
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

Institut politologických studií 

 

 

 

Lucie Linhartová 

 

 

 

Československá anarchistická federace 
 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Lucie Linhartová 

Vedoucí práce Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2014



Bibliografický záznam 

LINHARTOVÁ, Lucie. Československá anarchistická federace. Praha, 2014. 142 s. 

Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických 

studií. Katedra politologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je Československá anarchistická federace (ČSAF), 

konkrétně její vývoj a proměna, kterou prošla za dobu své existence, a dále jaké je její 

postavení dnes. ČSAF vznikla ještě jako Česká anarchistická federace v roce 1995 a je tak 

nejdéle působící anarchistickou organizací v novodobých českých dějinách. Snahou je 

zachytit transformaci ČSAF na základě zkoumání jejich témat a aktivit, skrze které můžeme 

vidět, kam se posunula a jakým konkrétním vývojem prošla. Cílem této práce je zodpovědět 

následující otázky Jakým konkrétním vývojem ČSAF prošla? Jaké změny se v rámci ní 

odehrály, a to jak v oblasti jednotlivých témat, tak v rámci členské základny? Jak se 

v průběhu let měnilo její postavení? Jaká je její pozice dnes? 

Práce bude vycházet jak z odborných publikací, které jsou nezbytné pro teoretické 

vymezení anarchismu, převážně ale bude čerpáno z periodik, která pod hlavičkou ČSAF 

vycházejí (vycházela) a taktéž z jejich internetových stránek. V neposlední řadě bude využit   

i vlastní výzkum.  

 

Abstract 

The theme of this thesis is the Czechoslovak Anarchist Federation (CSAF), 

specifically its development, the transformation it has undergone during its existence and 

what position the CSAF holds today. The CSAF was founded in 1995 (its original name was 

the Czech Anarchist Federation) and it is the longest active anarchist organization in modern 

Czech history. The aim of this thesis is to capture the transformation of the CSAF based on 

the examination of their themes and activities, through which we can see how it has 

progressed and what specific developments have undergone. The aim of this thesis is to 



therefore answer the following questions: What specific developments have occurred within 

the CSAF? What changes have arisen within it, both in individual themes and within the 

membership? How has its position changed over the years and what is the position of the 

CSAF today? 

The thesis will in part be based on specialized publications, which are necessary for 

the theoretical definition of anarchism, but mostly will come from journals, which the CSAF 

has previously published and continues to publish today as well as information from their 

website. Finally, personal research conducted based on further exploratory evidence will be 

used in the analysis and evaluation of this thesis. 
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Vymezení tématu a cíle práce 

 Ve své diplomové práci se chci zaměřit na český anarchismus, a to po roce 1989 a dále 

konkrétně na Československou anarchistickou federaci (ČSAF). Klíčovým obdobím pro mne 

bude rok 1995, kdy vzniká Česká anarchistická federace a roky následující, kdy po začlenění 

Anarchosyndikalistické federace jako samostatné frakce a přijetí bratislavských aktivistů se 

přejmenovává na Československou anarchistickou federaci. Dále není období zkoumání nijak 

ohraničeno, aktivitě ČSAF se budu věnovat až do současnosti.   

Vzhledem k relativně dlouhé historii působnosti ČSAF se budu věnovat detailněji 

jejímu vývoji, pokusím se analyzovat určitou generační výměnu, jací lidé zde zůstávají, jací jí 

naopak opouštějí a co potom popř. dělají. Dále jak se v průběhu její historie měnila témata, na 

která se zaměřovala, čemu se věnuje po celou dobu, kam se posunula či jaká byla a je její 

vnitřní ideologie. Zároveň se pokusím zapojit i výzkum, který se bude týkat názorů stoupenců 

ČSAF na současnou situaci (např. dlouhotrvající krize, současná vláda atp.) nebo na důvody 

zapojení se do činnosti a podpory ČSAF atp. 

V souvislosti s výše zmíněným se v práci zaměřím také na konkrétní činnosti ČSAF, 

které jsou nezbytné nejen pro zachycení témat, kterým se věnuje (věnovala), ale také jako 

snaha analyzovat vývoj, kterým za celou svou existenci prošla. Představit její aktivity mi dále 

umožní zkoumat, jaké měla v průběhu své historie postavení, kdy docházelo např. k útlumu    

a kdy naopak byla velmi aktivní. S čímž se pojí další otázka, jaké je její postavení dnes. 

Téma krajní levice je samo o sobě tématem, které není v odborné literatuře (např. 

v porovnání s krajní pravicí) často rozebíráno. Důvodů je více, jedním z nich je fakt, že 

některá hnutí už nejsou aktivní (např. anarchofeministická skupina 8. března), takže není 

možné je více a do hloubky zkoumat. Pro někoho navíc může být vzhledem k minulosti 

otázka krajní levice jako takové stále lehce kontroverzním tématem. Právě vesměs 

neprobádané pole je jedním z důvodů, proč se tomuto tématu chci detailněji věnovat a zaměřit 

se na vývoj, proměny a současnou činnost Československé anarchistické federace, která je 

v rámci českého anarchistického proudu klíčová. 

 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 



Metody práce, formulování výzkumných otázek 

Na samotném začátku práce bude nezbytné se alespoň krátce zaměřit na vymezení 

pojmu anarchismus. Poté se budu věnovat všeobecnému vývoji anarchistických hnutí, která 

zde vznikala po roce 1989. A to proto, abych se následně mohla zaměřit na samotný vznik     

a vývoj ČSAF.  

Dále bude následovat výše zmíněný samotný vývoj ČSAF, a to nejprve na základě 

historického vymezení. Do této části, jak již bylo řečeno výše, budou zahrnuty ty otázky, 

které se týkají určité proměny, jak v rámci členské základny, tak především v oblasti témat. 

Do tohoto zkoumání je důležité zapojit také osobní názory jednotlivých stoupenců ČSAF, což 

je nezbytné pro hlubší analýzu této federace.  

V rámci tohoto zkoumání je dále nezbytné představit aktivity ČSAF. Zaměřím se na 

publikace a periodika, která vycházejí (vycházela) pod hlavičkou ČSAF a co je (bylo) jejich 

obsahem. Dále na určité projekty, kterým se věnuje, jako např. na Anarchistický černý kříž, 

který se zaměřuje na pomoc neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu 

se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů. 

Kromě toho také na nejrůznější přednášky, akce a demonstrace, které (spolu)pořádá. Jako 

další zkoumané aktivity uvádím např. anarchistický tábor nebo akce k příležitosti 1. máje atp. 

Je nezbytné zmínit, že tento výčet není úplný, je to pouhý nástin zkoumaných témat. 

V rámci této analýzy je zároveň nutné zabývat se určitým zhodnocením vývoje            

a proměny ČSAF. Výsledkem by tedy mělo být zodpovězení otázek jako např. Jakým 

konkrétním vývojem ČSAF prošla? Jaké změny se v rámci ní odehrály, a to jak v oblasti 

jednotlivých témat, tak v rámci členské základny? Jak se v průběhu let měnilo její postavení? 

Jaká je její pozice dnes? 

Při výzkumu tohoto tématu budu využívat převážně analytickou metodu. Přičemž 

celkově bude má práce koncipována jako kvalitativní výzkum, konkrétně jako případová 

studie. 
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Úvod 

Kořeny anarchistického myšlení sahají až do antického Řecka, ucelenější podobu 

anarchismus ale získal až v průběhu 19. století. Po celou svou historii na něj bylo povětšinou 

nahlíženo negativně, až pozitivní konotaci mu dodal Pierre-Joseph Proudhon. Ten sám sebe 

označil za anarchistu jakožto člověka, který usiluje o svobodu jednotlivců, a to bez 

přítomnosti vlády, státu nebo moci. Právě koncem 19. století se anarchistické myšlenky 

začaly šířit i v našich zemích. Přes poměrně razantní útlum tohoto hnutí koncem 20. let století 

dvacátého se ovšem začíná opět postupně objevovat zhruba od 80. let 20. století. V české 

(československé) společnosti se s ním můžeme více či méně kontinuálně setkávat převážně od 

roku 1989. Klíčovým mezníkem
1
 je potom rok 1995, kdy dochází k vytvoření České 

anarchistické federace (ČAF), později přejmenované na Československou anarchistickou 

federaci (ČSAF), která působí do současnosti. Je tudíž nejdéle působící anarchistickou 

organizací v novodobých českých dějinách. 

V současnosti je u nás anarchismus, potažmo anarchistické hnutí považováno za 

příklad extrémní (neboli krajní) levice. Podle Ministerstva vnitra České republiky jsou za 

levicové extremisty považovány takové osoby, které jsou „motivované především záští 

sociální, třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem.“
2
 

Anarchistické aktivity jsou tak monitorovány Bezpečnostní informační službou (BIS).
3
 

Téma současné krajní levice je samo o sobě tématem, které není v odborné literatuře 

(hlavně tedy v porovnání s krajní pravicí) tak často analyzováno. Důvodů je více, jedním 

z nich je fakt, že některá hnutí už nejsou aktivní (např. Anarchofeministická skupina), takže 

není možné je více a do hloubky zkoumat. Právě vesměs neprobádané pole je hlavním 

důvodem, proč se tomuto tématu chci detailněji věnovat a zaměřit se na vývoj, proměny         

a současnou činnost Československé anarchistické federace, která je v rámci českého 

anarchistického proudu klíčová, neboť jak již bylo zmíněno výše, je to nejdéle působící 

anarchistické hnutí u nás. 

                                                 
1
 Myšleno v rámci této práce, neboť v tomto roce vzniká ČSAF. 

2
 Ministerstvo vnitra České republiky. Co je extremismus online. 25. listopadu 2011 cit. 2014-04-27. 

Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx>. 
3
 Ministerstvo vnitra České republiky. Čtvrtletní zprávy bezpečnostní informační služby o extremismu online. 4. 

března 2014 cit. 2014-04-27. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-bezpecnostni-

informacni-sluzby-o-extremismu.aspx>. 
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Za celou svou existenci prošla ČSAF několika etapami, jak útlumu, tak nárůstu. 

Věnovala se různým aktivitám, od některých z nich opustila, jiným se věnuje konstantě, 

v neposlední řadě se také zaměřila na zcela jinou činnost, než to bylo např. v době jejího 

vzniku. Cílem práce potom je zachytit tento vývoj a proměnu, a to na základě zkoumání jejich 

témat a aktivit, skrze které můžeme vidět, kam se posunula a jakým konkrétním vývojem 

prošla, dalším zkoumaným jevem potom může být, zda např. v rámci ČSAF dochází k nějaké 

generační výměně, nebo ve federaci zůstávají lidé v rámci jedné věkové skupiny. 

V neposlední řadě je nezbytnou součástí výzkumu i osobní vyjádření členů ČSAF. 

Výsledkem by tedy mělo být zodpovězení otázek jako: 

Jakým konkrétním vývojem ČSAF prošla?  

Jaké změny se v rámci ní odehrály, a to jak v oblasti jednotlivých témat, tak v rámci 

členské základny?  

Jak se v průběhu let měnilo její postavení?  

Jaká je její pozice dnes? 

Nejprve je nutné teoreticky ukotvit anarchismus jako takový a představit jeho základní 

charakteristiku. Důvodem je, že anarchismus není úplně lehké definovat, neboť se dále štěpí 

do několika proudů a zahrnuje tedy mnoho myšlenek, je proto nutné představit tento pojem 

z více pohledů. 

Než se dostaneme k samotné Československé anarchistické federaci, tak je dále nutné 

představit i historii anarchistického hnutí u nás
4
. Anarchismus má v českých (potažmo 

československých) zemích dlouholetou tradici, která sahá až do konce 19. století. 

Samozřejmě, že původní anarchistické myšlenky a činnosti se v lecčem lišily od 

anarchistických hnutí, která zde po revoluci v roce 1989 působila a v případě ČSAF působí 

dodnes, avšak pro ucelený pohled na anarchistické hnutí u nás, je taktéž nezbytné se alespoň 

částečně zmínit o historickém vývoji anarchismu. Jednak aby bylo možné plynule přejít 

k samotné ČSAF, ale navíc (i když v menší míře) se ČSAF v určitých aspektech vrací 

k některým historickým okamžikům, ať už k tuzemským, nebo zahraničním, tudíž je nutné 

znát tyto souvislosti. 

                                                 
4
 V projektu k této diplomové práci v předběžné osnově bylo nedopatřením uvedeno, že bude zkoumán pouze 

historický vývoj anarchistického hnutí po roce 1989. 
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V rámci zkoumání samotné Československé federace se nejprve zaměříme na její 

obecnou charakteristiku, ideové zaměření, analýzu struktury a vnitřní organizaci federace, což 

je důležité pro pochopení toho, jak funguje. Dále už se dostáváme k jejím konkrétním 

činnostem. Jednou z nich je publikační činnost a konkrétně také Nakladatelství ČSAF, které 

jak již sám název napovídá, pod ní přímo spadá. 

Abychom mohli ČSAF hlouběji analyzovat, je nutné znát rozsah jejich témat a aktivit, 

kterým se věnovala a nadále věnuje. Témata budou rozdělena do několika kapitol, které se 

dotýkají politiky, mezinárodních záležitostí nebo např. antifašismu. Témata budou vybírána 

na základě textů, které o daných námětech vyšly buď na stránkách periodik ČSAF, nebo na 

jejich internetových stránkách. Zřetel bude brán jak na témata, kterým se věnuje dlouhodobě, 

tak na ta, která se týkají (týkala) konkrétních aktuálních událostí a je (bylo) jim věnováno více 

prostoru (tudíž jsou považována za důležitá). Výčet témat tím pádem nebude úplný, cílem 

tedy není představit je všechna. 

Další kapitola věnující se aktivitám se jednak zaměřuje přímo na činnosti, které 

spadají pod ČSAF, jež se na jejich pořádání aktivně podílí, ale také na akce, které ČSAF 

přímo nepořádá, ale větším i menším způsobem je podporuje. Snahou je tak ukázat, jak široký 

je rozsah aktivit ČSAF. Dalším důvodem, proč budou do této části zahrnuty i aktivity, které 

ČSAF pouze podporuje, ale nepořádá je, je fakt, že v posledních letech se federace spíše 

přidává k protestům v rámci tzv. anarchistických bloků, než že by je často sama přímo 

pořádala. Z toho důvodu je nutné seznam aktivit rozšířit i o tyto akce. 

V souvislosti s ČSAF budou v práci dále zmíněny skupiny, které jsou s ní více či méně 

propojené. Ať už hovoříme o Anarchistickém černém kříži nebo o Food not Bombs, které 

tvoří povětšinou hlavně členové ČSAF, tak bude v této části dále zmíněna i Antifašistická 

akce. Členskou základnu AFA sice netvoří (z valné většiny) jako v předešlých dvou případech 

členové ČSAF, ale vznikla uvnitř anarchistického hnutí a s federací se přímo podílí (či 

podílela) na pořádání některých akcí, z toho důvodu je zařazena do této části také. 

V neposlední řadě zde bude ještě zmíněn anarchofeminismus, skrze který mají být jednak 

představeny anarchofeministické skupiny, ale také poukazuje na problematiku postavení žen 

přímo v anarchistickém hnutí. 

Ke zkoumání vývoje a proměny má dále sloužit osobní výzkum skrze názory členů 

ČSAF, který by měl vycházet z jejich osobních názorů a konkrétních vyjádření na autorky 
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kladené otázky. Výše zmíněné informace budou dále analyzovány v rámci kapitoly, která má 

za úkol zhodnotit vývoj a proměny ČSAF. Vzhledem k tomu, že se ČSAF v rámci výročí 

patnáctiletého působení federace zamýšlela i nad kritickou sebereflexí svého působení, budou 

i tyto informace použity v první části této kapitoly. Cílem je názorně ukázat, jak sama sebe 

ČSAF vnímá, kde vidí konkrétní chyby a svá slabá místa. Další částí je už potom vlastní 

zhodnocení jejího působení, činnosti atp. 

Diplomová práce bude také obsahovat přílohy. Konkrétně se jedná o obrazové přílohy, 

které mají názorně ilustrovat, jakým tématům se ČSAF věnuje, proti čemu se konkrétně 

vymezuje atp. Přílohy mají sloužit k doplnění analyzované problematiky. Je nezbytné zmínit, 

že použité obrázky jsou ve skutečnosti samolepky, skrze které ČSAF šíří své postoje               

a myšlenky mimo anarchistické hnutí. Celkem budou přílohy rozděleny do sedmi tematických 

částí
5
 – volby, kapitalismus, politika, společná organizace zdola

6
, antimilitarismus a ostatní.  

Pro zpracování této práce bude čerpáno z odborné literatury, a to jak z české, tak             

i z cizojazyčné. Odborná literatura bude především využita v rámci teoretické a historické 

části. Je všem nutné podotknout, že ne všechna odborná literatura může být pro tuto práci 

využita. Jedná se hlavně o publikace, které se obecně věnují extremismu. Například                

v poměrně nové knize Extremismus od Jana Chmelíka (a kol.)
7
 je anarchismus představen 

pouze na několika pár stranách, a to ani ne v jedné ucelené kapitole. Navíc se zde prolíná jak 

kusé historické a teoretické vymezení anarchismu, tak několik konkrétních příkladů. Celkově 

pak z takovéto publikace je velice problematické cokoliv čerpat. 

Dále autorka bude vycházet z periodik, která jednak budou využita v rámci 

představení historie anarchistického hnutí, kdy jí dobová periodika pomohou přiblížit klíčové 

události
8
, ale převážně budou sloužit k získání informací o tématech a aktivitách, na která se 

ČSAF zaměřuje (zaměřovala). Jako další zdroje slouží také internetové stránky, např. samotné 

ČSAF a jejího nakladatelství nebo skupin, se kterými federace spolupracuje. V neposlední 

řadě budou využity např. jednotlivé letáky ČSAF, televizní spoty nebo interní komunikace. 

