14 z nich zatkla. Další čtyři dny pak lidé pokračovali 

v protestech a scházeli se dál, dokud se je nebývale brutální policii nepodařilo utišit.  

  Během Palachova týdne bylo zadrženo celkem 1400 lidí. Policisté legitimovali 

a zadržovali i náhodné chodce. 

 Režim nasadil mnoho příslušníků SNB a Lidových milic a policie pomocí 

vodních děl a slzného plynu vytlačovala z náměstí demonstranty i kolemjdoucí. 

  Protestů se neúčastnili jen disidenti, Palachův týden se stal protestem 

občanským.  Respondentka Valerie Bromová popisuje účastníky: „Mezi protestujícími, 

demonstranty i procházejícími osobami byli lidé všech věkových kategorií, to bylo dost 

sympatický, převažovali mladý lidi, ale hodně i střední generace ale i pár seniorů. Bylo 

to spontánní hnutí občanů...“ 

 

5.2.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 Negativní důsledky globalizace nejsou vyzdvihovány jen alterglobalizačním 

hnutím. Podle sociologa Zygmunta Baumana globalizace nejen spojuje, ale i rozděluje. 

Některým globalizace přináší „novou svobodu“, některým „nezvratný krutý osud“. 

Součástí globalizace je „postupující prostorová segregace, separace a vylučování“. 

[Bauman, 1998:7-9]  

 Novináři obvykle označují hnutí jako antiglobalizační, ale přesnější je termín  

alterglobalizační. Je to z důvodu, že aktivisté nevystupují proti globalizaci jako takové, 

ale vůči jejím negativním důsledkům. Podporují mezinárodní solidaritu a spolupráci a 

tvoří tak opozici vůči neoliberalismu. Přesto bylo označení “antiglobalizační” hnutí 

zažito v médiích. [Kolářová, 2009:29]  

 Alterglobalizační hnutí zahrnuje mnoho organizací a ideologických proudů a 

vytváří kolektivní identitu, což se dá považovat v oblasti sociálních hnutí za 

bezprecedentní jev. Hnutí bývá označováno za mnohohlas. [Kolářová, 2009:31-32] 

 V září 1999 měla v Praze první veřejné setkání iniciativa INPEG (Initiative 

Against Economic Globalization). Přišli na něj zástupci anarchistů, socialistů, 

nevládních organizací, environmentálních skupin – mezi nimi byly Československá 

anarchistická federace, Nesehnutí, Socialistická solidarita a další. [Hladík, Mozen, 

2009:1391] 

 V květnu přijeli s iniciativou INPEG aktivisté z USA, Kanady a dalších 

evropských zemí koordinovat protesty. Celé hnutí se distancovalo od neonacistů. 
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Neonacisté používali antiglobalizační rétoriku, ale bylo to v rámci jejich víry v národní 

suverenitu a separatismus. 

 Pochody proti MMF a SB měly různé barevné kódy podle politického 

přesvědčení a protestní strategie. [Hladík, Mozen, 2009:1392] Když pak 19.-28. září 

roku 2000 zasedal v Praze Mezinárodní Měnový Fond, protestů proti němu se 

zúčastnily tisíce lidí, zadrženo bylo okolo 900 osob, zhruba třetinu z nich tvořili cizinci. 

[Kunzová, 2002]   

 

 

5.3. Historická interpretace a bilance akce  

 

5.3.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Palachův týden je historicky vnímán jako vyjádření odvahy českých disidentů a 

je brán jako důvod národní hrdosti, zůstal ale mnohem méně v obecném povědomí, než 

události Pražského Jara a Sametová revoluce. 

 Historici a bývalí demonstranti se shodují na tom, že Palachův týden byl 

předzvěstí hroutícího se režimu a byl známkou toho, že se lidé přestali bát represí i přes 

riziko uvěznění, zbití a ztráty zaměstnání. Historik Petr Blažek se vyjádřil takto: 

„Komunisté znervózněli, netušili, co si mají s protesty počít. Zároveň začala opozičním 

skupinám narůstat podpora u veřejnosti, protože policisté zmlátili na demonstracích i ty, 

kteří s protesty neměli nic společného“. [Vaca, 2009] 

 Přestože byly lednové demonstrace mocenskou elitou potlačeny, vyvolaly u ní 

strach. Hlavní náplní stranické činnosti se stala kritika opozice a čím více pak režim 

odsuzoval její činy, tím více ji posiloval. Lidé byli každý den zásobováni informacemi o 

disentu. Režim vytvořil dojem, že u nás existuje funkční politická opozice, která se chce 

ujmout institucionalizované moci, což ve skutečnosti nebyla pravda. [Valeš, 2004:164] 

„Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých 

důsledcích.“, zní Thomasův teorém. Politická opozice se po vzoru režimu opravdu 

zformovala, a díky mediální činnosti se pro ni vytvořila obrovská základna 

potenciálních sympatizantů.  

Respondent Radek Uhlíř zdůrazňuje změnu pozice politické opozice: „Palachův 

týden byl autentický, trval řadu dní, změnil vnímání občanské společnosti mocenským 

aparátem.“ 
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 Historik Jiří Šorm soudí, že nejvýznamnější důsledek událostí Palachova týdne 

bylo vystupňování „odporu disentu vůči komunistickému režimu“ a také otevření se 

disentu veřejnosti, akceleraci dění v občanských iniciativách a vznik prohlášení Několik 

vět v červnu roku 1989.  [Vraný, 2002] 

 Možná díky Palachovu týdnu pak Komunistická strana podcenila listopadové 

události. Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš na konci roku 1989 řekl: „Hodnotili 

jsme lednové události jako mimořádně závažné a mysleli jsme, že nic horšího se už 

nemůže stát, “ [Bartuška, 1999] 

 Respondent Vít Janeček akcentuje archetyp studentské oběti: „Bylo to silnější 

než 1988, bylo toho víc, bylo jasné, že to graduje, a že to bude pokračovat. Mezi 

studenty se hodně mluvilo o Palachovi, tato historická událost myslím sehrála důležitou 

roli při akceleraci událostí po 17.11. po zprávě úmrtí studenta Šmída, která se později 

nepotvrdila. Aktivizovala palachovský archetyp, který pro mnohé lidi odblokoval 

strach.“ 

 V dokumentu Informace o bezpečnostní situaci se píše: „Událostmi v Praze 15.-

21.1. vyvrcholil proces přechodu antisocialistických živlů od skrytých forem 

podvratného působení k otevřeným konfrontačním akcím započatých v srpnu 1988. 

Jednalo se o připravené, načasované, koordinované a nepřátelskými silami ze zahraničí 

podporované akce.“ [Tůma, 1994:67] 

 Jak už bylo zmíněno výše, někteří z vládnoucí garnitury považovaly protesty za 

náhodný extrémní čin, který byl potlačen a jeho opakování není pravděpodobné. 

 Respondent Luděk Staněk interpretoval význam Palachova týdne takto: 

„Myslím, že spousta lidí si na tom Václaváku tváří tvář těm vodním dělům uvědomila, 

ze tímhle to nekončí. Že bude něco dalšího. Možná nevěděli, jak to skončí, ale pamatuju 

se, jak jsme tehdy všichni měli pocit, ať už vyřčenej, nebo ne, ze tohle není konec. 

Pamatuju lidi, který už nad kalendářem spekulovali, kdy bude něco dalšího. Protože my 

už měli dojem, že ty protesty nebyly jakoby zlomeny. Lidi neměli dojem, ze prohráli. 

Jasně, báli se a tak, a spoustě z nich se režim stihl nějak pomstít, ale nebyla to prohra. 

Bylo to prostě kolo v boxu. Ne prohranej zápas.“ 
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5.3.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 Neoliberální ideologie o volném globálním trhu narazila na svoje hranice v 

polovině devadesátých let. Tehdy došlo k jeho problematizaci a tím pádem k politizaci. 

Hlavním politickým aktérem, který se vůči němu vymezuje se tak stává 

alterglobalizační hnutí. Podle amerického antropologa Davida Graebera je 

alterglobalizační hnutí hnutím „za vytvoření a ustanovení horizontálních sítí místo 

centralizovaných (především státních, korporativních a stranických) struktur, sítí 

založených na principech decentralizované, nehierarchické konsensuální demokracie”. 

[Císař, Barša, 2004:181 - 187]  

 Alterglobalizační hnutí se stalo vzorem ve způsobech aktivismu – ať už ve 

směru mezinárodní spolupráce aktivistů, tak v jejich formulování cílů. „Celé 

antiglobalizační hnutí dnes představuje výraznou symbolickou reprezentaci kultury 

veřejného protestu.“ [Marada, 2003: 95] 

 Radim Marada nachází analogii mezi alterglobalizačním hnutím a romantickým 

hnutím konce 18. století. Romantické hnutí bylo osobitou veřejnou artikulací rodící se 

sociální a kulturní kategorie mládí s potenciálem revolty jako významnou konstitutivní 

součástí. Alterglobalizační hnutí mělo podle něj podobnou roli,  ale „představuje 

symbolickou reprezentaci kultury veřejného protestu, se kterou bylo mládí tradičně 

spojováno“. Alterglobalizační hnutí pak poskytuje „paradigmatický příklad veřejné 

artikulace kultury protestu“ a také se skrze alterglobalizační hnutí kultura protestu 

etabluje jako daný druh veřejného politického projevu. Celé alterglobalizační hnutí pak 

„zvyšuje obecné povědomí o protestu jako o svébytné kulturní normě“. [Marada, 

2003:107] 

 Díky tomu, že aktivisté dokázali způsobit částečné zablokování centra hlavního 

města a byl ohrožen program konference, INPEG vyhodnotil akci jako úspěšnou. K 

násilí demonstrantů se INPEG nehlásil, byla to prý jen záležitost jednotlivců a navíc 

násilí, které je způsobeno MMF a SB je o poznání horší.
19

 [Charvát, 2007:201] 

 Hodnocení celé akce z pohledu aktivistů ale bylo přece jen ambivalentní. 

„Mobilizace sice úspěšně narušila konferenci, ale policejní brutalita a značně negativní 

veřejné mínění o aktivistech nemohlo být přehlédnuto. Represe proti aktivistům 

pokračovala v Praze i po protestech.  Organizační platforma INPEG se sice rozpustila, 

                                                 

19 Antifašistická akce se k násilí demonstrantů vyjádřila takto: „Stejně jako naši zahraniční 

spolubojovníci, stojíme jasně na straně těch, kteří se za použití všech prostředků pokusili narušit jednání 

institucí (MMF a SB), které svou politikou způsobují hladomory, utrpení a oklešťování lidských práv 

takřka na celém světě.“ [Charvát,2007:203] 
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ale její činnost vytvořila „podhoubí pro lepší komunikaci a spolupráci, které dodnes 

zůstalo politicky aktivní”. [Hladík, Mozen, 2009:1392] 

Respondent Ondřej Pospíšil oceňuje rozvoj protestní strategie: „V rámci protestů jako 

takových to přineslo určitě něco pozitivního. Naučili jsme se spoustu věcí.“ 

Další respondenti se ale vyjadřují skepticky. Martina Švehlová říká, že 

alterglobalizační protesty nevnímá „jako akci s historickým přesahem. Byla to komedie, 

papaláši odjeli metrem a nic se nezměnilo.“ Jakub Vích je na tom podobně: „Nic moc 

nezměnila. Historicky i pro policajty možná první mela, co nebyla na fotbale.“ Mario 

Spiru oceňuje alespoň nepříjemnosti způsobené delegátům MMF: „Nezměnila asi nic, 

ale byl to hezkej pohled v televizi docela na ty vyděšený delegáty.“ 

 

 

 

5.4. Mobilizační incentivy a různé ideové proudy uvnitř hnutí 

 

5.4.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Spektrum názorů demonstrantů bylo nejlépe vidět v odlišnosti hesel, která se 

skandovala. Takto aktéři dávali najevo sympatie s politickými osobami – byl to 

samozřejmě tehdy zatčený disident Václav Havel, ale také hlavní osobnost Pražského 

jara a „socialismu s lidskou tváří“  Alexandr Dubček a sovětský politik zasluhující se o 

perestrojku, která nakonec vedla k rozpadu Sovětského Svazu, Michail Gorbačov.   

 Neshody panovaly mezi členy iniciativ v tom, že někteří měli výhradě vůči 

Chartě, protože se vymezovali vůči reformním komunistům, kteří se o Chartu 77 

zasloužili. Tento spor se ale v rámci Palachova týdne ukázal jako nepodstatný. 

 Atmosféra ale byla tak silná, že veškeré neshody musely jít stranou. 

Respondentka Valerie Bromová vnímala pozitivní atmosféru takto: „Já cítila báječnou 

souhru. V davu nebylo pochyb, že jsme na jedný vlně. Skandování hesel, množství lidí 

na akcích všechno jsem vnímala spontánní.“ 

 

 

5.4.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 Existují rozdíly mezi smýšlením západních odpůrců globalizace a mezi odpůrci 

globalizace z třetího světa. Některé požadavky západních odborů nemají nic společného 
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se vzájemnou solidaritou pracujících, ale jde pouze o protekcionismus a snahu omezit 

konkurenci z rozvojových zemích s levnou pracovní silou. [Barša, Císař, 2004:184] 

Mnozí vnitřní kritici alterglobalizačního hnutí upozorňují, že by se aktivisté měli 

vyvarovat nacionalismu, byť jen ekonomického.  

 

 

Neonacisté, kteří se protestů také zúčastnili, viděli v činnosti MMF židovské spiknutí. 
20

  

Alterglobalizační protesty v roce 2000, kde byly přítomny skupiny anarchistů, 

environmentalistů, křesťanů i sociálních demokratů, [Kolářová, 2009] byly namířeny 

proti nespravedlnostem neoliberalismu. 

Anarchisté, jako hlavní myšlenkový proud alterglobalizačního hnutí, vidí řešení 

nespravedlností globalizace radikálně, a to ve zrušení mezinárodních finančních 

institucí a celkové změně společenského systému k solidárnější společnosti. [Charvát, 

2007:198]
21

 Environmentalisté jsou pochopitelně zaměřeni ekologické katastrofy 

způsobené kapitalismem a křesťané akcentují vykořisťování chudých lidí třetího světa. 

 

 

5.5. Policejní represe 

 

5.5.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Zásahy policie během Palachova týdne byly brutálnější než při zákroku na 

Národní třídě 17. listopadu 1989 a nebyl za ně nikdo stíhám. Represe policie v podstatě 

vyvolala obrannou reakci lidí, kteří se scházeli druhý den zase. V davu byli i ranění. 

[Tůma, 1994:22] Demonstranti byli pozatýkáni, legitimováni, předvedeni k výslechu a 

zatčení často rozváženi na různá místa mimo Prahu. [Tůma, 1994:62] Na policejních 

služebnách se s nimi zacházeno nedůstojně, byli biti a drženi v nepohodlných pozicích, 

                                                 

20  23.9.2000 Národní odpor, Národní Aliance a Vlastenecká Republikánská strana uspořádali 

demonstraci, na které se sešlo asi 120 lidí. Mezi nimi a anarchisty ten den pak došlo ke srážce a několik 

neonacistů bylo zraněno. Vůdčí osobnost neonacistů Filip Vávra se pak v médiích vyjádřil, že neonacisté 

již nadále nebudou vycházet Policii ČR vstříc, a tento výrok pak vyvolat spekulace o potenciální dohodě 

mezi policií a ultrapravicí, čemuž by nasvědčovalo i chování neonacistů na demonstracích v posledních 

dvou letech. [Charvát,2007:81] 

21  Cituji z prohlášení INPEGU: „MMF i SB přitom přiznávají, že se řídí pouze ekonomickými 

kritérii a ochotně tedy podporují různé diktátorské režimy. Není divu, samy tyto instituce totiž 

demokratické nejsou – podíl na rozhodování v nich se řídí výší vložených peněz podle zásady „kolik 

dolarů, tolik hlasů (...) Domníváme se, že alternativou je společnost založená ne na zisku několika, ale na 

reálných potřebách společnosti, na hodnotách solidarity, vzájemné pomoci a trvale udržitelného života. 

[Charvát,2007:198] INPEG, Konfrontace č. 9 březen-duben 2000: 2] 
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„donutili je stát polonahé v mrazu na dvoře čelem ke zdi“ [Vaca, 2009] Stížnosti 

demonstrantů na špatné zacházení zdokumentoval VONS.  