Při výzkumu tohoto tématu bude využívána převážně analytická metoda, konkrétně 

kvalitativní výzkum. Přičemž celkově by měla být práce koncipována jako případová studie. 

                                                 
5
 Z důvodu přehlednosti autorka získaný materiál rozdělila do několika výše zmíněných tematických kapitol. 

6
 Pod tímto souhrnným názvem se skrývají konkrétní témata jak organizace na pracovišti, tak celková 

sebeorganizace v rámci společnosti a snaha o přímou demokracii vedenou zdola. 
7
 CHMELÍK, Jan (a kol.). Extremismus. Vyd. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 425 s. ISBN 978-80-7380-376-6. 

8
 Např. protesty proti MMF a SB v Praze v roce 2000. 
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Drulák kvalitativní výzkum charakterizuje jako snahu „uchopit předmět v jeho jedinečnosti, 

v jeho přirozeném prostředí a zaměřuje se na subjektivní, tedy vnitřní popis situace.“ V rámci 

kvalitativního výzkumu tak nejde pouze o zobecnění, ale primárně o porozumění 

zkoumanému jevu, a to jak v historickém, tak v kulturním kontextu, do kterého je zkoumaný 

jev zasazen (Drulák 2008: 19). ČSAF má být zkoumána jednak na teoretickém vymezení 

anarchismu, ale také na pozadí historického vývoje anarchistického hnutí u nás, což slouží 

k lepšímu pochopení její ideologie, vzniku a vlastního vývoje a témat, kterým se věnuje.  

Jak již bylo zmíněno výše, tato diplomová práce je případovou studií. Případová studie 

je „detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Jejím cílem je poskytnout 

hluboké porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu. Musí zohlednit celkový 

kontext událostí či objektu (sociální, politický, historický), fenoménu či děje a musí zároveň 

poskytnout komplexní obrázek – musí být zahrnuto co největší množství proměnných.“ Kořán 

případové studie dále dělí na jedinečné a instrumentální
9
. Tato práce je jedinečnou případovou 

studií (jinak také nazývanou vnitřní), která se snaží o porozumění a detailní prozkoumání 

jednoho jediného případu bez snahy určit cokoli teoreticky zobecňujícího. Na druhou stranu 

ale u tohoto typu případové studie nelze vyloučit, že by v budoucnu mohla sloužit jako základ 

pro obecnější způsob uvažování nebo jako jakýsi příklad pro budoucí rozhodování (Kořán 

2008: 3334). Tato práce se tudíž snaží zodpovědět otázky, které se primárně dotýkají 

samotné ČSAF, cílem není vyvodit teoretická východiska, která by byla aplikovatelná na 

jakékoli anarchistické hnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Instrumentální případové studie naopak má sloužit jako nástroj pro další práci s teoriemi. 
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1. Teoretické vymezení anarchismu 

 V této kapitole bude přesněji vymezeno, co chápeme pod pojmem anarchismus. 

Vzhledem k tomu, že anarchismus není úplně lehké definovat, neboť se dále štěpí do několika 

proudů a zahrnuje tedy mnoho myšlenek, je proto nutné představit tento pojem z pohledu více 

autorů. Je nezbytné zmínit, že úkolem této kapitoly není podat obsáhlý historický rozbor, jak 

který myslitel od dob antiky po současnost chápal anarchii či anarchismus jako takový, ale 

ukázat určité názorové proudy, které s anarchismem více či méně souvisely (souvisí), a jejich 

vývoj. To má dále sloužit kupříkladu k bližší analýze anarchistického hnutí, které působí 

(nebo působilo) v rámci České republiky. 

 

1.1. Teoretické vymezení anarchismu 

Pojem anarchie pochází z řečtiny a znamená doslova bezvládí (Heywood 2008: 191). 

Budeme-li chtít být konkrétnější, tak etymologický význam slova anarchie je odvozen ze 

záporu původně řeckého slova arché, které znamená vládu, velení, úřad, říši, ale také počátek, 

původ nebo princip. Sloveso archein znamená být na počátku, být první, vládnout, zatímco 

archesthai znamená být podroben vládě, být ovládán. Slovo anarchia označovalo v řeckých 

Athénách bezvládí a neposlušnost. Přídavné jméno anarchos znamenalo bez vládce, bez vlády 

(Tomek; Slačálek 2006: 23). 

Heywood uvádí, že se tento pojem užívá již od Francouzské revoluce, kdy byl chápán 

kriticky, a to jako určité zhroucení civilizovaného nebo předvídatelného řádu. Dále uvádí, že 

dle anarchismu je politická moc ve všech jejích podobách (převážně tím chápe stát) špatná      

a i zbytečná. Sám stát je špatný proto, že zastává svrchovanou a donucující moc a zároveň 

potlačuje principy svobody a rovnosti (Heywood 2008: 191). Dle Dahla filozofická teorie 

anarchismu chápe státy ve své podstatě špatné proto, že používají nátlak, který je v zásadě 

brán jako špatný. Státy by se jako zbytečné zlo měly odstranit a nahradit dobrovolnými 

sdruženími (Dahl 1995: 37). 

Podle Fabera je anarchie politická teorie, která žádá definitivní odstranění jakékoli 

formy autority a která si přeje skoncovat s vykořisťováním člověka člověkem. Anarchismus 

představuje soubor konkrétních zásad, koncepcí a akcí, směřujících ke zrušení veškeré moci. 
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Požaduje společnost bez hierarchie, bez nadvlády, bez šéfů, bez božskosti. Podle anarchistů 

může svět žít a organizovat se bez vlády (Faber 2002: 6).  

Anarchismus může být také brán jako úsilí v boji proti společenskému útlaku. 

Kořenem útlaku se potom rozumí moc, a to moc lidí nad jinými lidmi. Pod termín moc 

můžeme zařadit moc ekonomickou, politickou či vštěpování hodnot určité hierarchie. A právě 

smyslem anarchistického usilování je společnost bez moci jedněch lidí nad druhými, kdy si 

sami lidé budou co nejvíce rozhodovat o podmínkách vlastních životů (Tomek; Slačálek 

2006: 15). 

Klíčovým tématem je stát, respektive odmítání státu a tudíž i vlády, která je s ním 

spojena. Pozornost se potom točí kolem bezstátní společnosti, kde svobodní jednotlivci 

spravují své záležitosti v rámci dobrovolně uzavřených dohod, a to bez jakéhokoli 

donucování. Na druhou stranu tento jeho primární cíl, tedy zrušení státu a likvidaci všech 

forem politické autority, anarchismus oslabuje, neboť je to bráno jako utopická představa, 

nedosažitelný sen (Heywood 2008: 193194).  

Heywood mezi základní znaky, které jsou spojené s anarchismem, řadí antietatismus, 

přirozený řád, antiklerikalismus a ekonomickou svobodu. Autorita je brána jako urážka 

svobody a rovnosti, neboť základem je právě absolutní svoboda a neomezená politická 

rovnost. Sama autorita potom navozuje psychologii moci, kdy dochází k vládnutí                    

a podřízenosti. V praktickém životě je kritizována autorita hlavně politického charakteru, se 

kterou se jednoznačně pojí stát a státní moc. Právě stát je brán jako nejvyšší útvar, který také 

vykonává nejvyšší moc, a to nad obyvateli v rámci určitého území. Stát tak v rámci zákonů 

může ovlivňovat veškeré aktivity. Za nedodržení zákona následuje trest, tudíž občané jsou 

nedobrovolně podřízeni státu, respektive jeho zákonům. Moc státu je brána jako legalizovaný 

útlak v zájmu např. mocných, bohatých nebo určitým způsobem privilegovaných osob. 

Všechny státy jsou špatné svou podstatou, což potom vyvrací myšlenku, zda existuje nějaký 

anarchisty akceptovaný stát. Bezstátní společnost může fungovat na základě přirozeného řádu, 

neboť ten vzniká spontánně. Je to dáno tím, že lidé jsou přirozeně dobří, budou chtít udržovat 

určitý vrozený řád a společnou harmonii (Heywood 2008: 194197). 

Dalším prvkem, proti kterému anarchismus vystupuje, je náboženství. Samo 

náboženství je totiž spojeno s nějakým bohem, nejvyšší bytostí a tudíž nezpochybnitelnou 



10 

 

mírou autority. Např. dle Proudhona
10

 musí politická filozofie anarchismu vycházet 

z odmítnutí křesťanství, protože potom mohou být lidé svobodí a nezávislí. Navíc náboženská 

autorita je často spojována s autoritou politickou (Heywood 2008: 199200). Což je, 

podíváme-li se do historie, kdy docházelo často k propojení politické moci s mocí 

náboženskou
11

, vesměs logické. Na druhou stranu je nutné podotknout, že ne všechna 

náboženství byla přijímána negativně, kladně byl přijímán např. taoismus (ten zastával např. 

odmítání institucí a jejich nařízení, svobodnou společnost atp.) nebo buddhismus (hlavně zen-

buddhismus; mají společné rysy jako např. rovnostářská společnost atp.) (Tomek; Slačálek 

2006: 3032). 

Kromě státu či náboženství byla kritice anarchismu podrobena i ekonomická svoboda, 

respektive nesvoboda a potom konkrétně ekonomický směr kapitalismus. Názory na něj se ale 

v rámci jednotlivých proudů
12

 lišily. Kolektivističtí anarchisté uplatňovali ekonomiku 

založenou na spolupráci v rámci společného vlastnictví, na druhou stranu individualističtí 

anarchisté byli pro trh a soukromé vlastnictví. Shodli se ovšem např. v otázce státních zásahů, 

kdy kolektivisté je vidí jen jako zásahy, které udržují systém třídního vykořisťování, dle 

individualistů narušují konkurenceschopnost na trhu. Negativně je vnímán i státní socialismus 

a plánované hospodářství, kde dle kolektivistů stát jen nahrazuje třídu kapitalistů, dle 

individualistů zasahuje do práv a svobod jednotlivce (Heywood 2008: 201202).  

Anarchisté vyžadují hospodářskou, sociální i morální rovnost všech jedinců, proto 

odmítají kapitalistický model společenského uspořádání a považují ho za zdroj nerovnosti. 

V souvislosti s tím odmítají soukromé vlastnictví pozemků i jejich zdrojů, to vše má dle nich 

totiž tvořit kolektivní dědictví, které je spravované podle současných, ale i budoucích potřeb 

společnosti a podle zásad spravedlnosti (Faber 2002: 9). 

Dalším znakem, který se k anarchismu váže, je odmítání zakládání politických stran, 

jejich následnou kandidaturu ve volbách a tím pádem usilování o veřejné funkce a vykonávání 

státní moci. Politické strany jsou chápány jako organizace byrokratické a hierarchické. Tudíž 

cesta k anarchii nemohla vést přes nějakou politickou anarchistickou stranu nebo vládu, což 

by bylo zcela v rozporu s podstatou anarchismu (Heywood 2008: 193194; 212). Mezi další 

znaky anarchismu patří důvěra v samu povahu lidské bytosti, vzájemná pomoc a solidarita, 

                                                 
10

 O Proudhonovi viz dále. 
11

 Rozumí se tím např. zbožšťování králů, kdy král byl zástupcem Boha na zemi atp. 
12

 Jednotlivé myšlenkové směry anarchismu budou představeny dále. 
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nezávislost na žádné morálce, zákonu, vedoucí linii diktované státem nebo na církvi. Dále je 

to již výše zmíněný nesouhlas s volbami, které jsou brány jako podvod. Volit znamená 

vstoupit do mocenské hry, znamená to uznat její užitečnost a tím pádem nevyhnutelnost 

(Faber 2002: 79). Volební systém je dle nich pouze dalším nástrojem kontroly občanů 

(Charvát 2007: 113). 

Anarchismus je často popisován jako ideologie, která má (některé) společné rysy 

s liberalismem a socialismem. V rámci liberalismu mají společnou např. ideu svobody 

člověka, čímž se rozumí, že je člověk nejen svobodný sám o sobě, ale že se i svobodně 

rozhoduje (Tomek; Slačálek 2006: 16). Na druhou stranu ale kritizuje pojetí, kdy politická 

moc je založena na dobrovolně uzavřené dohodě (společenské smlouvě) (Heywood 2008: 

196). Se socialisty je zde určitým společným znakem např. negativní vnímání soukromého 

vlastnictví
13

. Určitý společný prvek je možné nalézt např. i s konzervatismem, konkrétně 

potom např. snaha oddělit stát a společnost (Tomek; Slačálek 2006: 16). Milstein tvrdí, že 

anarchismus je syntéza toho nejlepšího z liberalismu a toho nejlepšího z komunismu, což je 

potom proměněno tím nelepším z tradice levicového libertarianismu, a to vše dohromady se 

zasazuje o rovnostářskou, dobrovolnou a nehierarchickou společnost (Milstein 2010: 13). 

V neposlední řadě je nutné představit symboly, které se s anarchismem pojí. Asi 

nejznámější je písmeno A, okolo kterého je písmeno O
14

. Kdy „A“ vychází z již výše 

zmíněného starořeckého významu anarchia, neboli anarchismus a „O“ je odvozeno od slova 

order (pořádek) či organization (organizace). Konkrétně potom můžeme toto spojení vyložit 

jako anarchismus je pořádek. To může mít dle Milsteina vysvětlení, že má dojít ke zrušení 

nadvlády a hierarchické formy společnosti či moci v rámci společenských vztahů a její 

nahrazení vztahy, které budou na stejné úrovni, nebo mocí, která je vykonávána společně, a to 

ve svobodné společnosti skrze svobodné jednotlivce (Milstein 2010: 13). Dalším symbolem je 

potom černý prapor, někdy též černo-rudý. Černá barva má značit zemi, nebo také jakousi 

antivlajku, která má být právě v kontrastu proti jiným státním vlajka; rudá barva má potom 

symbolizovat revoluci (Charvát 2007: 120). 

 

                                                 
13

 Názory na soukromé vlastnictví v rámci některých větví anarchismu, viz dále. 
14

 Tento symbol byl později zpopularizován hlavně hnutím punk (Charvát 2007: 120). 
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1.2. Historické vymezení anarchismu 

Podíváme-li se na konkrétněji na to, jak v průběhu historie různí myslitelé nahlíželi na 

anarchii, začněme antickým Řeckem. Počátky anarchismu se totiž dají vysledovat u stoiků 

nebo kyniků (Charvát 2007: 106). Mezi nejznámější kyniky patří Antisthenes či Diogenes. 

Jako zástupce stoiků můžeme uvést Zenona, který zastával osobní autonomii, volbu života dle 

přírody na rozdíl od zákonů města (Faber 2002: 10). Kupříkladu Homér chápal výše zmíněné 

pojmy jako určitý stav, kdy společnosti chyběl vůdce, stejně jako u vojska chyběl vojevůdce. 

Jeden z největších politických myslitelů Platón chápal anarchii jako mravní neukázněnost. 

Negativně jí chápal i Platonův žák Aristoteles. Oba jí shodně spojovali s demokracií. Platón 

viděl anarchii v demokracii, kde člověk neovládne své vášně, tudíž zde panuje anarchie, kdy 

se za svobodou skrývá nepořádek. Aristoteles anarchii navíc spojoval s pojmem ataxia, což 

znamená nedostatek řádu. Pokud vládne anarchia i ataxia, tak dochází ke snaze zvrátit 

ústavu. Na druhou stranu jiní antičtí myslitelé jako např. Aristippos nebo Zenón anarchii 

chápali jako společenství moudrých, které bylo bez vlády (Nettlau; Schmück in Tomek; 

Slačálek 2006: 2324). 

Ve středověku bylo potom slovo arché tlumočeno jako počátek nebo princip                

a anarchos potom jako bytí, které nemá začátek, ale ani konec a sloužilo tak k označení 

absolutního bytí (Dierse in Tomek; Slačálek 2006: 24). V této době se v Evropě občas 

objevují hnutí a osobnosti, které budou někteří anarchisté považovat za své předchůdce. To 

bylo např. Hnutí Svobodného ducha
15

 nebo němečtí novokřtěnci. Z 16. století jsou to potom 

osobnosti jako Francois Rabelaise či Étienne de La Boétie (Faber, 2002: 1011). 

Ward anarchistické touhy v průběhu historie vidí např. již ve starověkém období, kdy 

docházelo k povstání otroků nebo později ve středověku, kdy docházelo k povstání rolníků, 

dále v úsilí diggerů
16

 v rámci revoluce v Anglii v 1. polovině 17. století nebo ve Francii, a to   

v revolučních letech 1789 a 1848 a také v rámci Pařížské komuny v roce 1871 (Ward 2004: 

8). 

Jak již bylo řečeno výše, jedním z největších nepřátel anarchismu je stát. Pojmenování 

stát použil jako první Niccolo Machiavelli v díle Vladař
17

 (Valeš 2007: 130). Machiavelli 

zastává tři pozitivní formy vlády, a to monarchii, aristokracii a demokracii, které se mohou 

                                                 
15

 Hnutí svobodného ducha – jeho zastánci vyznávali svobodu jedince, která nutně souvisela s odmítnutím 

veškerého pořádku, donucení a omezování osobní nezávislosti (Faber 2002: 11). 
16

 Viz dále. 
17

 Dříve se používaly termíny jako království či obec. 
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zvrtnout do negativních forem – konkrétně do tyranie, oligarchie a anarchie. Z výše 

uvedeného tedy jasně vyplývá, že také Machiavelli anarchii chápal negativně
18

. Jeho postoj 

ostatně nebyl ojedinělý, Erasmus Rotterdamský, Charles Louis Montesquieu či Jean Jacques 

Rousseau zastávali na anarchii také negativní názory (Tomek; Slačálek 2006: 2425). 