 Respondentku Valerii Bromovou policejní represe šokovala: „Leden 89 to byla 

moje první konfrontace s brutální silou politické moci vůči naprosto neagresivním 

účastníkům akce nebo jen procházejícím lidem, kteří ani žádný vzdory prezentovat 

nechtěli. I vzhledem k mojí dostatečný informovanosti o režimu to byl šok. Ty 

pořádkový sbory ve válečných mundúrech, válečný stroje a hlavně ty kreatury v 

lidovejch milicích sešikovaný posloužit senilním komunistům a v davu samozřejmě i 

tajný co teda vůbec tajný nebyli, protože jsi je hned poznala. Ten režim se prezentoval 

navenek jako největší dobromil, vše pro blaho socialistického občana a pak je celej 

natěšenej zmlátit tě pendrekem jen za to, že projdeš blízko Václava na koni. Něco jako 

definitivní odhalení podstaty systému.“ 

 

5.5.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 Podle aktivistů došlo ze strany policie k „bití, týrání a ponižování, předvádění 

nedostávali napít či najíst v zákonné lhůtě, nebylo jim umožněno kontaktovat žádné 

osoby, bylo jim odepřeno právo na právní pomoc, tlumočníka i lékařskou pomoc, 

policisté zde nebyli označeni identifikačními čísly, dopouštěli se neoprávněného 

fotografování a snímání otisků prstů a nerespektovaní soukromého vlastnictví.“  

Zatčeno bylo 949 osob. [Charvát, 207:202] 

Policie se na aktivistickou scénu po protestech zaměřila a represe pak pokračovala i po 

protestech. 

 Respondent Ondřej Pospíšil zmiňuje dokonce zadržování „podezřelých“ osob na 

hranicích: „Bylo opravdu velkolepé. Do té doby nebyli k vidění těžkooděnci, a to ani 

před tím na streetparties, kde bylo tisíce lidí. Jinak klasika, zadržování podezřelých osob 

na hranicích, perzekuce na nádražích...“ 

 Respondentka Martina Švehlová komentuje chování policie na protestech: „Byla 

jsem v části, kde probíhal happening. Policie tam spíše strašila, najížděli k lidem 

vodním dělem, pomalu na ně jeli obrněnýma autama, když se lidi v řetězu posadili na 

zem. Hodili mezi lidi slznej granát..“ 
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5.6. Dialog s režimem 

 

5.6.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Podle historika Petra Blažka se během Palachova týdne režim snažil dát najevo, 

že s disidenty vede dialog – vzhledem k rozsáhlé policejní represi se ale žádná 

opravdová společenská diskuse nedala brát v úvahu. [Vaca, 2009] 

 Ve snaze vypadat jako demokratické zřízení, vládnoucí garnitura po Palachově 

týdnu umožnila existenci diskusních klubů, kde diskutovali disidenti spolu se členy 

Komunistické strany.  Když pak v červnu vznikla petice Několik vět, nikdo za ní nebyl 

pronásledován, [Vraný, 2002] i přesto, že záhy po Palachově týdnu se tehdejší aktivisté 

dočkali od režimu odměny v podobě vězení a pokut. 

 

5.6.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 Nevládní organizace Liga lidských práv, jejímž cílem je prosazovat dodržování 

lidských práv ve státních institucích, zorganizovala Občanské právní hlídky, které 

monitorovaly průběh protestů proti MMF a SB. 

 Nezisková mezinárodní organizace CEE Bankwatch, která se snaží prosazovat 

etické jednání ve finančním sektoru přijala nabídku schůzky s tehdejším šéfem MMF 

Horstem Kohlerem. 

 INPEG se jako antisystémová opozice odmítla zúčastnit. Toto rozhodnutí 

odůvodnila tím, že by schůzku druhá strana brala pouze jako symbolickou a nepřispělo 

by to k žádnému vyjednávání. Prezident Václav Havel pak pozval na Pražský Hrad jak 

představitele MMF a SB, tak zástupce z řady protestujících. Cílem mělo být „pomoci 

navázat dialog mezi oběma stranami.“ INPEG se této diskuse, kterou Havel nazval 

Praga – dialogi locus, odmítl zúčastnit s udáním stejného důvodu. [Charvát, 2007:200] 

Na stránkách INPEGU také stojí: „Neusilujeme o politickou moc a odmítáme být 

spojováni s jakoukoli politickou stranou.“ [INPEG, 2000] 

 

5.7. Dobová média a jejich náhled na oba protesty 

 

5.7.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Média se pochopitelně snažila anti-systémovou opozici zdiskreditovat a aktivisty 

média vykreslovala v těch nejčernějších barvách. Kromě toho byla znovu oživena 
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protipalachovská kampaň, která měla za cíl vykreslit Jana Palacha jako duševně 

nemocného.  

 Režimní kampaň měla však úplně opačné výsledky. To, že bylo v médiích anti-

systémové opozici věnováno prostoru, v realitě zvýšilo její podporu, protože běžná 

populace o anti-systémových aktivitách občas skoro nic nevěděla. Respondent Luděk 

Staněk zdůrazňuje ztrátu kredibility tehdejšího zpravodajství: „Z dnešního pohledu je 

zvláštní, jak k celé věci komunistická média přistupovala – referovali o tom, ale vlastně 

nevěděli jak samotné referování o té věci jakoby podrývalo ten monolit. Stačí se 

podívat, jak tehdy vypadaly zprávy... Lidi tam monotónním hlasem četli nesmyslný 

zprávy.“ 

 V médiích se pro účastníky na Palachově týdnu objevovala označení jako 

„ztroskotanci, 

 zkrachovalci, živly, výtržníci, provokatéři“. [Křeček, 2004: 6] O návštěvnících 

Palachova týdnu se také v novinách psalo, že jsou to pouze zvědavci, nebo nevědí, proti 

čemu demonstrují, nebo jsou to sobečtí nepřátelé socialismu, ze zahraničí prý dostávají 

peníze na podporu. [Křeček, 2004:9]  

 Zásah policie byl v médiích podáván jednoznačně pozitivně, ale veřejnost ho tak  

nepřijímala. 

  Respondentka Valerie Bromová potvrzuje Křečkovy poznatky a soudí, že 

zobrazování tehdejší a současné anti-systémové opozice má společné znaky. „Mediální 

obraz akce byl jasnej... Protestů se účastní protistátní živly, narušitelé toho zatuchlýho 

socialistickýho klidu, který si přece soudruzi nenechají vzít, je to cílená provokace 

buržoazně kapitalistických štváčů, případně rozvratných skupin! … Denní tisk se nedal 

číst, televize poslouchat, leda jako pobavení, nebo aby byl člověk v obraze, jakým 

stylem systém lže. Obraz tzv. „protistátních živlů“ tehdy a dnešní mediální zobrazování 

osob a skupin co nezapadají do už zpracovaných představ mi připadá dost podobný.“  

 

 

5.7.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

  Aktivisté na protestech proti MMF a SB byli označováni „prachobyčejní 

vandalové, zdivočelá hovada, teroristé, destruktivní živly, rabiáti, kriminální živly, lůza, 

primitivové, děti bohatých národů, bolševici a rudá verbež“. [Křeček,2004:4]  

 V novinách se o alterglobalizačních aktivistech psalo v souvislosti se zločinci a 
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byli označeni za agresivní nebezpečné radikály, kteří ale nevědí, proti čemu demonstrují 

(stejně jako disidenti na Palachově týdnu) a nerozumí ekonomice. Praha po protestech 

byla přirovnávána k válečné krajině. To potvrzuje respondentka Martina Švehlová: „ 

Podle novin to vypadalo, jako by v Praze vypukla válka. Nevyvážený obraz, všude 

fotka jediného hořícího auta a zakuklených týpků s dlažebníma kostkama. Ale to, že 

takhle "extrémně" se projevovala jen část davu nikde nezaznělo. Zároveň v médiích 

účastníky akce hodnotili jako ty, kteří neví, proč tam jsou apod.“ 

 Policejní represe byla veřejností hodnocena převážně pozitivně, bylo jí snad jen 

vytýkáno to, že zásah byl příliš mírný. Antiglobalizační aktivisté si samozřejmě 

sympatií získali minimum. Stejně jako disidenti na Palachově týdnu byli médii 

obviňováni z toho, že nejspíš nepracují a mají dost peněz na cestování (na Palachově 

týdnu přijelo protestovat hodně mimopražských) [Křeček, 2006:139] 

 Respondent Ondřej Pospíšil zmínil, že existovaly spekulace, kým jsou aktivisté 

placeni – podobně jako na Palachově týdnu, kdy prý protistátní živly přišly ze západu, 

tak alterglobalizační aktivisté jsou objednaní ruskou tajnou službou: „Veřejné mínění 

bylo naprosto proti, ze začátku – mediální masáž, v televizi ožralí punks, ale hlavně 

radikální anarchisté. Probíhaly spekulace kým vlastně jsou aktivisté placeni, dokonce 

prý KGB a podobně. Pořád dokola záběry na dementy, kteří hází dlažky na sanitu a 

lamentující babičky, že tohle se nedělo ani za fašistů.“ 

  Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole práce, kde srovnávám disidenty a 

současné aktivisty obecně, negativní vlastnosti malého vzorku aktivistů byly 

zevšeobecňovány na celek, a to se dá aplikovat jak na Palachův týden, tak na protesty 

proti MMF. 