Jedním z prvních, kdo přišel s určitou formulací principů anarchismu, byl William 

Godwin. Konkrétně potom v knize Zkoumání politické spravedlnosti, která byla vydána na 

konci 18. století. Je ovšem nutné zmínit, že Godwin sám sebe za anarchistu neoznačil 

(Charvát 2007: 107). 

V 18. století se objevilo určité přesvědčení, aby ústavy a zákony vytvořené člověkem 

mohly být legitimní a přijatelné, nesmí porušovat tzv. vyšší zákony, které jsou dány přírodou   

a přirozenými právy. Americká a francouzská revoluce pomohly uzákonit myšlenku, že lidé 

mají přirozené právo svrhnout tyranský stát. Anarchismus byl pak postupně proměněn 

v moderní rámec 19. století, neboť se sdílela určitá víra v morální právo odporovat špatnému 

režimu (Dahl 1995: 39). Uceleně byl formulován spolu s jinými politickými ideologiemi, se 

kterými sdílel základní hodnoty, ale i nesouhlas s jednotlivými podobami útlaku. Na druhou 

stranu ale ostatní ideologie kritizoval, a to z toho důvodu, že nebyly úplně důsledné 

v prosazování společných hodnot, uzavíraly kompromisy s jinými podobami útlaku, anebo je 

dokonce spíše posilovaly (Tomek; Slačálek 2006: 15). 

Přestože byl formulován spolu s ostatními doktrínami, bylo na něj nahlíženo stále 

vesměs negativně. Od dob Francouzské revoluce také došlo k tomu, že anarchie byla brána 

jako ohrožení obecného pořádku a stávajícího vládnoucího systému. Tento názor zastávaly 

vládnoucí strany v Evropě, ale i v Americe. Konečně pozitivní konotaci dodal slovu anarchie 

Pierre-Joseph Proudhon
19

. Proudhon sám sebe označil za anarchistu
20

 jakožto člověka, který 

usiluje o svobodu jednotlivců, a to bez přítomnosti vlády, státu nebo moci (Tomek; Slačálek 

2006: 26). Proudhon vypracoval teorii spontánního řádu ve společnosti, ve které existuje 

organizace bez centrální autority. Ve svých pracích se stavěl proti státu, náboženství, či 

kapitalismu, na druhou stranu on sám ale přímo nezavrhoval soukromé vlastnictví (Charvát 

                                                 
18

 Přestože Machiavelli anarchii chápal negativně, tak jak uvádí Valeš, neudává (Machiavelli) ani jednoznačnou 

odpověď na to, jakou formu státního uspořádání považuje za nejlepší. V knize Vladař se kloní spíše k monarchii, 

v Rozpravách o prvních deseti knihách Tita Livia zase k římské republice (Valeš 2007: 130). 
19

 Ovšem kvůli jeho výpadům proti ženám, antisemitským textům, kultu rodiny a jeho občas konzervativním 

projevům se od něj někteří anarchisté odvracejí (Faber 2002: 15). 
20

 Proudhon sám sebe označil za anarchistu ve spise Co je vlastnictví?, z roku 1840 (Heywood 2008: 191). 
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2007: 107). Je nezbytné zmínit, že Proudhon byl jedním z mála anarchistů, jež kandidovali ve 

volbách (Faber 2002: 14). 

V 19. století byl anarchismus jednou ze složek vzmáhajícího se socialistického hnutí. 

Právě stoupenci Proudhona a dále stoupenci Marxe založili v roce 1864 Mezinárodní dělnické 

sdružení, nazývané také jako I. internacionála. O pět let později se ale tato Internacionála 

rozpadla, neboť stále více docházelo ke střetům mezi marxisty a anarchisty (Heywood 2008: 

192). Jedním z těch, kteří se rozešli s marxisty, byl Michail Bakunin, ten anarchismus vymezil 

jako protistátní a svobodnou podobu socialismu (Tomek; Slačálek 2006: 18). Bakunin 

Marxovi vyčítal, že jeho koncepce společnosti je založena na zavedení autoritativní vlády, 

společnost dle něj měla být uspořádaná na základě svobodně dosaženého souhlasu všech a ne 

pod rozkazem jiné vyšší moci (Faber 2002: 17). Nakonec byl Bakunin v roce 1872 vyloučen, 

což mělo za následek rozdělení organizace na dvě samostatné odnože – marxistickou              

a anarchistickou (Charvát 2007: 107). Bakunin navíc velice přesně předpověděl výsledky 

marxistické diktatury, kterou jsme později mohli vidět ve 20. století (Ward 2004: 5). 

Do čela dělnických hnutí se potom dostávali sociální demokraté, kteří si sice chtěli 

vydobýt určitá práva, ale to v rámci státu a nikoli bez něj. Následně se tedy anarchisté uchýlili 

k tzv. propagandě činem (neboli převážně bombovým útokům), ta byla směřována na 

představitele státu a měla státní režim donutit k agresivní reakci, při které by se odhalila její 

skutečná neboli utlačitelská povaha. Což, jak doufali, by vedlo k tomu, že se lidé proti státu 

vzbouří a potom konečně dojde k revoluci. Došlo ale k opaku, stát viníky stíhal a ve 

společnosti došlo k prohloubení negativního vnímání celého hnutí (Charvát 2007: 108). 

Konec 19. století a první polovina století dvacátého byla spojena se syndikalistickým 

hnutím
21

 a revolučními vzpourami, které proběhly, jak v Evropě (např. Francie, Itálie), tak 

v Latinské Americe (např. Mexiko). Vzpoury ale nebyly dobře organizované, navíc sílil 

autoritarismus a politické represe a anarchismus postupně oslaboval (Heywood 2008: 192; 

212).  Dále silné anarchistické myšlenky rezonovaly ještě např. v Rusku, kde se anarchisté 

zprvu podíleli na revolučních událostech v roce 1917. Anebo na sousední Ukrajině. Nestor 

Machno zde v určité malé oblasti vybudoval společnost založenou na samosprávě, jeho 

činnost ale byla nakonec ukončena Rudou armádou (Faber 2002: 31). 

                                                 
21

 Viz dále. 
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Anarchistické ideje se samozřejmě netýkaly jen výše zmíněných zemí, ale Ward uvádí 

např. i Japonsko, Čínu, Koreu nebo Indii (Ward 2004: 1012). Další zemí, kde se alespoň na 

malou chvíli podařilo více prosadit anarchistické ideje, bylo Španělsko ve 30. letech minulého 

století. V zemi získala silné postavení radikální odborová organizace CNT (Confederación 

Nacional del Trabajo - Národní konfederace práce) a v rámci ní se utvořila FAI (Federación 

Anarquista Ibérica – Iberská anarchistická federace), která byla proti reformistickým 

tendencím a hájila anarchistické doktríny. V období občanské války se potom snažila 

provádět kolektivizaci (Charvát 2007: 110). 

Anarchistické hnutí je po druhé světové válce oslabené. V 50. letech minulého století 

anarchismus v Evropě skoro všude přežívá s obtížemi a více méně živoucí zůstává ve Francii, 

v Itálii nebo ve Španělsku. Během šedesátých a sedmdesátých let se občas objevují různá 

veskrze protestní hnutí více či méně vzdálená anarchismu. Byli to např. hippies, které jako 

takové nelze označit za anarchisty, příbuznost můžeme např. vidět ve vzpouře proti kultuře     

a uspořádání USA, snaze bourat tabu a pravidla, hlásání pacifismu či pokusy uvést v chod 

alternativní společnost. Dále to bylo např. provos, což je hnutí, které chtělo probudit 

buržoazní společnost tím, že jí provokovalo a uskutečňovalo nejrůznější akce – např. 

symbolické manifestace (Faber 2002: 40; 49). 

V 70. letech se anarchismus vrací také v rámci punkového hnutí, které vyjadřovalo jak 

hudební, tak politický odpor k současné společnosti (Charvát 2007: 111). Další provázanost 

potom můžeme nalézt spolu s ekologickým hnutím. Kdy, jak uvádí Faber, určitou společnou 

averzi můžeme zaznamenat právě proti konzumní společnosti, kapitalismu a silné roli státu     

a s tím spojenému průmyslovému a technologickému vývoji, který je veden jenom vlastními 

finančními zájmy (Faber 2002: 49). 

 Kromě více či méně vzdálených hnutí se anarchistické ideje pojí např. 

s antiautoritářskými protesty. Jako jeden z příkladů, který se dočkal ohlasu i zde v českém 

prostředí, můžeme uvést povstání v Chiapasu v roce 1994, která vedla Zapatova armáda 

národního osvobození (EZLN), kdy snahou nebylo získat nadvládu nad zemí, ale vydobýt si 

svá práva
22

 (Faber 2002: 51). 

Od 90. let minulého století se potom můžeme setkávat s protesty, které jsou namířené 

proti globalizaci. Jako příklad lze uvést protesty např. v Seattlu při zasedání WTO (rok 1999), 

                                                 
22

 Konkrétně práva Indiánů. 
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o rok později vlna protestů zasáhla města jako Davos, Washington, Melbourbe, Okinawu, 

Nice nebo dokonce i Prahu. V dnešní době tedy anarchismus zahrnuje širokou škálu 

myšlenkových proudů, mezi které patří ještě výše nezmíněný feminismus (Charvát 2007: 

111). K otázce (anarcho)feminismu je nutné zmínit osobnost Emmy Goldman, která o této 

problematice hovořila jako vůbec jedna z prvních. Je ovšem nutné podotknout, že Goldman 

žila v letech 1869 až 1940 (Tomek; Slačálek 2006: 381). Goldman se ve svých teoriích 

opírala hlavně o suverenitu jedince a varovala právě před tyranií většiny nad jednotlivci 

(McLaughlin 2008: 162). 

Mezi novodobé anarchisty můžeme zařadit např. Noama Chomského, který se zabývá 

např. vlivem médií na společnost. Nebo Murraye Bookchina, který anarchismus propojuje 

s ekologií (McLaughlin 2008: 163164). 

Dle výše zmíněného je tedy možné říci, že se anarchismus spojuje také s bojem proti 

určitým formám útlaku a nesnášenlivosti – tedy např. s antirasismem, hnutím homosexuálů, 

antikolonialismem (Tomek; Slačálek 2006: 17). Podle některých pod anarchismus spadají        

i hnutí za práva zvířat, kdy osvobození zvířat je aspektem osvobození lidí (Ward 2004: 3). Je 

důležité ale zmínit, že anarchismus představuje také určitou etiku, určitý způsob, jak se 

chovat. Je to určitá forma sebeorganizace, kooperace, dobrovolné dohody a antiautoritářství 

(Charvát 2007: 112). 

 

1.3. Klasifikace anarchismu 

Jak již bylo řečeno výše, anarchistické myšlení se dělí do několika proudů. V rámci 

historického a teoretického vymezení zde již byl zmíněn kolektivistický anarchismus. Ten se 

ideologicky blíží spíše k socialismu, respektive k marxismu. Stejně jako marxismus odmítá 

kapitalismus, revoluce je brána jako jediný možný hybatel změn, preference jasně spočívají 

na společném vlastnictví. Na druhou stranu se rozcházejí v otázce státu, eventuálně svržení 

státní moci. Spolu s kolektivistickým anarchismem se pojí dále mutualismus. Mutualismus 

představuje systém vzájemně výhodné směny, ke které dochází, aniž by z ní někdo výrazně 

těžil, nebo někoho vykořisťoval. S tímto pojmem je spojeno již zde několikrát citované jméno 

Pierra-Josepha Proudhona. Vzájemná spolupráce měla nastolit sociální harmonii, kdy cílem 

nemělo být dosažení zisku, ale uspokojování potřeb, což by bylo organizováno v rámci 
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samosprávných komun (Heywood 2008: 202204). Proudhon odmítal kapitalismus, neboť dle 

něj jen vedl ke koncentraci majetku v rukou omezené skupiny lidí, upřednostňoval, aby lidé 

vlastnili jen takový majetek, který dokáží opravdu využívat (Charvát 2007: 116). 

Jedním z dalších proudů kolektivistického anarchismu byl syndikalismus, který 

počátkem 20. století z anarchismu udělal masové hnutí. Byl jednou z forem revolučního 

tradeunionismu
23

, který byl populární ve Francii, Španělsku nebo v Itálii. 

Anarchosyndikalismus se neomezil pouze na Evropu, ale své příznivce měl rovněž v Latinské 

Americe. Dělníci se měli organizovat do tzv. syndikátu, neboli sdružení, která by byla 

organizována dle jednotlivých odvětví. V rámci nich měly působit jako odbory a usilovat 

např. o vyšší mzdu nebo lepší pracovní podmínky (Heywood 2008: 192; 205). 

Radikální formou kolektivistického anarchismu je potom anarchokomunismus, kde by 

lidé měli žít společně v komunách, pracovat společně a to, co vyprodukují, by mělo patřit 

všem, soukromé vlastnictví je vyloučené. Dále se s tímto termínem spojuje tzv. sociální 

solidarita, kterou prosazoval Petr Kropotkin. Dle něj lidé uspějí díky tomu, že spolu budou 

spolupracovat a využijí kolektivní sílu, důležitá je tudíž kooperace, nikoli konkurence. 

Vzájemné soužití potom bude v rámci komun, které budou soběstačné (Heywood 2008: 

205206). Mělo dojít k obnově organické podoby společnosti, kdy vládci a vykořisťovatelé 

byli bráni jako paraziti na lidské pospolitosti, kteří zničili její původní povahu, neboť 

prosazovali své vlastní zájmy. Spolupráce byla otupena donucovacími institucemi, jako např. 

vládou, církví nebo armádou (Tomek; Slačálek 2006: 18). Kropotkin o anarchismu 

(respektive o jeho ekonomických koncepcích) hovořil jako o tzv. levém křídle socialismu 

(Milstein 2010: 22). Myšlenky anarchokomunismu se objevily již v polovině 17. století, a to 

během anglické revoluce u skupin radikálních diggerů a potom na konci 18. století během 

Francouzské revoluce (Charvát 2007: 118).  

Na druhou stranu zde máme myšlenkovou větev, která zastupuje individualistický 

anarchismus, který ve své podstatě usiluje o suverénního jednotlivce. Tato zjednodušená 

teorie je společná s liberalismem, ovšem individualistický anarchismus se v základních 

věcech od liberalismu odlišuje. Např. liberálové jsou alespoň pro minimální stát, který bude 

dohlížet na to, aby nedocházelo k násilnostem atp., má svobodu chránit, nikoli ji omezovat. 

Anarchisté na druhou stranu očekávali, že lidé jsou rozumní a mravní a případné konflikty by 

                                                 
23

 Tzn. odborové hnutí. 
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řešili smírem, diskuzí, nikoli násilím. S tím souhlasil např. již zmiňovaný Godwin (Heywood 

2008: 207).  

S individualismem se pojí také jméno Max Stirner
24

. Ten v rámci úsilí o zachování 

individuality osobnosti, její nezávislosti a volnosti vystupoval nejen proti vnějším institucím, 

které, jak tvrdil, omezují lidskou svobodu, jako je stát, právo, vlastnictví, ale také proti 

abstrakcím, kvůli kterým je individuum omezeno na své svobodě a individuálnosti (Tomek; 

Slačálek 2006: 61). 

A jako v případě kolektivistického anarchismu, kde krajním myšlenkovým proudem 

byl anarchokomunismus, tak v rámci individualistického přístupu je to anarchokapitalismus. 

V rámci něj má dojít k odstranění státu, který by byl nahrazen neregulovanou konkurencí na 

trhu. Bezpečnost a řešení sporů by potom zajišťovaly soukromé subjekty, které by se v rámci 

trhu a konkurence musely snažit poskytovat co nejlepší služby (Heywood 2008: 210). 

Pro doplnění výše zmíněného rozdělení anarchistického myšlení, uvádím ještě dělení, 

které shrnuje McLaughlin. Konkrétně hovoří o šesti oblastech, a to o rané anarchistické 

filozofii (Godwin, Proudhon, Stirner), klasickém anarchismu (Bakunin, Kropotkin), novém 

anarchismu (Malatesta, Goldman, Chomsky), neoklasickém anarchismu (Bookchin), 

anarchistickém individualismu (Read) a postmoderním anarchismu (May, Newman) 

(McLaughlin 2008: 167). 

Výše zmíněná rozdělení je nutné brát s rezervou, není totiž opravdu možné 

jednoznačně vymezit teoretické proudy anarchismu, dalo by se říci, že každý autor může 

vytvořit rozdělení dle vlastního klíče. Pro srovnání proto ještě přidávám rozdělení, které uvádí 

Mareš. Ten vymezuje čtyři základní cesty, jež vedou k dosažení anarchismu. A to 

anarchosyndikalismus, sociální anarchismus (dle Bookchina), anarchoterorismus (založen na 

propagandě činem
25

) a jako čtvrtý uvádí anarchopacifismus (Mareš 2004).

                                                 
24

 Vlastním jménem Johann Caspar Schmidt. 
25

 Viz výše. 
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2. Historie anarchistického hnutí  

 Historie anarchistického hnutí, od které můžeme kontinuálně přejít k tomu dnešnímu, 

sahá zhruba do 80. let 19. století a vesměs takřka zaniká koncem 20. let století dvacátého. 

Ovšem anarchistické myšlenky se zde vyskytovaly v rámci různých levicových uskupení více 

či méně po celou dobu, a to až do roku 1989, kdy se zde začínají formovat subjekty, které jsou 

aktivní dodnes
26

. Navíc některé frakce v rámci novodobého anarchistického hnutí (byť ve 

velmi omezené míře) odkazují na historické formace, které na našem území působily, z tohoto 

důvodu je nutné si představit historii anarchismu v českých, potažmo československých 

dějinách po celou dobu její existence. Vzhledem k tomu, že tématem práce není historická 

analýza anarchismu jako takového, nebude v textu zacházeno do úplných podrobností. 

Kapitola má hlavně přiblížit vývoj zdejšího anarchismu, aby bylo možné plynule přejít 

k současné podobě anarchistického hnutí, potažmo k ČSAF. 

 

2.1. Historie anarchistického hnutí do roku 1989 

Anarchistické hnutí má v českých zemích dlouhou tradici, prvopočátek můžeme 

zaznamenat již v období Rakouska Uherska, konkrétně potom někdy od 80. let 19. století. 

Právě v tomto období dochází k určitému vyprofilování se vůči tehdejšímu socialistickému 

hnutí, konkrétně potom zejména k rozkolu v ideologii, kdy se hnutí dělí na tzv. radikály, 

jejichž myšlenky inklinovaly k anarchistickým principům a dále tzv. umírněné. Rozdílný byl 

hlavně vztah k požadavku všeobecného volebního práva, který radikálové chápali jako pojítko 

s (falešným) parlamentarismem a státem, a který měl jejich pozornost odvádět od skutečných 

revolučních cílů. V této době nedocházelo k formování  samotného anarchistického myšlení 

jako takového (Tomek 2000: 1518).  

Společnou ideou tehdejších anarchistů bylo přesvědčení, že společnost může být 

organizována bez jakékoli donucovací moci státu, s tím se potom pojí odmítání 

parlamentarismu a politických stran, ale také odmítání dalších autorit jako např. armády nebo 

náboženství. Základem tedy byla společnost bez státní autority a dále individuální svobodný 

člověk. Anarchistické zásady měly být dále šířeny skrze propagandu slovem a hlavně činem, 

                                                 
26

 Což samozřejmě neplatí o všech anarchistických hnutích, která po roce 1989 vznikla. 
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významnými zdroji byly i ilegální tisky a letáky a v neposlední řadě také tiskoviny 

vycházející v zahraničí – např. Budoucnost nebo Proletář
27

 (Tomek 2000: 19; 22).  

Ještě ale do konce 19. století se anarchismus vyprofiloval jako samostatný směr           

a nebyl chápán už jen jako odlišný názorový proud v rámci socialistického hnutí. Myšlenky    

a stanoviska postupně přejímal od evropských anarchistických autorů a hnutí (Tomek 2000: 

45; 48). Čeští anarchisté také v roce 1896 vydali Manifest anarchistů českých, který se hlásil  

k individualismu, odmítal politickou organizaci proletariátu, současnou podobou státu, 

kapitalismus a kritizoval sociální demokracii. Měl představovat určitou alternativu (Tomek 

2002: 7176). 

 Myšlenky anarchismu byly sdíleny např. v rámci odborů, a to hlavně v severních 

Čechách v hornickém odvětví. V roce 1905 vzniká dokonce Česká anarchistická federace 

(ČAF)
28

, která měla sjednocovat přívržence anarchismu, a spolu s ní Česká federace všech 

odborů (ČFVO)
29

, která měla být radikální odborovou organizací (Tomek 2000: 165171).      

I přesto ale za sebou anarchistické hnutí nemělo ani po dvaceti letech žádné větší úspěchy, 

navíc se ani nijak nerozrůstalo. První světová válka potom opět vedla ke sjednocení 

anarchistů se socialisty, a to konkrétně v rámci České strany socialistické (ČSS)
30

, na tvorbě 

jejího programu se anarchisté významně podíleli. Čímž ale de facto zaniklo anarchistické 

hnutí jako takové (Tomek 2000: 277278). Navíc následně část anarchistů vstoupila v roce 

1929 do nově vzniklé Komunistické strany Československa (KSČ) (Pečínka 1999: 18). 

Je nezbytné také zmínit, že anarchistické hnutí mělo přívržence nejen mezi dělníky či 

výše zmíněnými severočeskými horníky, ale také u umělců a intelektuálů (Pečínka 1999: 18). 

Mezi takové přívržence můžeme zařadit např. Karla Teigeho či Záviše Kalandru (Tomek; 

Slačálek 2006: 577). 

                                                 
27

 Budoucnost vycházela v Chicagu, Proletář v New Yorku. Přesto že tiskovin vycházely v zahraničí, byly 

adresovány československému lidu. Např. Budoucnost vycházela od určité doby s podtitulem „Orgán anarchistů 

jazyka českoslovanského“. Proletář byl více zaměřen na americké poměry, přesto nesl podtitul „Orgán 

radikálních socialistů českých“ (Tomek 2002: 340344). Tiskoviny měly značný vliv na české anarchistické 

hnutí mj. i kromě toho, že na rozdíl od časopisů vydávaných v Čechách nepodléhaly cenzuře (Slačálek 2002). 
28

 Vydávala periodikum Práce (Tomek 2002: 464) a v roce 1914 se změnila na Federaci českých anarchistů 

komunistů (FČAK) (Slačálek 2002). 
29

 V původně formě jako Severočeská federace horníků (1903) (Slačálek 2002). 
30

 Později Československé (Tomek 2000: 277). 
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Část anarchistů se na konci 60. let zapojila do nově vzniklého Názorového sdružení 

levice (NSL)
31

, které začalo svou činnost v červnu 1968. Hlavním iniciátorem byl Egon 

Bondy. NSL byla ovšem v návaznosti na srpnovou okupaci z bezpečnostních důvodů v září 

1968 rozpuštěna (Pečínka 1999: 52). 

Později se objevila např. Samostatná organizace studentů (SOS), jež byla 

anarchisticky orientovaná a která se později v čele s Milanem Dejmalem spojila s Hnutím 

revoluční mládeže (HRM), ve kterém se velkou měrou angažoval Petr Uhl. HRM vzniklo 

v návaznosti na studentskou stávku v listopadu 1968 a působily zde různé levicové frakce
32

. 

Hnutí bylo nakonec infiltrováno StB a následně v roce 1971 došlo s jeho členy k soudnímu 

procesu
33

 (Pečínka 1999: 53; 6061). 

 Kořeny dnešního anarchistického hnutí jako takového lze potom najít v 80. letech, a to 

v rámci mírového hnutí, které se negativně stavělo vůči násilí, otázce hrozby následků 

jaderného konfliktu a k odporu vůči vojenské službě. První anarchistická federace se potom 

vyprofilovala pouze jako jedna z více myšlenkových proudů neoficiálního a opozičního 

antimilitaristického uskupení Nezávislé mírové sdružení (Tomek; Slačálek 2006: 583). Dále 

to byly např. samizdaty olomouckých anarchistů (Bastl 2001: 17). 

Na vznikající český anarchismus měl dále vliv fenomén alternativní kultury. Ta zde 

vznikala v reakci na permanentní zákazy, které postihovaly uměleckou tvorbu.  Vliv tudíž 

můžeme nalézt v kulturně-sociální undergroundové komunitě a také v punkové subkultuře. 

Právě z okruhu lidí, kteří byli spřízněni s punkovou subkulturou, pak vznikala platforma, 

která byla velmi nakloněna anarchistickým myšlenkám. Společným počinem potom byl 

undergroundový časopis Vokno
34

 (Slačálek 2002). 

 

                                                 
31

 Mezi přívrženci byli kromě anarchistů ještě maoisté, trockisté, ale také levicoví věřící z Křesťanské mírové 

konference (Pečínka 1999: 52). 
32

 A to jak trockisté, maoisté a anarchisté, ale také jiné skupiny, které byly radikální levici vzdálené, společným 

jim byl boj proti jednomu nepříteli (Pečínka 1999: 53). 
33

 Soudní přelíčení doprovázely protesty z řad veřejnosti, po vynesení rozsudků došlo k protestům v několika 

zemích světa (např. ve Francii, Belgii, Velké Británii, Švýcarsku, Švédsku, ale také v USA, Kanadě, Austrálii 

nebo Japonsku) a solidaritu odsouzeným členům vyjádřilo několik zahraničních levicových intelektuálů (např.    

J. P. Sartre, E. Mandel nebo E. Bloch (Pečínka 1999: 61). 
34

 Viz dále. 
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2.2. Historie anarchistického hnutí po roce 1989 

Anarchistické hnutí jako takové se více méně kontinuálně na české scéně objevuje od 

roku 1989. Jak již bylo řečeno výše, jedním z formujících prvků byl vliv subkultur                  

a zahraničních skupin, dále to samozřejmě byly ideologické myšlenky anarchismu jako 

takového a postupně s dalšími změnami, které přišly po pádu komunismu, to byla také např. 

ekonomická reforma a její negativní dopady na společnost (Bastl 2001: 18). 

Někteří členové výše zmíněného Mírového uskupení potom založili v podzimních 

měsících
35

 roku 1989 Československé anarchistické sdružení (ČAS). Následovalo první 

setkání na Staroměstském náměstí v Praze, kde byly rozdávány letáky o anarchismu. První 

oficiální sjezd proběhl 27. ledna 1990 a ČAS začalo vydávat svůj Informační bulletin. Mimo 

jiné potom navázalo spolupráci např. s polskými anarchisty, dále byla inspirativní německá 

scéna, a to konkrétně díky squattingu či antifašismu (Tomek; Slačálek 2006: 583584). 

Nejvýraznějšími představiteli ČASu byli např. Jakub Polák, Roman Laube nebo Ladislav 

Novák (Charvát 2007: 161). 

ČAS navíc spolupracovalo i s Levou alternativou
36

. V březnu roku 1990 společně 

uspořádaly demonstraci k výročí protibolševického povstání anarchistických námořníků 

v Kronštadtu z roku 1921. ČAS dále mohlo spolu s dalšími podobně orientovanými hnutími
37

 

přispívat do čtrnáctideníku Polarita
38

, který začal v dubnu 1990 vycházet pod hlavičkou Levé 

alternativy. Výše zmíněný Polák měl v Polaritě rozhodující slovo, často mu byly přenechány 

šéfredaktorské pravomoci. Kromě březnové demonstrace a společné publikační činnosti se 

anarchisté např. zúčastnili oslav Prvního máje, které se v roce 1990 konaly na Střeleckém 

ostrově. Levá alternativa se tak snažila První máj očistit od komunistické diskreditace 

(Pečínka 1999: 80).  

Levá alternativa se potom kvůli rozdílným názorovým proudům takřka rozpadla, 

zůstalo jen několik členů kolem Poláka a Votavy. Právě (nejen) skupina anarchistů kolem 

                                                 
35

 Pečínka ovšem uvádí jako měsíc vzniku srpen (Pečínka 1999: 79), stejně tak Bastl (Bastl 2001: 18). 
36

 Levá alternativa (LA) vznikla v listopadu 1989. Struktura LA byla velmi volná, základními jednotkami byly 

autonomní skupiny, mohli v ní působit jak lidé z ČASu, tak např. z Československého demokratického fóra, 

z KSČM, z Liberálněsociální unie, z Demokratické strany práce nebo z Československé sociální demokracie. To 

ale mělo později za následek, že se v rámci LA tvořily radikálnější skupiny, které nesouhlasily s vedením. 

Vlastní Radikálně demokratickou autonomní skupinu LA si vytvořili také anarchisté kolem Poláka. Právě kvůli 

rostoucím názorovým rozbrojům LA v letech 1993 – 1994 zaniká úplně (Pečínka 1999: 7886; 96). 
37

 Např. Československé demokratické fórum (Pečínka 1999: 80). 
38

 Polarita zanikla ale už v červenci 1991 kvůli finančním potížím (Pečínka 1999: 89). 
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Jakuba Poláka se podílela na demonstraci proti „Plesu upírů“ v únoru 1992, která byla 

namířena proti plesu v Opeře, který ČAS a LA označily jako „projev arogantního pohrdání 

všemi občany, na které dopadají tíživé důsledky ekonomické reformy.“
39

 Demonstranti proti 

účastníkům použili shnilé ovoce a následně zdarma kolemjdoucím rozdávali „polévku pro 

chudé“ (Pečínka 1999: 95). 

Co se týče propojenosti anarchismu a antifašismu, došlo už hned na počátku 90. let 

ke vzniku antifašistických skupin jako např. Skupiny antifašistické akce (S.A.A.) nebo 

Antifašistické fronty (A.F.F.). Prvním větším střetem mezi anarchisty a pravicovými radikály 

byl květen 1991, kdy anarchisté pořádali demonstraci proti Všeobecné jubilejní výstavě (Bastl 

2001: 21). Dalším rozsáhlejším konfliktem mezi ČASem a fašizujícími skinheady byl 

rozsáhlý střet na Letné v květnu 1992, který skončil ve prospěch anarchistů (Slačálek 2002). 

ČAS se projevovalo hlavně protiarmádními demonstracemi. Anarchisté dále 

protestovali proti opouštění původních ideálů „sametové revoluce“, nástupu nových elit           

a proti tržnímu kapitalismu. V období 1991 až 1993 začaly také vznikat první anarchistické 

squaty (Slačálek 2002). 

Kromě ČASu vznikaly ale i autonomní lokální skupiny anarchistů, a to velmi často 

kolem příznivců punku. Jedním z počinů byl potom zin Sračka. Anarchismus se ale 

neobjevoval pouze kolem punku, ale také v rámci hardcore hudby. Kromě výše zmíněných 

hudebních proudů se s určitými anarchistickými myšlenkami spojuje i freetekno (konkrétně 

potom pořádání hudebních akcí bez povolení úřadů) nebo dále někteří stoupenci 

antifašistického a antirasistického hnutí v rámci skinheads (Tomek; Slačálek 2006: 584). 

Kromě výše zmíněného Informačního bulletinu ČASu, novin Levé alternativy Polarita 

se dále anarchistické příspěvky objevovaly v undergroundovém časopise Vokno, či 

v aktuálním zpravodaji Voknoviny, jež byl později přejmenován na Kontra. Spolupráce 

s undergroundem ovšem nebyla bez problémů. Jak anarchisté, tak členové undergroundu se 

striktně vymezovali vůči jiným otázkám, např. anarchistům vadila stranická demokracie, 

kapitalismus, který zde vznikl po roce 1989, ale také účast některých jedinců z undergroundu 

v bezpečnostních složkách státu. Anarchistické hutí jasně vystupovalo proti branné povinnosti 

a armádě (Tomek; Slačálek 2006: 585). 

                                                 
39

 ČSAF. Ples upírů – „retro report“ online. 20. února 2012 cit. 2014-01-25. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/index.php?clanok=1260>. 
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V návaznosti na Kontru začala potom v březnu 1991 vycházet A-kontra, která právě 

v prvních letech byla brána jako základna názorové profilace anarchismu. Kromě již výše 

zmíněného antimilitarismu, se anarchisté jasně profilovali vůči násilí páchanému 

ultrapravicovými skinheads (Tomek; Slačálek 2006: 586). Dále to byl problém ekologie nebo 

feminismu. Pokud budeme chtít jmenovat konkrétní osoby, které se s A-kontrou pojily, tak to 

byl např. již výše zmíněný Jakub Polák nebo Petr Wohlmuth (Charvát 2007: 161162). 

Otázka vegetariánství, potažmo veganství, ochrana práv zvířat
40

, konkrétně potom boj 

proti kožešinovému průmyslu nebo koňským dostihům a dále otázka již výše zmíněného 

squattingu, snahy upozorňovat na problém bytové politiky, nedostatek dostupných bytů atp., 

to jsou jedny z dalších témat, kterým se anarchistické hnutí věnuje po celou dobu své 

existence (Tomek; Slačálek 2006: 588). Ochraně zvířat se na počátku 90. let věnovala dále 

např. Animal S.O.S., která se právě v roce 1992 účastnila protestu v rámci Velké pardubické 

(Bastl 2001: 22). 

Ohlas médií a potažmo potom i veřejnosti byl na anarchistické hnutí veskrze negativní 

(Bastl 2001: 23). Důvodem bylo např. prohlášení tzv. Partyzánské Revoluční Autonomie, 

které vyšlo v A-kontře (1013/1992), a které obsahovalo výhrůžky ozbrojeného boje – např. 

„Přistupujeme proto k formě guerillové akce.“ (Cerrados 1992: 10). Dodnes není zcela jasné, 

kdo byl autorem tohoto prohlášení, nejspíše se ale jednalo o práci jednotlivce.
41

 Další 

negativní událostí, která anarchistickému hnutí uškodila, bylo obvinění Wohlmutha 

z napadení předsedy KSČM Jiřího Svobody, trestný čin mu ale nakonec nebyl prokázán 

(Charvát 2007: 162). 

V rámci ČASu krátce působila Frakce anarchosyndikalistů ČAS (už v roce 1990), 

která se brzy rozpadla. Následně byla v roce 1992 založena Anarchosyndikalistická iniciativa 

(ASI). Kromě výše zmíněného syndikalistického proudu dále v rámci anarchistického hnutí 

působila organizace Front of Individual Freedom (FIF), která byla založena na radikálním 

antifašismu a vyzývala k násilným střetům s neonacisty. Většina anarchistů ale násilné akce 

odmítala (Charvát 2007: 162). Dále z menších a vesměs lokálních anarchistických skupin 

můžeme jmenovat např. anarchokomunistický Pražský radikálně anarchistický kroužek 

(P.R.A.K.) anebo Svobodu 91 (Funk 1992: 20). 

                                                 
40

 Inspirací také mohlo být seznámení s činy Animal Liberation Front (ALF) působící v zahraničí a snažící se 

osvobozovat zvířata (Bastl 2001: 22). 
41

 ANTIFA. AFA: Šestnáct let v první linii online. 2. dubna 1996 cit. 2013-12-11. Dostupné z: 

<http://www.antifa.cz/content/afa-sestnact-let-v-prvni-linii>. 
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ASI tak v roce 1992 navázala na činnost Anarchosyndikalistické autonomní skupiny, 

která se dle svých slov snažila navázat na syndikalistické skupiny České federace všech 

odborů, která zde působily na počátku 20. století
42

. Jejím cílem byl vznik nezávislých odborů 

a stávkového hnutí (Bastl 2001: 3435).  