 

 

5.8. Povaha protestní strategie 

 

5.8.1. Palachův týden v lednu 1989 v Praze 

 Protesty svolalo 5 občanských iniciativ, včetně Charty 77, jak už bylo zmíněno 

výše. Dav se sebeorganizoval, protesty probíhaly velmi spontánně. Lidé skandovali: 

„Zítra zase tady“, a také se scházeli několik dnů po sobě, než brutalita policie překročila 

pro ně únosnou míru. 

 Na začátku Palachova týdnu našla policie vzkaz, že v případě uzavření 
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Václavského náměstí by došlo k upálení pěti osob. [Tůma, 1994:57] U výslechu v roce 

1990 řekl tehdejší tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav Štěpán, že 

informace o tom, že je připraven student, který se chce upálit, vyvolal před lednovými 

událostmi u establishmentu velké napětí a nervozitu.  [Bartuška, 1999] 

 K projevům násilí při pražských demonstracích docházelo minimálně, protesty 

byly pacifistické. Během protestů se odehrál údajně jediný incident, kdy demonstrant 

hodil proti pořádkovým jednotkám explodující předmět. [Tůma, 1994:62] 

  

5.8.2. Alterglobalizační protesty v září 2000 v Praze 

 V září před protesty uspořádali aktivisté kemp, který měl mezinárodní účast a 

jeho účelem bylo vzdělat aktivisty na téma „komunikace s médii, vytváření živých 

řetězů, ošetřování zraněných, slaňování.“ [Charvát,2007:200] 

Zasedání MMF provázelo velké množství protestů, větší část z nich nebyla provázená 

násilím, i když podle médií se zdál opak pravdou. „Od násilí se INPEG distancoval s 

tím, že útočili pouze jednotlivci a skupinky, většina demonstrantů byla pokojná.“ 

[Charvát,2007:201] Násilí probíhalo v radikálnějších skupinách, kdy se demonstranti 

zaměřili na symboly globalizace a neoliberalismu, tedy například McDonalds, IPB a 

Mercedes Benz.  

 Existovaly i jiné typy protestu něž demonstrace a průvody s pickety, vlajkami a  

transparenty. Iniciativa INPEG uspořádala tzv. Kontrasummit, na kterém byly 

přednášky a diskuse rozděleny podle tématických bloků, potom také Festival umění a 

odporu s divadlem, koncerty a výtvarníky a nakonec uspořádala workshopy s 

praktickou tématikou o technice protestu, taktice médií, fungování afinitních skupin atd. 

  

5.9. Závěr  

Palachův týden i alterglobalizační protesty byly namířeny vůči organizacím, kde 

se akumuluje zneužívání moci. V prvním případě se jednalo o stát, jehož politika byla 

řízena ústředním Sovětským svazem, v druhém případě byly protesty přímo namířeny 

proti světové ekonomicko-politické platformě.  

Protestující na Palachově týdnu byli více v pozici těch, kteří bránili sami sebe 

proti establishmentu. Při zasedání MMF a SB byly protesty prováděny jak z pozice 

obhajovatele, tak byly namířeny proti systému - demonstranti bránili zneužívané 

obyvatele třetího světa, ale zároveň chtěli bojovat i proti kapitalismu jako takovému. 
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 Palachův týden se ze vzpomínkové akce disentu změnil na občanský protest, sešlo se 

širší spektrum lidí, kteří by v demokratickém zřízení za normálních okolností toho 

neměli příliš společného, ale sdíleli názor, že režim by měl skončit nebo se alespoň 

radikálně změnit. 

U alterglobalizačních protestů byla u protestujících vyšší subkulturní 

provázanost. Také mezi nimi probíhala intenzivnější komunikace a domluva, a to jak 

před protesty proti MMF a SB, tak poté. Interakce mezi aktéry Palachova týdne byly 

více situační a spontánní. 

 Protest je druhem komunikace s mocí a s širší populací, jeho pozitivním 

výstupem by mělo být navození veřejné diskuse – to se u alterglobalizačních protestů 

povedlo – problému globalizace se začala věnovat téměř všechna česká média a i přes 

stálý negativní obraz aktivistů vešly více ve veřejnou známost negativní aspekty 

globalizace. I v případě Palachova týdne protest splnil komunikační funkci, pomohl 

rozšířit informace o opozici (i skrze veřejnoprávní média) a tak se základna opozice 

rozšířila. 

V mediálním rozměru byly u obou akcí negativní vlastnosti malého vzorku 

respondentů zevšeobecňovány na celek.  

Na obou protestech sehrály velkou roli policejní složky. V prvním případě šlo o 

na 80. léta nebývale brutální zákrok, kterému se po několika dnech protesty podařilo 

rozpustit, ale aktivisté Palachův týden i přesto hodnotili jako úspěch. V druhém případě 

policejní brutalita protest neovlivnila. Obě skupiny ale byly policejní brutalitou 

šokovány. 

 

 

6. Slovo závěrem  

V průběhu práce mě napadlo několik dalších otázek, kterými bych se někdy ráda 

zabývala, například jaký vliv má na protestní skupiny stále větším tempem se ubírající 

technický pokrok, jaká je psychologie aktivistů dnešní anti-systémové opozice a co jim 

členství ve skupině přináší, porovnat fungování anti-systémových opozic v jiných 

demokratických zemích s Českou republikou anebo se z historické zkušenosti pokusit 

určit, jaká strategie protestu se prokázala být nejúčinnější. 
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Tato práce přinesla vhled do kultury protestu a sociálně-politických podmínek aktérů 

protestu v českém kontextu v rámci demokratického i nedemokratického režimu. 

Ukázala, že i po výrazné změně politického uspořádání mnohé znaky politické opozice 

a vztahu veřejnosti a mocenských struktur k ní stále přetrvávají. 

Aktéři anti-systémové opozice i disidenti jednají a jednali převážně z hlubokých 

morálních pohnutek a v jejich hlavní agendou je obrana lidských práv. Ta je 

demokratickém zřízení odlišná od obrany práv v systému anti-demokratickém, přesto 

pro ní nepochybně zbývá v dnešní společnosti prostor. Nezpochybnitelné nespravedlivé 

zacházení a utlačování lidských bytostí způsobené neoliberálním politickým zřízením se 

neodehrává tolik na domácí půdě, jako na mezinárodním měřítku. Anti-systémová 

opozice v podobě alterglobalizačních protestů upozornila na tyto problémy veřejnost, 

která stále žije v relativním pohodlí, což hodnotím jako její výrazný pozitivní přínos. 

  Podstatné množství lidí interpretuje dnešní politickou skutečnost jako 

bezvýchodnou. Ztrácejí důvěru v to, že nástroje současného demokratického zřízení 

mohou vyřešit hlubokou celospolečenskou krizi. Anti-systémová opozice se snaží 

alespoň symbolicky nalézt východisko, i když prozatím bez větší podpory a uznání 

veřejnosti a výraznějších úspěchů. Přesto je to ale politická síla, která si zaslouží 

pozornost, stejně jako si ji ve své době zasloužil disent. 

 

 



   

 

   

- 50 - 

7. Prameny 

BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a 

nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studie 

demokracie a kultury, 2004. Politika a společnost. ISBN 80-7325-033-0. 

 

BARTUŠKA, Václav. Palachův týden 1989: krok ke změně totalitního 

režimu. IDnes.cz: zprávy [online]. 1999,  16. ledna 1999 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z 

www: <http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-1989-krok-ke-zmene-totalitniho-rezimu-

f8x-/domaci.aspx?c=990115_183040_domaci_jkl>. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Globalizace: Důsledky pro člověka. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 

2000. ISBN 80-204-0817. 

 

BLAŽEK, Petr: 2005. Typologie opozice a hnutí odporu proti komunistickému režimu. 

In: Blažek, P. (ed.): 2005. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v 

Československu (1968-1989). Dokořán: Praha. S. 10-24. 

 

BLAŽEK, Petr a PAŽOUT, Jaroslav.  Nejcitlivější místo režimu. Výbor na ochranu 

nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Praha: Pulchra. 2008. 978-80-

904015-2-5. 

 

BLAŽEK, Petr. Paralelní polis. Ústav pro studium demokracie a kultury: Revue Proglas 

[online]. 2002, XIII., č. 3 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: 

<http://www.cdk.cz/rp_i.php?pg=clanky&cl=58>. 

 

CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská 

společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0. 