V rámci anarchistického hnutí v průběhu jeho historie docházelo k větším či menším 

rozkolům. Jeden z prvních, který měl rozsáhlejší charakter, proběhl už v roce 1992, a to 

v souvislosti s nadcházejícími volbami. Většina hnutí se tehdy vyslovila pro jejich bojkot, část 

tehdejší redakce A-kontra (v té době pod vlivem např. Egona Bondyho) poskytla na svých 

stránkách prostor pro obhajobu tvrzení, že za stávající politické situace bude lepší volit 

KSČM, která se jevila jako „menší zlo“. KSČM byla chápána jako strana, která sama nemůže 

dostat moc, ale na druhou stranu může být jakousi brzdou agresivní pravici a spolu s ní 

nástupu kapitalismu a rozbití Československa. Anarchisté, kteří prosazovali tuto myšlenku, 

tak v březnu 1992 provedli „puč“ v Levé alternativě za účelem získání finančních prostředků. 

Výsledkem ovšem bylo, že z jeho řad byli vyloučeni liberálové a reformisté a zbytek Levé 

alternativy začal úzce spolupracovat s KSČM, což je možné pokládat za začátek konce tohoto 

hnutí (Slačálek 2002). 

Bastl uvádí, že jádrem zániku ČASu a i A-kontry bylo údajné financování ze strany 

KSČM (Bastl 2001: 27). Za samotným financováním a celkovou podporou KSČM měl údajně 

figurovat Polák. Polák byl dále viněn, že sám (autoritářsky) udává chod celé A-kontry, což 

nakonec dokonce vyvrcholilo přepadením její redakce. Dle skupiny, která redakci přepadla, 

byly hlavními důvody Polákovy snahy rozložit hnutí a následně toho využít pro cíle KSČM    

a dále již jeho zmíněné autoritativní sklony vedení redakce (Funk 1992: 20). 

Na druhé straně byli anarchisté kolem časopisu Autonomie, kteří se razantně postavili 

proti spolupráci s KSČM a kteří vytvořili Anarchistickou federaci (AF). Anarchistická 

federace měla sloužit jako zastřešující organizace českého anarchistického hnutí (Slačálek 

2002). Hlavními představiteli byl např. Roman Laube anebo Jan Jakub Línek. Přestože AF 

nebyla tak produktivní jako ČAS, tak např. mezi její počiny patří demonstrace proti návštěvě 

Billa Clintona v roce 1994 nebo Augusta Pinocheta, proti kterému bylo dokonce podáno 

trestní oznámení (Bastl 2001: 2932). 

                                                 
42

 Viz předchozí kapitola. 



26 

 

Ale i v rámci této organizace došlo ke krizi. V letech 19941995 Anarchistická 

federace
43

 přerušila svou činnost a časopis A-kontra
44

 zanikl (Slačálek 2002). O rok později 

ovšem vznikl nový časopis – Svobodná mysl, který se orientoval na militantní anarchismus a 

organizování hnutí jako takového. Na Svobodné mysli se podíleli autoři mj. ze zaniklé          

A-kontry (Tomek; Slačálek 2006: 592). 

Anarchosyndikalistická federace se potom v roce 1994 přeměnila na 

Anarchosyndikalistickou federaci (ASF). Federace se zaměřovala na nezávislé odbory, skrze 

které potom mělo dojít ke generální stávce. Společnost měla být dále spravována 

decentralizovaně. V témže roce navíc zorganizovala anarchosyndikalistickou 3. mezinárodní 

konferenci Východ-Západ, na kterou se sjeli zástupci z několika zemí. O rok později došlo 

k založení Nezávislých radikálních odborů – Solidarity (NRO-S), které ale byly ještě v témže 

roce rozpuštěny. V roce 1996 dochází k rozdělení ASF a z jednoho jejího křídla
45

 potom 

vzniká Organizace revolučních anarchistů – Solidarita (ORA-S) (Charvát 2007: 163). Ta 

odmítala stát a kapitalismus, jakožto nástroj vládnoucí menšiny. Na druhou stranu kladla 

důraz na odborové hnutí, a to nejen na pracovištích, ale ve všech sférách, a na samosprávu 

(Autor neuveden, Nakladatelství Solidarita 1999: 51).  

V první polovině 90. let se také objevují první anarchofeministické skupiny
46

. Dále 

zde byla skupina Voice of Anarchopacifism zaměřená na anarchistický antimilitarismus          

a pacifistické přesvědčení, vystupovala mj. proti NATO. V roce 1996 vzniká Antifašistická 

akce
47

, která do určité míry také nese prvky anarchismu. V neposlední řadě je také nutné 

zmínit propojenost anarchismu s ekologickými aktivitami, jedním z takových je např. hnutí 

Earth First! (Tomek; Slačálek 2006: 592594). 

Po zániku ČASu a AF bylo nutné ustavit nějaké centrum, které by bylo schopné 

koordinovat anarchistické aktivity. Na scénu tedy přichází Československá anarchistická 

federace, která vznikla v srpnu 1995 a to ještě pod názvem Česká anarchistická federace 

(ČAF) (Komrska 2005: 27). ČAF se zaměřovala na odstranění kapitalismu, který měl být 

nahrazen svobodnou společností, která by fungovala na volné dohodě. Ovšem jak již bylo 

předesláno, uvnitř anarchistického hnutí docházelo čas od času k rozkolům. Další z nich se 
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 Časopis Autonomie ovšem nějakou dobu pokračoval (Slačálek 2002). 
44

 K obnově A-kontry došlo až počátkem roku 1999 (Slačálek 2002). 
45

 Moravské křídlo (Charvát 2007: 163). 
46

 Viz dále. 
47

 Viz dále. 
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týkal soupeření mezi anarchosyndikalistickou frakcí, která se opírala o sociální anarchismus    

a politickou činnost a odmítala anarchismus jako životní styl a dále mezi skupinou, která byla 

orientovaná na tzv. zelený anarchismus. Později tedy dochází k začlenění ASF do ČAF a dále 

ještě k přijetí bratislavských anarchistů. Česká anarchistická federace se tedy v roce 1997 

proměnila v ČSAF
48

 a s tímto pojmenováním se setkáváme dodnes (Charvát 2007: 163).  

Na podzim roku 1997 vznikla vydělením z ČSAF kolem Petra Wohlmutha Federace 

sociálních anarchistů (FSA), která navázala na činnost Anarchosyndikalistické federace 

(Charvát 2007: 164). Zaměřila se hlavně na politickou a ekonomickou otázku, kdy cílem bylo 

jednotné anarchistické hnutí, která mělo fungovat jako jednotný integrální model s cílem 

dosažení anarchokomunismu. Dále pro FSA byla klíčová publikace textu Murraye Bookchina 

Sociální anarchismus, nebo anarchismus jako životní styl?
49

 (Tomek; Slačálek 2006: 

596600). 

FSA kritizovala hlavně globální kapitalismus, nesouhlasila se zastupitelskou 

demokracií, kterou chápala jako pouhé divadlo, a tudíž ani s politickými stranami. Nutností 

bylo, aby se lidé sami organizovali a společně vytvářeli určité hodnoty. Stát byl potom chápán 

jako důsledek vzniku třídní společnosti a také jako jakéhosi původce jejího třídního rozdělení 

a nástroj vládnoucí třídy. Oproti ČSAF se ale nijak nevyjadřovala např. ke kultuře nebo 

otázce životního prostředí (Autor neuveden, Svobodná práce 1998: 3).  

K FSA se dále váže časopis Svobodná mysl, později přejmenovaný na Svobodnou 

práci a dále Hlas přímé akce. Krátkou dobu vycházel pod její hlavičkou také časopis Ferrer, 

který se zaměřoval na mládež (Bastl 2001: 52). 

Od roku 1998 potom začíná docházet k určité aktivizaci anarchistického hnutí, 

důvodem byla mj. otázka ekonomické globalizace. 16. května 1998 proběhla v Praze
50

 Global 

Street Party, která měla mít protestně pouliční charakter (Charvát 2007: 165). Jako její 

organizátoři byli uvedeni hnutí Earth first! a Rainbow Keepers – Proti proudu, přispěli také 

členové ČSAF
51

. Akce byla svolána na Náměstí Míru, ovšem později se cca třítisícový dav 

                                                 
48

 ČSAF je v této kapitole zmíněna jen okrajově, neboť její stěžejní rozbor bude následovat v další části práce. 
49

 Autor zde zkoumá několik myšlenkových proudů anarchismu a obdobně jako on se i členové FSA 

identifikovali s anarchismem kolektivistickým a politickým (Tomek; Slačálek 2006: 596597). 
50

 Street Party proběhla kromě Prahy ještě např. v Bratislavě, Brně, Plzni nebo ve Vysokém Mýtě (Charvát 2007: 

165). 
51

 ČSAF. Global Street Party: Ohlédnutí po 10 letech online. Datum neuvedeno cit. 2014-01-26. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/print.php?clanok=833>. 
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lidí vydal na pochod směrem do centra Prahy, při kterém došlo k několika střetům a následně 

vyvrcholil policejním zásahem ve Vodičkově ulici (Rubeš 2008). 

Počátek Global Street Party
52

 byl iniciován v Ženevě, kde byly vyhlášeny v rámci 

kampaně proti Světové obchodní organizaci (WTO) tzv. globální dny (16. až 20. května 

1998). Global Street Party tudíž proběhla napříč světem, konala se např. ve Velké Británii, 

Německu, Holandsku, Itálii, Švýcarsku, ale také v Kolumbii, Austrálii, Izraeli, USA nebo 

v Kanadě (Rubeš 2008).  

Další akcí podobného druhu byla téhož roku ještě např. Local Street Party, které 

proběhla v Praze, Brně nebo v Plzni (Charvát 2007: 165). Jednou z nich byla např. akce 

namířená proti globalizaci s podtitulem Globalizace solidarity proti Globalizaci kapitálů, jež 

proběhla v říjnu 1999, a která byla namířená proti zasedání Mezinárodního měnového fondu 

(MMF) a Světové banky (SB) (Bastl 2011: 103; srov. např. zpráva na iDnes
53

). 

Z důvodu příprav na zasedání MMF a SB vznikla na jaře roku 2000 Iniciativa proti 

ekonomické globalizaci (INPEG). Snahou INPEGu bylo vytvořit určitou platformu, skrze niž 

by mohly různé skupiny, které se chystají na zasedání MMF a SB, komunikovat (Císař 2008: 

149; srov. Slačálek; Rytířová 2000: 5). INPEG měl navíc informovat
54

 o ekonomické 

globalizaci a jejím dopadu a v rámci toho pořádat akce, setkání např. ve smyslu 

kontrasummitu.
55

 Celé akce se navíc neúčastnili jen čeští anarchisté, ale přijelo i mnoho 

zahraničních příznivců. Kontrasummit měl probíhat před začátkem zasedání, neboť pak měly 

následovat protesty s cílem zablokovat Kongresové centrum, ve kterém mělo k zasedání dojít. 

Blokace se téměř podařila a navíc demonstrace sama byla rozdělena do celkem čtyř průvodů 

(srov. Bastl 2011: 105106
56

). Barevné rozlišení průvodů na stříbrno-růžový, modrý, žlutý      

a růžový je vlastní označení pořadatelů. Jednotlivé skupiny se měly k jednotlivým pochodům 

přihlásit (Hadgi 2000: 9). Tzv. stříbrno-růžový průvod šel směrem na Pankrác, tzv. růžový 

průvod šel centrem a blokoval magistrálu, dále to byl tzv. žlutý původ, který vedla Ya Basta   

a který byl zastaven na Nuselském mostě a v neposlední řadě zde byl tzv. modrý průvod, 

v rámci kterého zde byl ještě tzv. černý blok, který zaútočil na policejní kordon a střet přerostl 
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 Inspirací pro Global Street Party je britské Reclaim the Street 
53

 iDnes. Malé anarchistické demonstrace se konaly v několika městech ČR online. 3. října 1999 cit. 2014-01-

21. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/male-anarchisticke-demonstrace-se-konaly-v-nekolika-mestech-cr-pby-

/domaci.aspx?c=991002_132041_domaci_pch>. 
54

 Vydával také vlastní časopis Kontrast. 
55

 INPEG. online. Datum neuvedeno cit. 2013-12-11. Dostupné z: <http://inpeg.ecn.cz/frames/index1.html>. 
56

 Bastl ovšem v publikaci Krajní pravice a krajní levice v ČR uvádí pouze tři průvody – růžový, žlutý, modrý 

(Bastl 2011: 105-106). 
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v boj. A právě tento modrý průvod zastínil celou akci, neboť média informovala výhradně      

o něm
57

, což přirozeně anarchistickému hnutí jako takovému neprospělo (Autor neuveden,      

A-kontra 07/2000: 5). Je nezbytné podotknout, že v modrém průvodu bylo mnoho členů FSA, 

kteří se ale od těchto aktivit již v roce 1999 distancovali
58

 (Slačálek 2000: 1718). Následkem 

toho bylo velké množství účastníků zatčeno, špatné zacházení ze strany policie na policejních 

stanicích ovšem vyvolalo řadu protestů v dalších zemích. Další protesty už byly mírnějšího 

rázu, přesto bylo zasedání předčasně ukončeno (Bastl 2011: 106). Následně fakticky zaniká    

i sám INPEG.
59

 

Veškeré další Street (Local) Party, které proběhly v letech 2000 až 2002, už nikdy 

nedosáhly takové mobilizační úrovně z období let 1998 a 1999 (Císař 2008: 73). V roce 2002 

potom proběhly demonstrace proti zasedání NATO, avšak oproti předešlým akcím 

namířeným proti zasedání MMF, měly daleko menší rozsah. Platforma AntiNATO sdružovala 

jednak ČSAF, ale také Feministickou skupinu 8. března a do jisté míry také ORA-S (Záras 

2002: 5). Demonstrace byla řízená skrze AntiNATO a měla mít primárně poklidný charakter, 

navíc se jí zúčastnilo daleko menší množství lidí
60

, což mělo za následek i menší pozornost 

médií a veřejnosti jako takové. Ostatně sama veřejnost na anarchisty nahlížela vesměs velmi 

negativně, a to právě kvůli násilnostem a masivním protestům, které proběhly dva roky 

předtím (Charvát 2007: 167). 

Na počátku tisíciletí dochází k určitým změnám v rámci anarchistického hnutí. Např. 

v rámci ORA-S dochází k rozkolu a část členů začala odmítat anarchistické principy               

a přikláněla se spíše k levému komunismu. Část z nich tedy potom v roce 2003 založila 

Anarchokomunistickou alternativu (AKA) a původní ORA-S se přejmenovala na -1155
61

 

s odkazem na komunismus a nutnost úplné změny společenských vztahů a vydala noviny 

Kladivo na kapitál (Charvát 2007: 167). 

Dále ke změně dochází u Federace sociálních anarchistů. FSA v roce 2002 založila 

Odborový svaz Rovnost, který ale prakticky nefungoval. Navíc se dále stala členkou 

Mezinárodního dělnického sdružení. Později dokonce od některých svých striktně 

                                                 
57

 Viz např. zpráva a video odvysílané ČT. Česká televize. První protesty odpůrců globalizace zažila Praha při 

summitu MMF a Světové banky online. 26. září 2010 cit. 2013-12-11. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/102471-prvni-protesty-odpurcu-globalizace-zazila-praha-pri-

summitu-mmf-a-svetove-banky/>. 
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 Viz výše. 
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 INPEG. online. Datum neuvedeno cit. 2014-01-21. Dostupné z: <http://inpeg.ecn.cz/frames/index1.html>. 
60

 Cca dva tisíce, kdežto proti MMF demonstrovalo asi deset tisíc lidí (Charvát 2007: 167). 
61

 Dle údajného data první stávky v lidských dějinách (Charvát 2007: 167). 
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vyhraněných názorů upustila a začala znovu spolupracovat s dalšími anarchistickými sekcemi 

(Tomek; Slačálek 2006: 600). 

FSA byla potom od roku 2003 úzce provázána s Antifašistickou akcí, což ovšem bylo 

kritizováno. Např. za to, že se tak AFA uzavírá před ostatními anarchisty nebo lidmi, kteří 

jsou zcela mimo anarchistické prostředí (Charvát 2007: 167). O rok později změnila FSA svůj 

název na Federaci anarchistických skupin (FAS) (Tomek; Slačálek 2006: 601). Poslední její 

sjezd se konal na začátku roku 2006 (Bastl 2011: 113). A následující rok v listopadu 2007 

FAS oznámila svůj konec.
62

 

V současnosti už ani nefungují webové stránky
63

, které o FAS informovaly a v rámci 

kterých navíc fungovala anarchistická knihovna, která mj. obsahovala nejrůznější překlady 

anarchistických knih
64

. Další vývoj anarchistického hnutí se týká převážně aktivit ČSAF, 

které budou rozebrány dále. 
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 ČSAF. Prohlášení o ukončení činnosti Federace anarchistických skupin online. 18. listopadu 2007 cit. 

2014-01-28. Dostupné z: <https://www.csaf.cz/co_pisu_inde.php?sprava=470&lokal=1>. 
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 Poslední datum náhledu <http://www.anarchismus.org> bylo v květnu 2013, při dalším pokusu v prosinci 

2013 již byly stránky neaktivní. Není ovšem jasné, kdy konkrétně byly zrušeny. 
64

 Anarchistickou knihovnu je dnes ale možné nalézt na blogu Jaime. Anarchistická knihovna, dostupné z: 

<http://www.jaime.cz/node/2>. 
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3. Československá anarchistická federace (ČSAF) 

 Tato kapitola, která se zabývá souhrnnou analýzou Československé anarchistické 

federace, má v samotném úvodu nejprve přiblížit klíčové historické mezníky ve fungování 

ČSAF (potažmo ČAF). Dále se zaměřuje na obecnou charakteristiku federace, probráno má 

být její ideové zaměření, konkrétně ČSAF kritizuje určité prvky v současné společnosti, avšak 

také navrhuje určité změny a postupy, na kterých by dle ní měla společnost fungovat. Další 

obsáhlejší podkapitolou je potom analýza struktury a organizace ČSAF. Tato část se zaměřuje 

na vnitřní strukturu federace, jak je tvořena, jak funguje, zabývá se také otázkou členství a tím 

pádem možné spolupráce s ČSAF, v souvislosti s tím je představena možnost navázání 

takovéto spolupráce, respektive jak je možné s ČSAF komunikovat, kde dostat informace. Co 

se týče informací o anarchismu, ČSAF a tématech blízkých touto hnutí, zaměříme se dále také 

na publikační činnost a Nakladatelství ČSAF. 

 

3.1. Historie ČSAF 

I přesto, že zde byla v předchozích kapitolách historie novodobého českého 

anarchismu rozebrána, je nutné pro ucelenější představení zmínit zvlášť i klíčové historické 

mezníky ČSAF. Některé informace není možné explicitně oddělit tak, aby nebyly znovu 

zopakovány, z toho důvodu je možné, že se určité historické reálie budou v malé míře 

opakovat. Cílem této kapitoly není představit komplexní historický vývoj ČSAF rok po roce, 

ale pouze vymezit určité roky, které v rámci federace přinesly nějakou změnu. 

Na samotný úvod je dobré zmínit, že v Manifestu z roku 2000 se Československá 

anarchistická federace historicky hlásí k tradici České anarchistické federace, na kterou volně 

navazuje. ČAF zde působila v letech 1904 až 1914
65

.
66

  

Dominantní anarchistickou organizací je po roce 1989 právě Československá 

anarchistická federace, původně známá ještě jako Česká anarchistická federace (ČAF). ČAF 

se začala formovat kolem časopisu Svobodná mysl v létě 1995. Svobodná mysl byla v počátku 

jejím důležitým článkem, jednak z toho důvodu, že byla považována za její hlavní tiskový 
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 ČAF se v krátkosti věnuje kapitola 2.1. 
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 ČSAF. Manifest Československé anarchistické federace [online]. Datum neuvedeno [cit. 2014-02-17]. 

Dostupné z: <http://www.csaf.cz/manifest_2000.php>. 
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orgán a navíc se většina spolupracovníků podílela na aktivitách v rámci Přípravného výboru 

pro ČAF, který předcházel samotnému ustavení České anarchistické federace. Prvotní snahou 

bylo vytvořit organizaci, která by udala českému anarchismu nový směr a napomohla tak jeho 

dalšímu rozvoji. Oproti předešlým celorepublikovým anarchistickým organizacím (např. ČAS 

či AF) byla více organizovaná, co se týče jasnějšího vymezení programu a struktury a dále 

více koordinovala své aktivity (-vk- 2010: 9) 

Na podzim roku 1996 se k ČAF připojila Anarchosyndikalistická federace, což mělo 

za následek její transformaci na Anarchosyndikalistickou frakci ČAF (-vk- 2010: 9). 

Přejmenování z ČAF na dnešní ČSAF proběhlo v roce 1997, kdy v dubnu na IV. sjezdu ČAF 

byli přijati aktivisté ze Slovenska a byly tak navázány kontakty s několika slovenskými 

anarchistickými skupinami. Je ovšem nutné podotknout, že slovenské skupiny nebyly tak 

početné jako ty české. ČSAF také v té době rozhodla o vstupu do Internacionály 

anarchistických federací (IAF/IFA
67

) (PW 1997: 4). V rámci ČSAF navíc začala působit          

i eko-anarchistická část, která ve Svobodné mysli publikovala přílohu Proti proudu (-vk- 

2010: 9). 

 Od počátku ovšem ČSAF provázely problémy, neshody vyeskalovaly natolik, že na 

podzim roku 1997 se na V. sjezdu z federace vydělila Federace sociálních anarchistů, zanikl 

časopis Svobodná mysl a místo něj vznikla Svobodná práce, která vycházela již pod hlavičkou 

FSA (-vk- 2010: 9). ČSAF začala potom v roce 1998 vydávat vlastní časopis Existence
68

. 

Oproti FSA se profilovala spíše jako federace, která se zabývala ženskou otázkou, 

vyhrazovala se proti globalizaci a nadnárodním politickým institucím, v neposlední řadě se 

zaměřovala také např. na ekologickou problematiku (Tomek; Slačálek 2006: 601). FSA se 

oproti ČSAF vymezovala hned v několika oblastech: „Cesta ven vede přes jasné odmítnutí 

všeho "autonomismu", takzvaně radikální ekologie, punkerského životního stylu, H/C             

a obecně hudebních subkultur, věčného hraní si na něco zvláštního, kultu nášivek, stylového 

oblečení atd. Dokud se hnutí nebude posouvat věkově dopředu, tak se nikam nedostaneme. 

Pokud bude hnutí sestávat valnou většinou ze středoškoláků, kteří si za pár let na 

anarchismus ani nevzpomenou, tak to můžeme zabalit. Proto musíme - i v tak malých 

"skupinkách" - nekompromisně obhajovat takzvaně "starý", ale ve skutečnosti navýsost 
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aktuální sociální, revoluční anarchismus ve všech jeho formách (a-syndikalismus, a-

komunismus, platformismus atd.) a musíme to zkusit jinak.“ (Redakční kolektiv Svobodné 

práce 1997: 3). 

 

3.2. Obecná charakteristika ČSAF  

3.2.1. Ideové vymezení ČSAF 

Ve svém Programovém minimu se ČSAF ve zkrácené formě vymezuje vůči tomu, co 

se jí nelíbí, dále uvádí, co by ráda a nakonec jak na to. Kromě státu, který už ze své podstaty 

slouží jen privilegovaným, je dále negativně nahlíženo na kapitalistický systém, se kterým je 

spojena nerovnost a tudíž chudoba většiny a bohatství menšiny. Spolu s tím je kritizována i 

zastupitelská demokracie, která tak slouží jen zájmům mocenských elit. Současná podoba 

systému má dle ČSAF navíc negativní vliv na životní prostředí, kdy dochází k jeho devastaci 

a dále také na člověka, kterého degraduje skrze konzumerismus a egoismus. Každý systém, 

který je založený na autoritě, hierarchii, diktované moci shora, je proto podle Programového 

minima špatný.
69

 

Dále ČSAF ve výše zmíněném dokumentu uvádí, že alternativa je možná. Nejde dle ní 

o nahrazení současného systému jiným, ale o určitou změnu některých principů. Zaměřuje se 

hlavně na samosprávu, a to ať přímo či delegovanými a kdykoli odvolatelnými zástupci; 

svobodu založenou na osobním rozvoji, ale také respektu svobody druhých a sociální 

spravedlnosti, respektive spravedlivé organizace ekonomiky, která by tak byla prospěšná pro 

všechny bez rozdílu. Snahou ČSAF je potom spojit stejně smýšlející lidi, kteří se budou 

podílet na dílčích aktivitách, které jsou založeny na principech a cílech ČSAF.
70

  

 Další oficiálním dokumentem, ve kterém se ČSAF vymezuje proti současné podobě 

systému, je Manifest z roku 2000. Konkrétně je opět nejvíce kritice podroben stát a 

kapitalismus. Na dnešní podobě parlamentní demokracie kritizuje nemožnost lidí svobodně 

rozhodovat o svém životě či jakkoli ovlivnit politiky v době výkonu jejich mandátů, tj. je 

odvolat, nebo nahradit. Stát a kapitalismus je potom podle federace založen na dominanci, 
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autoritě, která je zajištěna pomocí represivních složek. Nejde jen o kritiku tuzemské podoby 

kapitalismu, negativně je chápán celkově globalizovaný kapitalistický systém jako takový. 

ČSAF o něm hovoří jako o tzv. „turbokapitalismu“, kdy skrze finančníky a zahraniční 

investory dochází k turbulentním stavům ve světové ekonomice. V rámci toho jsou 

kritizovány např. WTO, MMF, SB, NAFTA, EU nebo NATO, které mají přímý vliv na 

rozhodování států. Dle ČSAF (nejen oni) rozhodují o tom, co a kde se (ne)bude pěstovat, 

vyrábět, prodávat atp. Jejich vliv je dále patrný i v tzv. zemích Třetího světa, kde jak ČSAF 

uvádí, podněcují války či podporují diktátorský režim, pokud to je pro jejich zájmy 

výhodnější. Současná společnost je navíc směřována ke konzumnímu způsobu života, což 

vede ke kulturní degradaci společnosti a člověka.
71

 

Pro ČSAF je potom klíčové, aby společnost fungovala na smlouvách, které byly 

přijaté na principu volné dohody, jakákoli funkce by měla být volitelná, a to dle vlastností 

jednotlivců nikoli dle politických stran; a kdykoli také odvolatelná. Dalším prvkem je 

maximální svoboda jednotlivce, výrobní samospráva a sociálně spravedlivý život dle principů 

solidarity a rovnosti. Kromě výše zmíněného se zaměřuje také na ekologickou stránku věci, 

kdy průmyslová výroba by měla být pouze na únosné úrovni, tak aby výrazně nepoškozovala 

přírodní prostředí. V neposlední řadě se ČSAF vymezuje proti vysokému počtu pracovních 

hodin, což lidi omezuje ve vlastním sebevzdělávání a společenské aktivitě.
72

 

Cílem ČSAF je svobodná a samosprávná společnost, která bude založena na územní    

a výrobní samosprávě, federalismu, rovnosti, solidaritě nebo sociální spravedlnosti.
73

 Ovšem 

v dnešní době či v blízké budoucnosti považuje za zcela nereálný jakýkoli sociální zvrat, který 

by vedl ke svobodnějšímu uspořádání společnosti. Důvod vidí v malém uvědomění 

neprivilegovaných tříd a také kvůli minimálním zkušenostem s každodenním sociálním 

bojem. Z výše uvedených důvodů je tedy dle ČSAF nutné vytvořit alternativu k oficiální 

propagandě konzumu, která má pouze zabavit a odvést od skutečných problémů.
74

 

Cílem dlouhodobým je tudíž výše zmíněná anarchistická společnost. Důležitější jsou 

podle ČSAF ale cíle střednědobé – vytvořit teoretický základ, ze kterého by se dalo vycházet 
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při realizaci samosprávné společnosti; vytvořit praktické podmínky nutné pro splnění 

dlouhodobého cíle, v rámci čehož je nutné zaměřit se hlavně na anarchistické představy          

o svobodné společnosti, životě a práci; příprava neprivilegovaných vrstev na sociální revoluci 

(konkrétně hovoří o dílčích konfliktech se státem a kapitálem) a budování paralelních 

subjektů, ať už např. v rámci ekonomiky, samosprávných projektů či solidárních iniciativ. 

Třetí oblastí v rámci střednědobých cílů je potom vytvoření organizačních podmínek, které 

fungují na anarchistických principech a čtvrtým posledním bodem je globalizace boje za 

svobodný svět (O. H. 2010: 19). 

 

3.2.2. Struktura a organizace ČSAF 

Za základní a oficiálními dokumenty ČSAF je možné považovat Stanovy a Manifest. 

Stanovy se zaměřují hlavně na představení federace jako takové, na jakých principech 

funguje, jakou má strukturu a rozhodovací mechanismy. Stanovy mají určovat pravidla a být 

jakýmsi arbitrem při řešení nejrůznějších situací. V současnosti má tento dokument odrážet 

skutečný stav, není tudíž psán jen v univerzálním duchu. Manifest potom informuje o tom, co 

ČSAF konkrétně dělá, proč to dělá a jaké jsou její cíle. Původní znění Manifestu bylo velice 

obsáhlé, postupně ale došlo k jeho zkrácení, a to spíše do obecnější roviny (O. H. 2010: 18). 

V současnosti navíc existuje dále ještě Programové minimum, které informuje o tom, co se 

ČSAF nelíbí, jak by si to sama představovala a dále jakým způsobem.
75

 

ČSAF se charakterizuje, jak už název napovídá, jako federace, která je tvořena 

základními jednotkami místních anarchistických skupin a jednotlivců se svobodnou vnitřní 

strukturou. Snaží se o co nejsvobodnější vnější vztahy, usiluje o odstranění všech forem 

útlaku (např. ekonomického, společenského, útlaku v mezilidských vztazích nebo ve vztahu 

k přírodě). Dále je otevřená jakékoli spolupráci s jinými antiautoritářskými skupinami nebo 

jednotlivci.
76

  

ČSAF má sloužit jako názorové fórum, kde budou spolupracovat skupiny či 

jednotlivci s podobnými názory, sama sebe proto neoznačuje jako jedinou anarchistickou 

                                                 
75

 ČSAF. Programové minimum ČSAF [online]. Datum neuvedeno [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/programove_minimum.php>. 
76

 ČSAF. Stanovy Československé anarchistické federace [online]. 21. listopadu 2011 [cit. 2014-02-05]. 

Dostupné z: <http://csaf.cz/index.php?clanok=1219>. 



36 

 

organizaci. V důsledku svého působení se nezaměřuje pouze na určitou skupinu lidí, cílem je 

šířit anarchistickou osvětu skrze celou společnost. Nejde jen o propagování anarchistických 

myšlenek jako takových, ale tematicky se v rámci svých akcí (přednášky, demonstrace, 

infostánky, plakáty, letáky atp.) zaměřuje dále i na jiné oblasti jako jsou např. antifašismus, 

gender, historie sociálních hnutí nebo kultura.
77

 

Celá ČSAF funguje na dobrovolnosti a rozhodování zdola. Centrální orgán jako 

takový neexistuje (pouze výkonný orgán viz níže), každý region si sám koordinuje svoji 

činnost. Kromě tohoto rozdělení jednotlivých aktivit se dělí dle určitých konkrétních projektů, 

v rámci nichž vznikají tzv. pracovní skupiny.
78

 Z výše uvedeného potom logicky vyplývá, že 

ČSAF nemá žádného vůdce a veškerá rozhodnutí jsou přijímána všemi členy.
79

 

Výkonným orgánem ČSAF je sjezd, který je svoláván pravidelně jednou za půl roku. 

Sjezd referuje o činnosti jednotlivých skupin, koordinuje společné aktivity a projednává 

komunikaci se zahraničními skupinami. Dalším způsobem, skrze který je možné dosáhnout 

nutných rozhodnutí, která se týkají celé ČSAF, je federační referendum. Pokud není dosaženo 

shody (či není určeno jinak) potřebná většina pro jakékoli rozhodování je dvoutřetinová. 

Orgány zajišťující chod federace jsou následující: Mezinárodní sekretariát, Fond federace, 

Správa referenda, Správa interní komunikace, Správa externí komunikace, Správa webu.
80

  

Formální struktura ČSAF je založena na lokálních skupinách, ty mají stanovena určitá 

rámcová pravidla, ale jak již bylo řečeno výše, agendu jako takovou si potom jednotlivé 

skupiny tvoří samy. Dále se lokální skupiny účastní společných rozhodování v rámci celé 

federace a také se podílejí na spolufinancování výdajů celé federace. Mj. mohou 

spolupracovat v rámci pracovních skupin a v neposlední řadě informují ostatní o své činnosti. 

Dříve byla struktura činnosti rozdělena ještě v rámci regionů, kde se sdružovaly jak lokální 

skupiny, tak jednotlivci, kdy každý musel být součástí nějakého regionu. Přestože projekt 

fungoval mnoho let, byl nakonec ukončen, mj. i kvůli přílišné byrokratizaci. Dnešní 

zjednodušená forma má členům přinášet větší volnost při vzájemné spolupráci a koordinaci 

jednotlivých aktivit (O. H. 2010: 18). 
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Další jednotkou odpovědnou za fungování jsou již výše zmíněné tzv. pracovní 

skupiny, ty jsou vytvářeny dle potřeb ČSAF – dělí se na tzv. páteřní, anebo na zájmové (tj. dle 

konkrétních zájmů členů/členek). Páteřní skupiny jsou nezbytné pro plynulé fungování 

federace. Počet jednotlivých členů se liší dle náročnosti či jednotlivých zájmů. Aby se 

jednotlivec mohl stát členem některé z těchto skupin, je nutné jeho potvrzení celou federací, 

kdy dochází k určení mandátů a stanovení rozsahu činnosti. V některých případech může 

dokonce docházet k rotaci v rámci funkcí (což ale nemusí platit vždy, záleží na konkrétním 

projektu). Dále se tyto skupiny zodpovídají celé federaci a musí jí informovat o své činnosti. 

Mezi jejich funkce patří např. příprava sjezdů, interní komunikace, realizace federačních 

referend, správa financí federace, správa webu či komunikace se zahraničím. Oproti tomu 

zájmové skupiny vznikají na zcela volné dohodě, mohou, ale také nemusí informovat o své 

činnosti, na spolupráci se mohou podílet i lidé mimo ČSAF. Mezi konkrétní aktivity potom 

můžeme zařadit redakční činnost na periodiku Existence, A3 či zpravodaji Zdola, anebo 

v rámci Anarchistického černého kříže (O. H. 2010: 18). 

Členem (či členkou) ČSAF se může stát kdokoli, kdo přijme anarchistické principy za 

své a bude se jimi řídit. Vstup proběhne buď na schůzi kterékoli místní skupiny, nebo na 

sjezdu federace. Oproti předchozím letům je navíc nutné i doporučení již stávajících členů. 