 

CÍSAŘ, Ondřej,  NAVRÁTIL, Jiří a VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina,  Staří, noví, radikální: 

politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický 

http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-1989-krok-ke-zmene-totalitniho-rezimu-f8x-/domaci.aspx?c=990115_183040_domaci_jkl
http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-1989-krok-ke-zmene-totalitniho-rezimu-f8x-/domaci.aspx?c=990115_183040_domaci_jkl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speciální:Zdroje_knih/9788090401525
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speciální:Zdroje_knih/9788090401525


   

 

   

- 51 - 

časopis / Czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 1: 137–167. 

 

Disidenti. In: Česká televize: Historie.cs [online]. Praha: Česká televize, 2011, 7. 11. 

2011 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400034/>. 

 

EYAL, Gil. Anti-politics and the spirit of capitalism: Dissidents, monetarists, and the 

Czech transition to capitalism. Theory and Society. 2000, Vol. 29, č. 1, s. 49-92 [cit. 

2012-04-16].  Dostupné z www: <http://www.jstor.org/stable/3108479>. 

 

HLADÍK, Radim a MOZEN, Chelsea. Global day of action against the IMF and World 

Bank, Prague, September 26 (S26), 2000. In: NESS, I., ed. International encyclopedia 

of revolution and protest : 1500 to the present. 1. vyd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 

s. 1391–1395. ISBN 978-1-4051-8464-9. 

 

CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha, 2007. 

Doktorská práce. Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Vedoucí práce 

Doc. PhDr. Rudolf Kučera Csc.  

 

INPEG. [online] 2000, 13.10.2000, [cit. 2012-04-21]. Dostupné z www: 

<http://inpeg.ecn.cz/frames/index1.html>. 

 

JUDT, Tony. East European Politics & Societies : The Dilemmas of Dissidence [online]. 

[s.l.] : SAGE, 1988 [cit. 2011-06-08]. Opposition in East Central Europe, s. . Dostupné 

z www: <http://eep.sagepub.com/content/2/2/185>. 

 

KOLÁŘOVÁ, Marta. 2009. Protest proti globalizaci, Gender a feministická kritika, 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 978-80-86429-96-0. 

 

http://www.jstor.org/stable/3108479
http://inpeg.ecn.cz/frames/index1.html
http://eep.sagepub.com/content/2/2/185


   

 

   

- 52 - 

KŘEČEK, Jan. Ideologie konsenzu jako praktika pro diskriminaci radikální opozice v 

mediovaném politickém diskurzu (Případ 'Palachova týdne' a 'týdne MMF'). In 

Končelík, Jakub, et al. (ed.). In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média. 

Teritoriální studia. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-35-5. 

 

KŘEČEK, Jan. Radikální politická opozice a média. Pražské zasedání MMF : kritická 

analýza diskurzu. Praha, 2006. disertační práce (PhD.). UK. 

 

KUNZOVÁ, Eva. Mediální konstrukce reality: případ zasedání MMF a SB v Praze. 

Plzeň, 2002. Dostupné z www: <blisty.cz/art/files/2002/10/08/kunzova.pdf> Diplomová 

práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Doc. 

PhDr. Jarmila Doubravová, Csc.  

 

Lucie Šlégrová bude souzena za projev. DSSS Sever: Informační server Dělnické strany 

sociální spravedlnosti pro severní Čechy [online]. 2012, č. 1, 22. března 2012 [cit. 

2012-04-16]. Dostupné z: http://www.radnice-litvinov.cz/lucie-slegrova-bude-souzena-

za-projev 

 

MOŽNÝ, Ivo. 1991. Proč tak snadno. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

ISBN: 80-85850-80-X. 

 

OTÁHAL, Milan: 2005. Programová orientace disentu. In: Blažek, P. (ed.): 2005. 

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu (1968-1989). Dokořán: 

Praha. S. 40-56. 

 

PŘIBÁŇ, Jiří. 2001. Disidenti práva. O revolucích roku 1989, fikci legality a soudobé 

verzi společenské smlouvy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 

8086429008. 

 

 



   

 

   

- 53 - 

PULLMAN, Michal. 2011. Konec experimentu. 1. Praha: Scriptorium.  ISBN: 978-80-

87271-31-5.  

 

TOCQUEVILLE, Alexis. 1856. The Old Regime and The Revolution. New York: Harper 

& Brothers [cit. 2012-04-21]. [online] Dostupné z www: 

<http://books.google.cz/books?id=iAEuAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 

 

TOTALITA.cz. VLČEK, Tomáš. Rok 1989: Palachův týden - neděle 15. ledna 1989 

[online]. 1999, 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z www: <http://www.totalita.cz/>. 

 

VACA, Jan. Palachův týden: doba, kdy se lidé přestali bát.  IDnes.cz: zprávy [online]. 

2009,  20. ledna 2009 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z www: 

<http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-doba-kdy-se-lide-prestali-bat-feq-

/domaci.aspx?c=A090120_104537_domaci_pje>. 

 

VANĚK, Miroslav: 2005. Ekologie a ekologická hnutí v posrpnovém Československu. 

In: Blažek, P. (ed.): 2005. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v 

Československu (1968-1989). Dokořán: Praha. S. 79-95. 

 

VRANÝ, Ota. Palachův týden roku 1989. Český rozhlas [online]. 2002,. 19.1. 2002.  

[cit. 2012-04-21].  Dostupné z www: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/palachuv-

tyden-roku-1989>. 

 

Zásah proti akci CzechTech 05. Revue Politika [online]. roč. 2005, č. 8 [cit. 2012-03-

10]. Dostupné z www: <http://www.cdk.cz/rp/clanky/274/zasah-proti-akci-czechtech-

05/>. 

 

ZNEBEJÁNEK, František. 1997. Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 8085850311. 

http://books.google.cz/books?id=iAEuAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.cz/books?id=iAEuAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-doba-kdy-se-lide-prestali-bat-feq-/domaci.aspx?c=A090120_104537_domaci_pje
http://zpravy.idnes.cz/palachuv-tyden-doba-kdy-se-lide-prestali-bat-feq-/domaci.aspx?c=A090120_104537_domaci_pje
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/palachuv-tyden-roku-1989
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/palachuv-tyden-roku-1989


   

 

   

- 54 - 

8. Seznam příloh 

Výpovědi pamětníků o Palachově týdnu 

Vít Janeček 

Valerie Bromová 

Luděk Staněk 

Radek Uhlíř  

 

Výpovědi pamětníků o alterglobalizačních protestech 

Ondřej Pospíšil 

Martina Švehlová 

Jakub Vích 

Mario Spiru 

 

 

9. Přílohy 

 

Výpovědi pamětníků o Palachově týdnu 

 

Vít Janeček, *1970 

Jak jste vnímal policejní represi? 

 V roce 1989 mi bylo 19, chodili jsme se spolužáky z matfyzu na Václavák celý 

týden, respektive sám jsem tam byl 3x, vždycky se nám podařilo utéct těsně před 

finálním uzávěrem pasáží do jednoho z vchodů uvnitř Lucerny, od kterého jsme měli 

klíče, tam ve 4. patře jsme počkali, až policajti dole dočistí prostor a pak jsme odešli - 

pouze jednou nás ve Vodičkově kontrolovali už mimo prostor Václaváku, a tedy bez 

zápisu. Nebyli jsme součástí organizovaného jádra, jen mnozí ze sympatizujících 

účastníků. Co se týče policejní represe, měl jsem štěstí, takže nablízko jsem s nimi 
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nepřišel do kontaktu, byla to ale naprostá přesilovka, obrovská koncentrace tajných a 

jasná strategie v určitou chvíli zavřít všechny průduchy Václaváku a zkontrolovat 

všechny lidi, kteří zůstali uvnitř. Měli jsme klíč od jednoho vchodu v paláci Lucerna, 

takže jsme prchali vždy přes pasáže, které byly z nepochopitelných důvodů obsazeny 

nikoli u vchodu do Václaváku, ale až v těch dalších uličkách - takže se dalo přečkat ve 

vchodě, než zátah pominul. Byla snaha spíš legitimovat nebo posbírat co nejvíc lidí a 

odvézt je za město, spíš než je mlátit. 

 

Jak byste popsal mediální obraz akce? 

  Zprávy o Palachově týdnu zmínily akce na Václaváku tuším až třetí den v 

klasickém stylu "několik individuí se pokusilo rušit klid", pamatuju se, že četli jména a 

celé adresy lidí, kteří byli označeni za individua.  

 

Jaká byla v Praze atmosféra? 

 Nervózní, ale už uvolněná.  

 

Jaké byly interakce mezi protestujícími? 

 Nervózní pokus vytvořit větší dav kolem koně, pak solidarita malých skupinek 

při koordinaci prchání z Václaváku všemi směry.  