Členství potom zaniká vystoupením, vyloučením a přirozeně také smrtí. Se členstvím se dále 

pojí měsíční příspěvky
81

. Každý člen má platit měsíčně nějaký příspěvek, jehož výše není 

pevně dána (min. je ale 50 Kč). Finanční prostředky slouží potom na zajištění chodu a na 

základě rozhodnutí sjezdu či referenda jsou čerpány na pokrytí nákladů spojených                   

s celofederačními či místními aktivitami.
82

 

Do aktivit a propagace ČSAF se ale může zapojit kdokoli, kdo s jejími myšlenkami 

sympatizuje, pro navázání spolupráce není nutné, aby byl člověk přímo členem. Pomoc          

a podpora může probíhat např. už skrze vylepování plakátu, novin A3 či samolepek, rozdávání 

letáků, spolupořádání či pomoci propagovat (benefiční) koncerty, přednášky, besedy               

a výstavy, distribuování časopisů či publikací, psaní článků, recenzí či překládání 

zahraničních textů, dále to může být spolupráce na tvorbě webu nebo grafiky, zapojení se do 

aktivit Anarchistického černého kříže
83

 či do aktivit na úrovni regionů. Mezi projekty, do 
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kterých je možné se zapojit, jsou zařazeny i ty, které nespadají přímo ryze pod anarchismus. 

Spolupráce je tak možná např. v oblasti odborářských aktivit, feminismu, solidárních sítí, 

antifašismu, ekologii a ochraně přírody, práv zvířat či do aktivit Food not Bombs
84

 atd.
85

 

Veškeré aktivity by měly být koncipovány jako projekty, které mají definovaný smysl 

a účel. Nutné je vzít v potaz klady a zápory a dle toho určit počet lidí, kteří budou na danou 

práci potřeba. Dále by pro hladší průběh aktivit měl existovat i určitý scénář a možné 

varianty. V neposlední řadě je nutná zpětná reflexe, tudíž posoudit, zda bylo dosaženo 

vytyčených cílů, co by se mělo příště udělat jinak a také, jak na daný projekt navázat 

v budoucnu (O. H. 2010: 19). 

V souvislosti s výše zmíněnými aktivitami a možným navázáním spolupráce se pojí 

otázka komunikace s ČSAF. Co se týče samotné komunikace v rámci ČSAF, tak ta probíhá na 

federačních sjezdech, kdy zde dohodnuté postupy jsou pro členy závazné. Další platformou 

pro společnou komunikaci byly hlavně v 90. letech veřejné akce – hlavně demonstrace nebo 

punkové či hardcorové koncerty (důvodem bylo, že anarchističtí příznivci pocházeli hlavně 

z těchto subkultur). V této době byly zdrojem komunikace také dopisy, každá regionální 

pobočka měla svůj P. O. Box. Další písemnou formou komunikace potom byl interní 

zpravodaj neboli Bulletin ČSAF.
86

 V dnešní době je nerozšířenější formou komunikace 

internet (O. H. 2010: 1920).  

Mezi další formy, kde bylo možné debatovat a navazovat spolupráci, bychom mohli 

zařadit i určité autonomní prostory. V minulosti to byly např. Sociálně-kulturní centrum 

v Dejvicích, squat Ladronka, squat Zenklovka a následně Milada. Mezi další (již bývalé 

prostory) můžeme dále zařadit Kavárnu Utopie, Infoshop Krtkova kolona
87

 a squat Truhlářská 

11 (O. H. 2010: 20). V současnosti je takovým místem Infocentrum Salé
88

, které slouží právě 

jako autonomní infocentrum spravované anarchistickým kolektivem. Infocentrum Salé bylo 

otevřeno v lednu 2012, od té doby funguje nejen jako knihovna s anarchistickou literaturou, 

freeshop a distro, ale také nabízí prostor k realizaci různým antiautoritářským kolektivům       
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a jednotlivcům.
89

 Kromě přednášek na nejrůznější témata – např. otázka ženského 

bezdomovectví, Sýrie, nenásilná komunikace, Mamatata podvečery (zaměřené na výchovu 

dětí nebo na specifické oblasti jako je veganství u dětí), otázky feminismu a genderu, 

ekologie, veganství, nenásilná komunikace atp., se v Salé promítají filmy a dokumenty,          

a tématem setkání jsou v neposlední i aktivity spojené s ČSAF – Anarchistický černý kříž či 

Food not bombs a mnoho dalšího, rozsah témat je široký.
90

 

 ČSAF nemá žádného oficiálního tiskového mluvčího, který by zaštítil komunikaci 

s vnějším okolím, potažmo s médií. Hlavním důvodem je, že chybí dobrovolníci, respektive 

dobrovolník, který by tuto roli zastával. Povětšinou tuto funkci potom měli na starost členové 

jen proto, že nikdo jiný se nenaskytl, horší variantou bylo, když jí zastávali lidé, aniž by         

k tomu vůbec byli oprávnění. Na jednu stranu absence mluvčího znamená zhoršený kontakt 

s médii a celkově veřejností, na druhou stranu ale spojovat si ČSAF pouze s jednou konkrétní 

osobou, která za ní navenek bude vystupovat, může být také dle samotné ČSAF 

kontraproduktivní (O. H. 2010: 21). O vnější komunikaci se v současnosti stará mediální 

skupina v rámci ČSAF.
91

 

Pokud se podíváme na reportáže z 90. let, tak jako „mluvčí anarchistů“ je zde 

označován Jan Křeček.
92

 Téhož roku je ale Křeček označen tím samým médiem už „jen“ jako 

„antifašista a vedoucí redaktor časopisu Konfrontace“.
93

 

V neposlední řadě je nutné zmínit, jakým způsobem je ČSAF propojena se zahraničím, 

jak s ním spolupracuje a komunikuje. Zaměříme-li se v prvé řadě na Slovensko, tak 

v současnosti i přesto, že název Československé anarchistické federace zůstal nezměněn, 

nemá na Slovensku žádnou aktivní skupinu.
94

 Jak již bylo uvedeno výše, je členkou IFA/IAF 

a každoročně se účastní společných setkání všech členských zemí této organizace. ČSAF byla 

např. již několikrát zastoupena na anarchistickém knižním veletrhu v Záhřebu. Dále se její 

členové pravidelně účastní nejrůznějších demonstrací – jmenujme např. demonstraci ve 

Slovinsku (proti návštěvě Bushe, rok 2008), v Německu (antifašistická akce, rok 2008; či 

blokáda Drážďan při pohodu neonacistů, rok 2010). Podpora zahraničních anarchistů probíhá 

                                                 
89

 Salé. Info [online]. Datum neuvedeno [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: <http://sale.s.cz/index.php?clanek=info>. 
90

 Salé. Archiv akcí [online]. Datum neuvedeno [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

<http://sale.s.cz/index.php?clanek=archiv>. 
91

 Rozhovor s Petrem Novákem – 20. března 2014, Poděbrady. 
92

 Např. TV Nova, pořad Na vlastní oči, reportáž Děti ráje - o Street Party z roku 1999.  
93

 TV Nova, pořad Na vlastní oči, reportáž Zásahu -  o střetu na 1. Máje z roku 1999. 
94

 ČSAF. Činnost ČSAF v roce 2013 [online]. 6. ledna 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/index.php?clanok=1537>. 



40 

 

nejen přímo na místě, ale také skrze transparenty podporující nějakou zahraniční akci (např. 

v prosinci 2008, kdy řečtí anarchisté vyhlásili mezinárodní den proti státním vraždám 

s heslem „Nezapomeneme, neodpustíme“ vyvěsili členové a sympatizanti ČSAF transparenty, 

které vyzývaly k solidaritě s bojujícími řeckými anarchisty).
95,96 

Mezi další společný počin se 

zahraničními aktivisty z nedávné minulosti můžeme zařadit účast na sjezdu Federace 

německy mluvících anarchistů, který proběhl v létě v roce 2013, kde ČSAF řešila protiromské 

nálady ve společnosti. Na tento sjezd bylo později navázáno, kdy díky centru Ateneo došlo 

k setkání několika českých a německých antiautoritářských a antirasistických skupin, které 

řešily protiromské nálady a možnosti, jak proti nim bojovat.
97 

 

3.3. Publikační činnost ČSAF 

V samotném úvodu této podkapitoly se v krátkosti zmiňme o široké škále publikací, 

které vycházely v 19. a 20. století, kdy se zde anarchistické myšlení formovalo. Výčet titulů 

má sloužit pro představu, jak se tehdejší časopisy jmenovaly a v jakém období a také jak 

dlouho vycházely. Byl to již dříve zmíněný Proletář (1884 – 1885, New York) nebo 

Budoucnost (1883 – 1886, Chicago), které vycházely ve Spojených státech amerických. Spolu 

s nimi v zahraničí vycházely např. také Volné listy (1890 – 1917, New York), Dělnické listy 

(1895 – 1898, New York) či Proudy (1908 – 1910, Cleveland). Na našem území jsme se 

potom mohli setkat např. s periodikem Omladina/Nová Omladina/Komuna (1891 – 1908), 

Matice dělnická/Matice svobody (1896 – 1914), Proletář (1896 – 1912), Nový kult (1900 – 

1905), Horník/Hornické listy (1902 – 1915), Anarchistická revue (1905), Práce (1905 – 1908) 

či Přímá akce (1907 – 1908). Nutno podotknout, že periodika nejprve spadala pod hlavičku 

neodvislých socialistů a až později pod samotné anarchisty. Navíc vzhledem k tomu, že byly 

často útokem cenzorů, měnily čas od času svůj název (-jk- 2013: 9).  

V 90. letech, kdy docházelo k formování anarchistického hnutí, vycházely nejčastěji    

a také nejdéle určitá periodika kolem některé z tehdejších organizací. Respektive valná 

většina měla nějaké své tištěné „zastoupení“. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že 
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anarchistická periodika neměla pouze zástupný charakter médií, skrze která by šířila své 

myšlenky napříč širokou společností a ukazovala jí tak jinou možnou alternativu. Ale ve 

svých počátcích to byla také komunikační platforma, neboť hlavně v 90. letech, kdy se zde 

současné anarchistické hnutí utvářelo, byl jen minimálně dostupný internet a mobilní telefony, 

tudíž periodika sloužila i jako platforma, která měla informovat o nadcházejících událostech, 

ale také jako diskuzní fórum, kde si bylo možné (skrze dopisy) vyměňovat názory či 

komentovat uplynulé události, akce, články atp. (-jk- 2013: 1011). 

Konkrétně potom můžeme zmínit např. časopis Autonomie (1991 – 1996), jenž 

vycházel kolem Anarchistické federace a na který po jeho zániku navázal zpravodaj Autonom 

(1996 – 1997) (-jk- 2013: 11). A i na ten po jeho skončení navázal jiný tištěný – v období 

1998 až 2000 to byla Konfrontace (Tomek; Slačálek 2006: 601). Dále můžeme jmenovat Hlas 

přímé akce, kterého vyšlo jen pár čísel v letech 1993 až 1994, a to konkrétně pod hlavičkou 

Anarchosyndikalistické iniciativy. Pod Anarchosyndikalistickou federací následně vycházel 

v období 1994 až 1997 časopis Syndikalista (-jk- 2013: 11). 

Specifickým časopisem je dále A-kontra, která začala vycházet v roce 1991, svou 

činnost přerušila v roce 1995, aby byla následně v roce 1998/1999 znovu obnovena (-jk- 

2013: 11). Za celou dobu vystřídala periodicitu čtrnáctideníku, měsíčníku a čtvrtletníku.        

V současnosti vychází nepravidelně a navíc oproti začátkům nemá již formu časopisu, ale 

spíše poskládaného letáku velikosti A2. Internetové stránky
98

, kde bylo možné najít i starší 

čísla jsou již delší dobu neaktivní. Poslední číslo vyšlo letos v únoru a zaměřovalo se na 

squatting (-mm-: 2014). Dalším nepravidelným publikačním počinem je zpravodaj Zdola, 

jehož vydání je spíše podmíněno nějakou událostí. Zatím vyšlo celkem sedm čísel a jeden 

nevolební speciál (Nakladatelství ČSAF 2013: 14). Zdola je také tematicky zaměřené – 

konkrétně potom jsme se na jeho stránkách mohli dočíst např. o masmédiích, krizi, volbách, 

utahování opasků nebo o národě.
99

 

V současnosti pod ČSAF vychází měsíční tzv. nástěnné noviny s názvem A3, které se 

poprvé objevily v roce 2008. Jejich snahou je oslovit širokou veřejnost a dostat anarchistické 

myšlenky mezi co nejvíce lidí, kteří o anarchismu nemají žádné informace. Větším počinem 

je potom časopis Existence, který ČSAF začala vydávat v roce 1998, následně v roce 2002 

přerušila jeho činnost. Od roku 2010 opět vychází, a to každý čtvrtrok. Každé číslo Existence 
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je vždy zaměřené na nějaké téma.
100

 V Existenci navíc mohou publikovat i lidé, potažmo 

organizace, které nejsou primárně zaměřeny jako anarchistické hnutí. Texty na stránkách 

Existence tak zveřejnily již např. Asociace Alerta, Iniciativa Ne rasismu, ANTIFA nebo Food 

not bombs (Nakladatelství ČSAF 2013: 16). Existence je ale primárně určena dovnitř 

anarchistického hnutí, má dokumentovat jeho aktivity, inspirovat počiny ze zahraničí              

a informovat o nejrůznějších teoriích.
101

 

Pod Nakladatelstvím ČSAF dále vychází časopis Klíčení, který navazuje na tradici 

stejnojmenného časopisu, který vycházel v období přelomu 19. a 20. století. Klíčení je 

specifické tím, že se na jeho tvorbě podílejí jak dospělí, tak děti. Důraz je kladen také na to, 

že se od sebe jak dospělí, tak děti mají co naučit (Nakladatelství ČSAF 2013: 15). Propojenost 

dětí a anarchistických myšlenek je zde např. skrze omalovánky, na kterých jsou kuchaři 

z Food not Bombs (Autor neuveden, Klíčení 01/2011: 25). Dále to jsou texty v rámci tzv. 

Černo-červené školy, a to např. o anarchismu (Autor neuveden, Klíčení 01/2011: 3132), 

nebo zapatistech
102

 (Autor neuveden, Klíčení 01/2011: 3234), o Prvním máji (Autor 

neuveden, Klíčení 02/2012: 3335) nebo o odborech (Autor neuveden, Klíčení 03/2012: 

3031). Ty texty jsou samozřejmě psány odlehčenější formou, aby byly vhodné i pro děti. 

V rámci Nakladatelství ČSAF dále nalezneme např. brožury, které se dotýkají oblasti 

anarchistické teorie, historie antiautoritářských hnutí či konkrétních událostí, které se staly 

v posledních letech. Brožury vycházejí taktéž jako překlady zahraničních prací. Konkrétně 

potom můžeme jmenovat Příběhy vězněných anarchistů, jenž se věnuje běloruským 

anarchistům
103

, dále Marikanský masakr o potlačení stávky jihoafrických horníků, 

Comunismo libertario je brožura o anarchistické teorii a praxi před španělskou občanskou 

válkou, Hranice aktivismu nás pak seznamuje o mezinárodní debatě o přístupu k aktivismu, 

Okupační kuchařka je potom manuálem, který popisuje stávku studentů v Záhřebu,                

O současné krizi a potenciálu k revoluci je brožura o současné globální situaci, jejích úskalích 

a jiných možnostech. Jako další vydané brožury můžeme jmenovat Práce (analýza ideologie 

práce, argumenty proti systému práce, vzdor na pracovišti, příklady z Latinské Ameriky atp.), 
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Logika hladomoru a 20 důvodů proč zavrhnout křesťanství. 
104

 Kromě toho ČSAF vydala 

ještě dvě knihy – Sabaté - městská guerilla ve Španělsku, která popisuje životopis Francisca 

Sabatého. A dále se podílela na vydání Nepohodlní mrtví (co schází, to schází), což je jak         

i podtitul knihy napovídá – zapatistická detektivka.
105

 

Nejnovějšími publikacemi, které vyšly pod Nakladatelstvím ČSAF, jsou potom 

Anarchistická publicistika 1990–2013, která byla vydaná na konci dubna 2014.
106

 A dále Igor 

Oliněvič – Jedu do Magadanu, což je deník běloruského anarchisty. Výtěžek z prodeje tohoto 

deníku má být věnován běloruským anarchistům.
107

  

 Specifickým typem je potom komiksová edice, která se má odlehčenou a humornější 

formou zaměřovat na anarchistickou tématiku. Doposud vyšly čtyři komiksové sešity – 

Likvidátor (ekoterorista likvidátor se ocitá na Ukrajině v době Nestora Machna
108

), Anarchix 

(kompilace dle komiksu z počátku 90. let), Class War Komix (o životě postrevoluční 

komunity), Thomas Fatzinek – Když začala noc (příběh na pozadí austrofašistického 

režimu).
109

 

Další specifickou oblastí je dále edice poezie, které sice úplně žánrově nezapadá do 

anarchistického, potažmo antiautoritářského hnutí, ale snaží se vyjít vstříc těm, kteří s ČSAF 

nějakým způsobem sympatizují a nemají prostředky, aby svá díla sami vydali. Konkrétně 

potom jmenujme vydané tituly: Miroslav Sosoi – Těla, dále Cruor Bestia a Pokání, Ondřej 

Heimerle – Obyčejně zmraženi.
110

 Kromě výše zmíněného vydává Nakladatelství ČSAF dále 

výroční zprávy, letáky a kalendáře.
111

 

 V neposlední řadě je dobré zmínit fakt, že ne všechny výše zmíněné publikace si na 

sebe mohou samy vydělat. Proto ČSAF počítá s tím, že některé z nich jsou prodělečné (např. 
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brožury), avšak dotují je ty, které naopak logicky vykazují větší zisky (např. komiksy). 

Samotná distribuce potom probíhá na akcích, od koncertů po demonstrace nebo skrze 

distribuční místa (např. ve výše zmiňovaném Infocentru Salé) (Nakladatelství ČSAF 2013: 

16). Dalším způsobem je stažení z webových stránek Nakladatelství, tři hlavní tituly – A3, 

Zdola a Existence je možné si zdarma stáhnout. 