 

Jak celkově hodnotíte akci? 

 Bylo to silnější než 1988, bylo toho víc, bylo jasné, že to graduje a že to bude 

pokračovat. Mezi studenty se hodně mluvilo o Palachovi, tato historická událost myslím 

sehrála důležitou roli při akceleraci událostí po 17.11. po zprávě úmrtí studenta Šmída, 

která se později nepotvrdila. Aktivizovala palachovský archetyp, který pro mnohé lidi 

odblokoval strach. 

 

Co se vám v Palachově týdnu přihodilo netradičního. 

 Při útěku od koně když to policajti začali zavírat mi vypadly klíče. Zjistil jsem to 

u tehdejšího kina Alfa, prostředek už obsadili tajní, chvilku jsem váhal jestli tam jít, ale 
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rychle jsem přeběhl silnici a hledal klíče, zařval na mě tajný co tam chci a v tu chvíli 

jsem je našel - řekl jsem mu: "mám tady klíče" a ukázal mu je, jak jsem je zvedl ze 

země, on řekl: "tak padej". 

 

Valerie Bromová, *1972 

 Tak trochu se mi ty příhody slévají, poprvé jsem byla na nějaký demonstraci 

nebo spíš shromáždění na podzim 88, na Žižkově, tam jsem šla asi se starší sestrou, byla 

to povolená akce což bylo neuvěřitelný a měl tam přijít Havel, informační tamtamy 

fungovaly dost perfektně, skoro o všech zajímavých akcích jsem se dozvěděla včas. 

Havla jsem tam viděla poprvé, úplnou skulinkou v davu, a pocit to byl udivující 

vzhledem k tomu, že se všeobecně vědělo, že se zúčastní chartisti. Připadalo mi tehdy 

skoro nemožný se k lidem kolem Charty dostat blíž a taky jsem byla ještě v mnohém 

dítě, takže nikdo z nich ani nešel v ústrety ke mě ha ha... Palachův týden od toho ve 

vzpomínkách celkem oddělím, tam už šlo o násilí a represi, ale byla jsem na všech 

akcích v Praze v průběhu roku 89 kromě 17. listopadu - to zmlátili jenom sestru .        

 

Jak jste vnímala policejní represi? 

  Policejní represi jsem vnímala hrozně. Sice jsem v tom žila celý dětství, 

demence na každým kroku, policajty jsem vnímala nevalně, směs vymaštěnosti, 

vychcanosti a vlezdoprdelství, ale ten leden 89 to byla moje první konfrontace s brutální 

silou politické moci vůči naprosto neagresivním účastníkům akce nebo jen 

procházejícím lidem, kteří ani žádný vzdory prezentovat nechtěli. I vzhledem 

k dostatečný (na můj věk) informovanosti o režimu to byl šok. Ty takzvaný "pořádkový 

sbory" ve válečných mundúrech, válečný stroje a hlavně ty kreatury v lidovejch milicích 

sešikovaný posloužit senilním komunistům a v davu samozřejmě i tajný co teda vůbec 

tajný nebyli, protože jsi je hned poznala. Ten režim se prezentoval na venek jako 

největší dobromil, vše pro blaho socialistického občana a pak je celej natěšenej zmlátit 

tě pendrekem jen za to, že projdeš blízko Václava na koni. Něco jako definitivní 

odhalení podstaty systému. Jak to bylo zázračně v klidu na podzim tak tady to začalo 

pořádně kvasit. Cítila jsem nehoráznost toho počínání, že tě někam nepustí, když 

posloucháš řečníka vyháněj tě pendrekem, když řveš s davem napumpujou do lidí tlak z 

vodního děla. Policajti ve válečných úborech byli stroje bez mozečků co poslouží 
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komukoli, takový roboti. I když jim taky často ujížděli nervy. Byla to směsice strachu, 

údivu ale postupně taky hrozná hlína... jo jo... policejní represe byla i neskutečně 

komická. Ta situace byla i šílená karikatura, jako takřka všechno co vycházelo z popudu 

mocnosti...taky jsme pořád zdrhali, pohyb davu byl moc komickej, někdy se utíkalo jen 

na nepatrný popud, jak reakce lidí byla našponovaná. No a během roku 89 to bylo pořád 

vtipnější i když jsem to často vnímala i bezmocně, že tuhle stupiditu nepůjde zlomit 

vzhledem k tomu kolik má pomahačů tak zároveň nějak přibývalo lidí co chtěli viditelně 

i hlasově vyjadřovat jiný názor. Represe byla šok, ale že se něco děje z toho jsem měla 

radost nebetyčnou nekonečnou a další výpravy demonstrovat už se uskutečňovaly v 

duchu zvědavosti a srandy což tišilo případné šrámy a tělesné újmy.          

 

Jaký byl mediální obraz akce? 

  Mediální obraz akce byl jasnej  ... protestů se účastní protistátní živly, narušitelé 

toho zatuchlýho socialistickýho klidu, který si přece soudruzi nenechají vzít, je to cílená 

provokace buržoazně kapitalistických štváčů, případně rozvratných skupin! Lež 

manipulace a opět debilita se řinula z tisku, rádia i televize. Denní tisk se nedal číst 

televize poslouchat, leda jako pobavení, nebo aby byl člověk v obraze jakým stylem 

systém lže. Mezi protestujícími, demonstranty i procházejícími osobami byli lidé všech 

věkových kategorií, to bylo dost sympatický, převažovali mladý lidi, ale hodně i střední 

generace ale i pár seniorů. Bylo to spontánní hnutí občanů... ale ty živly nás naplňovali 

potěšením, to byla vlastně pocta být v kategorii živel. Noviny a tv plus rádio navíc 

používali příšernej jazyk, opakovali nablblý fráze, nesnášela jsem to, hustili do nás tyhle 

kecy už od první třídy ZŠ, když jsem to pak slyšela v době puberty vyvolávalo to ve mě 

už skutečnou nevolnost - a "kdo nejde s námi jde proti nám" - to byla mantra i médií. Do 

dnes je mi blivno když slyším třeba současné "napříč politickým spektrem       ...to je 

úkaz! Přebírání blábolů! Tak pěkně podle profesních skupin. Obraz "protistátních živlů" 

tehdy a dnešní mediální zobrazování osob a skupin co nezapadají do už zpracovaných 

představ mi připadá dost podobný. Jinak se dalo samo sebou poslouchat taky něco 

jinýho, Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, koloval výborně Originální Videojournal z 

kamaráda na kamaráda, stejně tak samizdatový noviny, knihy. To chlapci a děvčata z 

Rudé Strany dost podcenili       
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Jaká byla tehdy v Praze atmosféra? 

  Atmosféra byla natěšeně nervozní, že se Něco děje, hýbou se ledy, mezi lidmi 

fungovala taková zábavná konspirace, domlouvání se na postupu jak se dostat na akce, 

na místo skrz kordony policajtů atak podobně. Mě to připadalo přelomové. Že se zvedá 

nějaká protisíla ze zdola, protože už to fakt nešlo vydržet. Důležitý asi je kde se člověk 

vyskytoval... já na střední výtvarný škole, kde většina kamarádů měla taky jasno, že je 

potřeba vyklátit modly. Učitelé to je jiná - ty šířili dusno, vyhrožovali, ve vedení školy 

tvrdli prověřený straníci s legitimací KSČ, ale bylo vidět, že mají strach... o nás asi ne. 

Jinak už v roce 1988 jsem cítila úplně jinou atmosféru, než oficiálně šířenou médii, 

Stranou, soudružkama a soudruhama. Začala jsem tehdy hodně chodit na koncerty 

kapel, který v rádiu fakt slyšet nebylo a do estrád je nezvali   ... texty songů, lidi na 

koncertech, nálada to byl jiný svět, jako by to soudruzi přestali hlídat... kdybych mimo 

tohle nenarážela všude na "výdobytky" socialismu, tak bych řekla, že jsem svobodná. 

Takže kromě tý šedivosti, ksichtů, fízlů, uprděnosti, debility, vopruzu a 

znormalizovanosti osob včetně mých vlastních rodičů bych řekla, že to žilo!       

 

Jaké byly interakce mezi protestujícími? 

 Já cítila báječnou souhru. V davu nebylo pochyb, že jsme na jedný vlně. 

Skandování hesel, množství lidí na akcích všechno jsem vnímala spontánní. 

Komunikace před demonstrací, to kde se sejít a proč tam jít, to bylo v okruhu mých 

spolužáků naprosto jasný, ani jsme to vlastně nijak neprobírali a šli. Probíralo se až po 

činech. Komunikace přímo v davu ohledně pohybu kam to bylo horší... chaotický, 

ztráceli jsme se po úprcích před vodním dělem, zase se nacházeli a nezdolně stále 

dokola... mobil nebyl.       

 

Zajímavá věc, co se vám během Palachova týdnu přihodila? 

 Zábavná historka bez natáčení: záběr první – vzpomínka jsem dítko základní 

školy asi 5. třída a nastupuje k nám nová učitelka výt. výchovy... vstupuje okouzlující 

úkaz! Nádherná indiánka! Dětičky jsou okouzlený, učitelka není úča, má charisma jak 

magnet, do té chvíle neviděný barevný ošacení, dlouhý černý vlasy, fakt umí učit, je 

nejmilejší na světě a zakazuje nám nazývat ji "soudružko"! Postupně se domákneme, že 

je jiná skutečně po všech směrech a většina učitelského sboru ji nesnáší. O to víc ji 
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máme rádi. Je z disidentské rodiny, Iva Pelikánová... dnes Vodrážková a prostě ji 

milujeme! Pak se mi ztratí, když jdu na jinou školu... Střih - demonstrace 89, byla zima, 

ale jestli je to Palachův týden si nejsem jistá, skandujeme na Staromáku a vodní děla se 

rozjíždějí proti nám. Panika chaos zdrháme... zakopnu, válím se na dlažbě a dav dusá 

přese mě, myslím si s obličejem v blátě, že je se mnou ámen a bídně zhynu ušlapaná 

statečnými demonstranty, křus dus buch, a najednou mě někdo za ruce vleče po zemi 

stranou od davového šílenství... zachránce! Iva Vodrážková! Učitelka zachránila žákyni! 

A to shledání po letech! ... takže příhoda veskrze radostná i na barikádách!  

 

Luděk Staněk, *1973 

Jak jste vnímal policejní represi? 

 Jako překvapivou a nesmírně tvrdou. Všechno to překvapilo... Obsazený 

Václavák, milicionáři, najednou měl člověk pocit, že už to není ten zasmraděnej totáč, 

ale že už o něco jde. V tomhle ohledu to bylo nesmírně překvapivé. Člověk se bál, ale 

zároveň cítil, že konečně dochází na ten souboj. 

 

Jak byste popsal mediální obraz akce? 

 Už sám fakt, že jsi viděl vodní děla v Televizních novinách a nebylo to z nějaké 

vzdálené země, ale z Václaváku bylo něco strašně bizarního. K tomu měli všichni 

puštěná rádia, kde na Hlasu Ameriky a Svobodné  Evropě všichni taky slušně vyšilovali. 

Z dnešního pohledu je zvláštní, jak k celé věci komunistická média přistupovala - 

referovali o tom, ale vlastně nevěděli jak  samotné referování o té věci jakoby podrývalo 

ten monolit. Stačí se podívat, jak tehdy vypadaly zprávy...lidi tam monotónním hlasem 

četli nesmyslný zprávy. A teď do toho takovýhle drama, zase sdělovaný monotónním 

hlasem. A do toho Hlas Ameriky jel, jako by tady bylo povstání a referoval o těch 

dalších věcech, jako zatýkání, vyvážení za město, biti a tak... Bylo to fakt bizarní. 

 

Jaká byla v Praze atmosféra? 

 Strach, překvapení, obavy, vzrušení, zvědavost. Poměr mixu záležel na tom, kde 

se kdo v té době zrovna nalézal a jaký měl k nepokojům vztah... 
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Jaké byly interakce mezi protestujícími? 

 Jasně, bylo to sjednocující. V tomhle se to nelišilo od jiných davových protestu, 

byť spousta lidí byla pořád podvědomě opatrná, protože se bála tajných policajtů... Ale 

u těchhle protestů to poprvé jakoby začalo povolovat. Ten strach nebo opatrnost. Už 

díky tomu, jak nečekaně tvrdý ten odpor režimu vlastně byl. 

 

Jaká je vaše celková bilance akce? 

  Myslím, že spousta lidí si na tom Václaváku tváří tvář těm vodním dělům 

uvědomila, ze tímhle to nekončí. Ze bude něco dalšího. Možná nevěděli, jak to skončí, 

ale pamatuju se, jak jsme tehdy všichni měli pocit, ať už vyřčenej, nebo ne, že tohle 

není konec. Pamatuju lidi, který už nad kalendářem spekulovali, kdy bude něco dalšího. 

Protože my už měli dojem, že ty protesty nebyly jakoby zlomeny. Lidi neměli dojem, ze 

prohráli. Jasně, báli se a tak, a spoustě z nich se režim stihl nějak pomstít, ale nebyla to 

prohra. Bylo to proste kolo v boxu. Ne prohranej zápas. 

 

Radek Uhlíř, *1964 

Jak jste vnímal policejní represi? 

Jako něco nesmírně zpozdilého, ozbrojenou obranu režimu, který existoval 

setrvačností navzdory dění v SSSR. Gorbačov byl dost populární a jeho jméno se 

skandovalo v ulicích. 

 

Jak byste popsal mediální obraz akce? 

Zachmuřená tvář moderátora, v novinách jen odstaveček o živlech. 

 

Jaká byla tehdy v Praze atmosféra? 

Na straně většiny nějaká lhostejnost a zimní povánoční přecpanost cukrovím, na 

straně menšiny naděje, že další den přijde víc lidí a něco se začne dít. 

 

Jaké byly interakce mezi protestujícími? 

Nevím, ale myslím si, že si to lidé večer poslechli v zahraničním rozhlase a ráno 
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si to řekli v práci nebo večer v hospodě.  

 

Jaká je vaše celková bilance akce? 

Byla autentická, trvala řadu dní, změnila vnímání občanské společnosti 

mocenským aparátem. Dále je to jen moje spekulace: bývalí a tehdejší vlivní aparátčíci 

začali přemýšlet o tom, že systém se zhroutí, a je tedy třeba udělat nějaké změny, aby 

vše mohlo fungovat dál. A co z toho získat. 

 

Zajímavá věc, co se vám během Palachova týdnu přihodila? 

 Nemám historku z Palachova týdnu, ale z 28. října 1989. Vzal jsem svého syna 

Marka na Václavák, aby viděl, jak se slaví státní svátek za použití pohotovostního pluku 

VB a vodních děl. Bratr mi řekl: "Nechápu lidi, kteří tahají na takové věci své děti a 

myslejí si, že je ochrání před zásahem pořádkových sil." Ale byl jsem rád, že jsem ho 

tam vzal. 17. listopadu byl se mnou na Vyšehradě, na Národní jsme nešli. Cestou domů 

jsme potkali Dagmar Hochovou a popovídali si. Ráno už bylo jasné, že se děje něco 

velkého a Marek si schoval své voskem pokapané jeansy a řekl mamince, ať mu je 

nepere. Takže dodatečně to hodnotím jako užitečné seznámení potomka s projevem 

občanského nesouhlasu a vzdoru. 

 

Alterglobalizační protesty 

 

Ondřej Pospíšil, *1977 

Jak jste vnímal policejní represi? 

 Policejní nasazení bylo opravdu velkolepé. Do té doby nebyli k vidění 

těžkooděnci, a to ani před tím na streetparties, kde bylo tisíce lidí. Jinak klasika, 

zadržování „podezřelých“ osob na hranicích, perzekuce na nádražích... 
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Jak byste popsal mediální  obraz akce? 

 Veřejné mínění bylo naprosto proti, ze začátku – mediální masáž, v televizi 

ožralí punks, ale hlavně radikální anarchisté. Spekulace kým vlastně jsou aktivisté 

placeni, dokonce prý KGB a podobně. Pořád dokola záběry na dementy, kteří hází 

dlažky na sanitu a lamentující babičky, že tohle se nedělo ani za fašistů. Facebook ani 

youtube nebyl, takže trvalo docela dlouho než se provalily opravdu brutální zásahy 

policistů, pak došlo na konstruktivní debaty. Postupně se začalo mluvit o tom, kolik 

vlastně celá ta sranda stála. A hlavně, o čem ty protesty vlastně byly. 

 

Jaká byla tehdy v Praze atmosféra? 

 Hlavně plná strachu, školáci tenkrát dostali prázdniny, běžný občan byl poučen, 

že má radši Prahu opustit, majitelé obchodů zatloukali výlohy fošnama, prostě se báli.  

 

Jaké byly interakce mezi protestujícími? 

 Nikdo moc nevěděl, vše bylo spíše spontánní. Překvapily mě techniky anarchistů 

ze západu, v tom jsme byli opravdu sto let za opicema. Perfektní koordinace, od lidí co 

rozebírají šperhákama dlažbu, ty co dlažbu jako munici nosí těm dopředu, přes holky co 

stříkají octovej roztok na obličeje těch zasažených slzným plynem až po lidi 

s kamerama, kteří to všechno dokumentovali. Policajti v podstatě neměli šanci, kromě 

Nuseláku, kde byl za barikádama obrněný transportér a vojáci se samopalama a těsné 

okolí kongresového centra. To bylo opravdu nedobytné. 

 

Jak celkově hodnotíte akci? 

 V rámci protestů jako takových to přineslo určitě něco pozitivního. Naučili jsme 

se spoustu věcí. A establishment pochopil, že odhodlaná a opravdu naštvaná lůza zmůže 

hodně. 

 

Co zajímavého jste na alterglobalizačních protestech zažil? 

 Pár momentů. Zbití lidé, brutální policie, kamarád vedle mě, který dostal 

dlažební kostkou do ramena od policajtů. Policajti ty kostky házeli zpět, akorát 

protestující neměli to jejich brnění. Policajti najíždějící autama do lidí. Krev na 
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chodníku. Blbě jsem se zamotal v nějakým průjezdu, kam policajti naházeli asi tunu 

slznejch granátů, nemapatuju si víc, než že mě dva Italové v plynových maskách vytáhli 

na vzduch a pak jsem asi půl hodiny lapal po dechu. Do toho pak zmatení křestani a 

jejich peace, no violence – ti mě opravdu iritovali. 

 

 

Martina Švehlová, učitelka, *1979 

Jak jste vnímala policejní represi? 

 Byla jsem v části, kde probíhal happening. Policie tam spíše strašila, najížděli k 

lidem vodním dělem, pomalu na ně jeli obrněnýma autama (když se lidi v řetězu 

posadili na zem). Hodili mezi lidi slznej granát... ale kolem mě se nikomu nic nestalo. 

Vřelo to spíše v Nuslích, kde lítaly šutry a podobně, ale tam jsem nebyla. Na mostě zase 

naběhla italská Ya Basta a stříkala z pistolek vodu na policajty.  

 

Jak byl  mediální  obraz akce?  

  Podle novin to vypadalo, jako by v Praze vypukla válka. Nevyvážený obraz, 

všude fotka jediného hořícího auta a zakuklených týpků s dlažebníma kostkama. Ale to, 

že takhle "extrémně" se projevolala jen část davu, nikde nezaznělo. Zároveň v médiích 

účastníky akce hodnotili jako ty, kteří neví, proč tam jsou, apod. 

 

Jaka byla tehdy v Praze atmosféra?  

 Běžní lidé měli strach, co bude.  

 

 Jake byly interakce mezi protestujicimi?  

 V části, kde jsem byla, "pokojní" demonstranti odrazovali ty extrémnější od 

rozebírání chodníku a tagování na tramvaje. 

 

Jak celou akci hodnotíte? 

  Nevnímám ji jako akci s historickým přesahem. Byla to komedie, papaláši 

odjeli metrem :) a nic se nezměnilo. 

 

Co se vám během alterglobalizačních protestů stalo zajímavého? 

 Lidi pokojně vytvořili řetěz sedících protestantů. Na ty zamířilo vodní dělo, ale 

nehli se. Pak přijelo obrněné auto, taky se nehli. Ale když na nás hodili slznej granát, to 
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už jsme se hli a to docela rychle... Jsem byla na té demonstraci v tom klidovém křídle... 

ještě mě k tomu napadá (ale je to fakt už dlouho, takže si to do detailu 

nepamatuju)..sešli jsme se myslím na Karláku, tam se rozdělovaly tři druhy barevných 

kartiček - podle barvy kartičky ses měla přiřadit do průvodu. Já jsem teda šla podle 

svojí barvy a někde mi někdo dal vazelínu, ať se namažu, dali jsme si šátky přes 

obličej.... v tu chvíli jsem si uvědomila, že možná půjde do tuhýho. Všude policie, 

hodně cizinců (řecký, německý a tuším španělský odbory) a vypadali fakt nasraně. Pak 

to tedy vyústilo, že jsem šla s tím nejklidnějším davem, ale vůbec jsem netušila, do čeho 

jdu. Kolem mě byla dobrá nálada, pár happeningových partiček, třeba skupina oblečená 

za klauny... těm jsem překládala, když chtěli říct něco policajtům: stáli před námi 

oblečení jako těžkooděnci - docela z nich šel strach - hlavně nebylo jasný, jestli 

zaútočej, nebo ne.... 

 

Jakub Vích, *1979 

Jak jste vnímal policejní represi? 

           Represe jako takovou jsem nezažil, spíš sem měl pocit, že český policajti ještě 

nic takovýho nezažili, takže nebyli až tak drsný, ale možná že to jinde bylo jinak. 

 

Jaký byl mediální obraz akce? 

         Média jsem tehdy moc nesledoval, ale samozřejmě byli demonstranti podvratné 

živly. 

 

Jaká byla tehdy v Praze atmosféra? 

  Atmosféra byla úžasná, daleko lepší než sametová revoluce, pořádnej riot. 

 

Jak probíhaly interakce mezi protestujícími? 

  Mě připadali dokonale synchronizovaní a vycvičení na tyhle situace, rozhodně to 

nebyla banda hipíků. Když jsem se dostal do davu nahoře u muzea, kde úžasně 

synchronizovaní Italové - zjevně vycvičeni polními rýči dělali hromady dlažebních 

kostek, tak sem si taky hodil a to rovnou několikrát, dostal jsem se tam sice souhrou 
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okolností, ale tuhle příležitost jsem si nemohl nechat ujít, dostávalo mě také, jak když 

do davu hodili slzák, hned byl někde někdo s baseballovou pálkou a pálil slzák zpět do 

policajtů, pak začli zatlačovat dav nahoru, vymlátil se mercedes bratrů helbigových, 

někdo tam poslal celej kontejner, pak začli policajti tlačit lidi nahoru a dělit do menších 

skupinek na každé křižovatce, tam jsme s kámošem zalezli do odemčenýho domu a 

počkali, pak jsme vylezli až za linií policajtů, nejvíc mě tehdy udivilo, že v závěsu byli 

metaři a rovnou to uklízeli, dokonalá synchronizace. 

 

Vaše celková bilance akce? 

  Nic moc nezměnila. Historicky i pro policajty možná první mela, co nebyla na 

fotbale. 

 

Mario Spiru, *1957 

Jak jste vnímal policejní represi? 

 V tý době jsem učil v metru v Hostivaři na stejným patře, kde sídlili strážníci 

městský policie, oddělení metra. Když jsem viděl, jak je velitelé instruují, např. že si 

mají sundat sponky z kravat, tak mě napadlo slovo "válka". A když jsem se tam pak 

motal na několika místech, tak mě to utvrdilo v tom, že ty policejní složky to berou 

opravdu asi jako válku. 

 

Jaký byl mediální obraz akce? 

 Jediný dvě media, který sleduju, je radio a internet. A mám pocit, že o tom média 

dnes skoro mlčí. 

 

Jaká byla tehdy v Praze atmosféra? 

 Tím, že byly uzavřeny některé stanice metra, mi připadala atmosféra dusivá, ale 

na Staromáku jsem se například účastnil akce, která byla skoro happeningová. Při 

průvodu Karlovou ulicí se ale nalepili na průvod nějací asi objednaní gangsteři, kteří 

vymlátili tamní jedno zlatnictví (asi vyřizování účtů). Myslím ale, že vcelku to 

Pražákům bylo dost na háku s výjimkou těch, co bydleli v inkriminovaných místech. 
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Jak probíhaly interakce mezi protestujícími? 

 Připadalo mi to, jako by to byli všichni vzájemně kámoši. 

 

Vaše celková bilance akce? 

Nezměnila asi nic, ale byl to hezkej pohled v televizi docela na ty vyděšený 

delegáty. 

 

Co se vám během alterglobalizačních protestů stalo zajímavého? 

 Mám dvě pěkný historky z mimo barikád: 

Na pohořelci, kde je dnes Žabka byl bufáč. Dával jsem si tam pivo a vlezl dovnitř 

dědek, co tam šel na panáka. Když se ho bufetčík zeptal, co to táhne těžkýho v 

chlebníku, tak vytáhnul z toho chlebníku tu velikou silniční dlažební kostku a řekl, že je 

to in, že chce jít s dobou. 

V tý době jsem taky učil v Národní galerii ve Šterberským paláci. Pracovala tam 

jedná Řekyně (33), který volal (když jsem tam u ní byl) její 70ti letej otec z Atén a byl 

nasranej, že není v demonstraci, že mu dělá ostudu, že Řekové jsou v první linii. 