 V souvislosti s Nakladatelstvím ČSAF můžeme ještě zmínit, že se v roce 2013 konal 

první Anarchistický festival knihy, který byl mj. doprovázen i řadou přednášek na několika 

místech po Praze. Přednášky se netýkaly jen anarchistického hnutí či teorie, ale tematicky se 

zaměřovaly na oblasti, které můžeme v anarchistických publikacích také nalézt. Konkrétně 

potom v rámci přednášek proběhl např. praktický workshop s názvem Vem slepici a běž, který 

informoval o přímé akce na poli osvobození zvířat. Stejně tak se bude Anarchistický festival 

knihy konat i v letošním roce 2014. 

Kromě výše zmíněných časopisů dále vycházejí (či vycházely) i lokální zpravodaje, 

které vydávali buď jednotlivci, anebo skupiny. Problémem ovšem byla životnost těchto 

časopisů, která závisela hlavně na momentálním zapálení autora či autorů. Pro ilustraci 

můžeme jmenovat např. tyto časopisy: 7 jatečných (1991 – 1993, Doksy), Antiregion (1991 – 

1992, Slaný a Votruby), Brněnská vrtule (1991 – 1993, Brno), Konflikt (1991, Havířov), 

Fronta (1991 – 1994, Praha), Vy nám taky (1992, Plzeň a Tachov), Trutnovská komuna (1992 

– 1993, Trutnov), Hluboká orba (1993 – dodnes
112

, Brno), Buřič (1994 – 1997, Přerov), Lichá 

a sudá (1995 – 1996, Nymburk), Tunel (1995 – 1997, Vrchlabí), Cabaret Voltaire Zine (1997 

– 2004, Litvínov) (-jk- 2013: 11). V současnosti vychází např. v rámci ČSAF – Střední Čechy 

časopis Kontrast (Kontrast 2014). Nedávno to byl také Komentátor (dříve Informátor), který 

vycházel pod mosteckou skupinou ČSAF – Severní Čechy.
113

 Zmiňme ještě informační list 

Po přečtení zrecyklujte, který se váže na ČSAF – Olomouc (Nakladatelství ČSAF 2013: 15).  
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3.4. Témata 

Tato kapitola se zaměřuje na rozbor nejčastějších témat, kterým se za dobu své 

existence ČSAF věnuje. Většinou z nich se zabývá po celou dobu, některá přímo vycházejí 

z jejich zásad (např. odmítání kapitalismu), do zkoumání ale byla zahrnuta i témata, kterým se 

věnuje spíše nárazově v případě vzniklé situace (např. protesty, války), ale přesto se k nim 

vrací, popř. se v jejich hodnocení odrážejí anarchistické zásady. Témata jsou rozdělena do 

čtyř hlavních částí – politika (stát, politika, kapitalismus, volby, politické strany, demokracie, 

finanční krize, odbory, stávky a protesty, squatting
114

), mezinárodní záležitosti 

(Izrael/Palestina, Řecko, zapatisté, válka v Iráku, NATO, protesty ve světě), antifašismus 

(rasismus, neonacismus), nakonec následuje kapitola ostatní (média, veganství). Výčet jistě 

není úplný, cílem ovšem nebylo představit všechna témata bez rozdílu, jak moc a jak často se 

jim ČSAF věnuje (věnovala). Samotná témata budou analyzována dále v kapitole Zhodnocení 

proměny a vývoje ČSAF spolu s aktivitami a dle odpovědí z výzkumu. Daná východiska od 

sebe nelze oddělit a věnovat se jim pouze v rámci vytyčených kapitol, pro komplexnější 

zhodnocení budou proto následně analyzována společně.  

 

3.4.1. Politika 

3.4.1.1. Stát 

 Kritika státu je společná všem anarchistům již od samotného počátku formování hnutí. 

Stát je tak jedním z témat, na které ČSAF opakovaně negativně nahlíží. Už samotná podstata 

státu je dle ní špatná, z dlouhodobého hlediska ho nelze reformovat. Stát je dle anarchistů 

„politickým vyjádřením ekonomické struktury společnosti. Ústředním pilířem této struktury je 

ochrana soukromého vlastnictví výrobních prostředků, zdrojů, půdy… a jeho kontinuálního    

a neomezeného rozšiřování. Jinými slovy, základní funkcí státu je chránit majetek bohatých   

a jeho nepřetržité hromadění. Zvláště v kapitalismu, který není založen na přímém útlaku 

skrze násilí, ale na útlaku skrze odpírání prostředků k životu, je tato role státu stěžejní.“ 

(Autor neuveden, Zdola 2013: 1). 
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Další kritika vychází z útlaku ze strany státu. Samotný útlak je spojován v rámci 

anarchismu ať už se státem, ale také s kapitalismem: „Jsme anarchisté a anarchistky               

a nevěříme, že stát slouží k ochraně neprivilegovaného lidu. Naopak, slouží k jeho zotročení, 

a pokud v sobě zahrnuje nějaký sociální rámec, je to pouze k uklidnění nepřizpůsobivé 

a  rebelující části populace.“
115

 

 

3.4.1.2. Politika 

 Vůči české politice se ČSAF vymezuje hlavně v souvislosti s volbami nebo protesty (a 

reformami proti kterým se protestuje). V samotných textech ČSAF se také ale např. objevily 

zmínky o tehdejším prezidentovi Václavu Klausovi. Klaus byl zmiňován např. s aférou 

odcizení pera v Chile, která je přirovnávána k privatizaci státního majetku: „Hle pěkná 

fabrika... do jedné ruky, do druhé ruky... do pravé kapsy, do levé kapsy... abrakadabra... kde 

nic tu nic, kapsa plná...“
116

 Dále ho zmiňují v souvislosti s obranou kapitalismu a popíráním 

změn klimatu, od čehož se ČSAF dostává např. k problematice lidí bez domova, kteří nemají 

prostředky na zajištění vlastního bydlení nebo o ně právě vinou kapitalismu přišli.
117

 Klaus je 

dále zmíněn i v souvislosti s masakrem Anderse Breivika, podle ČSAF: „Vždyť sám Klaus byl 

jedním ze vzorů norského atentátníka, jenž ho na několika místech svého mnohastránkového 

pamfletu citoval.“
118

 Na kritice Klause můžeme názorně vidět opět kritiku kapitalismu          

(a v tomto případě také privatizace), ale také problém bytové politiky (který je spojen se 

squattingem, viz dále). 

 

3.4.1.3. Kapitalismus 

Samotný kapitalismus zde byl již zmiňován v obou předchozích kapitolách. Dalo by se 

říci, že prolíná veskrze všechna témata, která jsou zde zahrnuta. Uveďme několik příkladů, 

v čem konkrétně je kapitalismus podroben anarchistické kritice. Jedním z nich je např. 
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tvrzení, že kapitalismus vykořisťuje pracující skrze ovládání přístupu k hmotným 

prostředkům, které jsou nezbytné k zajištění základních lidských potřeb a plnohodnotného 

života (Kováč 2011: 1). 

Kapitalismus dle anarchistů přežívá kvůli iluzi, že ho lidé potřebují a závisí na něm 

jejich přežití (Kováč  2010a: 4). Hybatelem kapitalismu je pak „touha po zisku a založen je na 

vykořisťování jedněch druhými. Je zbytečná snaha chtít po takovém systému, aby se 

reformoval. Nebojme se odmítnout kapitalismus a požadovat skutečné alternativy.“
119

 

Dále je kapitalismus brán tak, že přímo rozvrací společnost „štve lidi proti sobě, aby 

se nemohli spojit a  postavit se mu společně v  boji za sociální spravedlnost a  za důstojný 

a  svobodný život. My, anarchisté a anarchistky, naopak chceme, aby lidé k  sobě našli cestu, 

naučili se společně rozhodovat o  svých věcech, objevili sílu solidarity a  s  nabytým 

sebevědomím učinili konec další ideologii, která sice skrytě, ale o  to účinněji deformuje jejich 

životy.“
120

 

Problematika práce v kapitalismu, která je nejistá a málo placená a kde většina zisků 

jde tzv. do kapes šéfů, je dalším tématem: „Práce v anarchistické společnosti vypadá úplně 

jinak. Ekonomika je plánovaná a není náchylná na výkyvy jako v kapitalismu. Neplánuje ji 

stát ani úředníci, ale všichni lidé tak, aby si zajistili veškeré své potřeby a tužby. Tisíce lidí 

nejsou vyhazovány z práce proto, že pokračování ve výrobě nepřináší majiteli zisk. Produkce 

naplňuje potřeby společnosti, ne firem a korporací. Ekonomika lidi neovládá, ona jim slouží. 

Pracovní den je radikálně zkrácen. Všichni bývalí nezaměstnaní jsou zahrnuti do výrobního 

procesu. Se zbytečnými odvětvími, jako je například reklamní průmysl, je konec. (…) 

Anarchisté a anarchistky chtějí vyrábět pouze užitečné věci, které dlouho vydrží, které lze 

opravit nebo po skončení životnosti recyklovat a přetvořit v jinou užitečnou věc. Ušetřený čas 

věnují rodině, zábavě, sportovnímu a kulturnímu vyžití, umění a sebevzdělávání.“
121

 

V souvislosti s kapitalismem je zmiňován i fašismus, neboť oba dva stojí na stejných 

základech – na společenské hierarchii, státnímu útlaku a vykořisťování ekonomickými elitami 

                                                 
119

 Nakladatelství ČSAF. A3 online. Číslo 37, říjen 2011 cit. 2014-03-30. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/a3/A3-2011-10.pdf >. 
120

 ČSAF. A3 online. Číslo 54, březen 2013 cit. 2014-04-02. Dostupné z: <http://www.csaf.cz/a3/A3-2013-

03.pdf>. 
121

 Nakladatelství ČSAF. A3 online. Číslo 40, leden 2012 cit. 2014-04-02. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/a3/A3-2012-01.pdf>. 



48 

 

(L. B. 2010: 3). Fašismus je dle ČSAF brán dokonce jako jedna z forem kapitalismu, 

důvodem je právě spojitost s nerovností a útlakem.
122

 

Spolu s kapitalismem je dále spojován i rasismus. Stejně jako tomu je v případě 

sexismu nebo homofobie, tak i rasismus má vytvářet přesvědčení, že ve společnosti existuje 

přirozená hierarchie, skrze kterou pak lze určité skupiny obyvatel utlačovat a vykořisťovat. 

Rasismus poskytuje levnou pracovní sílu, umožňuje, aby část obyvatel byla vystavena 

horšímu zacházení. Zisk tak může být navyšován nižšími platy, horšími pracovními 

podmínkami atd. Navíc lze využívat diskriminované menšiny k tlaku na tu 

„nediskriminovanou“ skrze hrozbu ztráty pracovního místa, snižování platů či nucení 

k vyšším výkonům (Kováč 2012a: 3).  

S kapitalismem dále anarchisté dávají do souvislosti i Evropskou unii (EU). Negativní 

postoj k EU zastávali anarchisté již před samotným vstupem České republiky. Evropská unie 

je vnímána jen jako další součást kapitalismu. Kritika EU vychází ze sociálních                       

a environmentálních důsledků – zkrátka kapitalistický systém je založen pouze na 

ekonomických zájmech, nikoli na těch sociálních či environmentálních (Rytířová 2003: 67). 

 

3.4.1.4. Volby  

Každé volby jsou vždy podrobeny kritice anarchistů. V souvislosti s tím se např. na 

odpadkových koších objevují samolepky „Volební urna“, což jasně dokládá, jaký přístup 

k nim anarchisté mají. Důvody, proč je anarchisté kritizují, jsou následně rozebrány. 

„Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali,“ toto je asi nejklasičtější 

heslo, které je možné slyšet v souvislosti anarchismus – volby. Poslancům jde podle 

anarchistů pouze o to, aby se dostali tzv. ke korytům. V parlamentu pak hájí zájmy lobbyistů   

a nikoli občanů. Ti potom poslance nemohou nijak odvolat. Problémem je dle nich i fakt, že 

samotná moc korumpuje a mění původní zásady, které mohly být sebelepší (Autor neuveden, 

Zdola 2013: 12). 

Dalším problém dle anarchistů je, že „volby nám nenabízejí žádnou alternativu. Je to, 

jako bychom si „svobodně“ vybírali mezi Coca Colou a Pepsi Colou, hamburgerem a hot 
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dogem. Všechny strany nabízejí zachování stávajícího „pořádku“, tedy kapitalistického 

systému. Liší se jen v detailech.“ Volby tak neznamenají pro většinu lidí možnost vybrat si 

budoucnost dle svých představ, ale volbu menšího zla. Otázkou ale potom je, co to je menší 

zlo. Podle anarchistů i menší zlo, je zlem. Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že 

anarchisté k volbám nechodí. Jejich cílem je, aby si lidé o svých záležitostech rozhodovali 

sami, a to zdola. Popř. pokud by nějaká funkce byla volená, měla by být daná osoba pak          

i lehce odvolatelná (Autor neuveden, Zdola 2013: 3). 

Voliči, když volí jakoukoli stranu, tak pouze (jak již bylo předesláno výše) vyjadřují 

souhlas se současným politickým a ekonomickým systémem, podílí se tak na udržení statusu 

quo. Poukazují na slova Briana Martina: „Volby v praxi slouží jako velmi užitečný nástroj 

k udržení dominantních mocenských struktur, jakými jsou soukromé vlastnictví, militarismus, 

patriarchální dominance a ekonomická nerovnost. Ani jedna z těchto struktur nebyla skrze 

volební systém vážně zpochybněna. Z hlediska radikálních kritiků jsou volby nejvíce 

omezujícím nástrojem.“ (Martin cit. dle Kováč  2010a: 1). 

Anarchisté ale nenabádají pouze k tomu, aby lidé nevolili, navíc dodávají „organizujte 

se“. Tímto provoláním myslí, aby se lidé aktivně sebeorganizovali, díky čemuž pak mohou 

kolektivně, ale i individuálně plnit zájmy na pracovištích, školách atp. (Kováč 2010b: 1). 

Sebeorganizací se potom rozumí sdružování lidí na základě stejných zájmů a problémů, a to 

mimo oficiální státní struktury. Principem je organizace na základě rovnosti podmíněná 

svobodnými rozhodovacími procesy a bez nějakého šéfa nebo vůdce. Problémem totiž potom 

je, že jakmile má jakékoli sdružení vedení (tj. s nějakými většími pravomocemi než mají 

ostatní), stává se korumpovatelným (Autor neuveden, Zdola 2013: 3). A právě skrze 

sebeorganizaci, přímou akci a solidaritu v okolí bydlišť a pracovišť je možné dosáhnout 

reálných změn, respektive společně se snažit prosadit změny, které za voliče jen těžko prosadí 

zvolený politik. Důvodem je dle anarchistů fakt, že skutečnou moc má v rukou státní 

byrokracie a velké společnosti a nikoli zvolený politik (Kováč 2010b: 12). 

 Volby navíc odvádějí občany od přímé akce, od vlastního zapojení se do řešení 

záležitostí, které se jich bezprostředně týkají. Skrze volby si tak vybírají své zástupce, kteří 

budou jednat za ně a řešit jejich veškeré problémy. Problém vidí anarchisté v tom, že lidé při 

řešení problémů pak už automaticky jdou za někým výše (učitel, policista, šéf atp.), místo aby 

se daný problém snažili řešit v rámci kolektivu, kde vznikl. Navíc volby dávají lidem falešný 

pocit, že vláda jako taková slouží svým občanům (Kováč  2010a: 4). 



50 

 

3.4.1.5. Politické strany 

Dalším tématem, které je taktéž podrobeno kritice, je politická strana. Podle ČSAF je 

„(…) každá politická strana ze své podstaty nepřítelem svobody, jelikož všechny jsou zřízeny 

za účelem rozhodování o nás bez nás a všechny slouží k obraně hierarchického systému, který 

rozděluje společnost do tříd s protichůdnými zájmy a nerovným postavením v otázkách 

politického a ekonomického vlivu.“ (Lukynka 2009: 1). 

Stejně jako je tomu v případě státu, kapitalismu nebo voleb, tak i politické strany        

a politici jsou z pohledu anarchistického myšlení taktéž kritizováni: „Politici a jejich strany 

nejsou vykonavateli vůle lidu, ale těmi, co šlapou po našich zádech a rozšiřují tak svou moc    

a bohatství. Jejich privilegované postavení jim umožňuje zhoršovat naše životní podmínky      

a také to neustále dělají. (…) útoky politiků jsou tvrdé a pro naše životy destruktivní, tak naše 

obrana je často příliš umírněná a nepředstavuje skutečný tlak, který by politiky přiměl            

k ústupu. Politici prosazující neoliberální reformy a škrty veřejných výdajů se smějí, protože 

vědí, že zde zatím neexistuje zdola organizovaná opozice, která by je od jejich kroků 

odvrátila. (…) Je na čase, aby se i lidé v Česku probudili z apatického spánku a přešli od 

symbolického protestu k efektivnímu a tvrdému odporu v ulicích, ve školách a na pracovištích. 

Nepomohou opoziční politické strany, které se, když je to pro ně výhodné, spojují se stranami 

vládními a hájí společně především zájmy těch, kteří jim mají co nabídnout. Nepomohou 

petice ani poslušné protesty a demonstrace, na které si lidé berou volno nebo ušlý čas 

napracovávají. Dokud se náš protest nedotkne přímo zájmů politických a ekonomických elit, 

do té doby jim budeme k smíchu.“
123

 

 

3.4.1.6. Demokracie 

Už když se podíváme do původního Manifestu ČSAF z roku 2000, tak zde se pojem 

demokracie skloňuje několikrát, a to vždy veskrze v negativním kontextu: „Současný systém 

parlamentní demokracie nedává lidem možnost svobodně rozhodovat o svém životě. O chodu 

země rozhoduje vláda a parlament, tedy skupina politiků, které si sice lidé volí, ale jež nemají 

možnost v době mandátu ovlivňovat v jejich činnosti, odvolat nebo nahradit. Navíc vláda vždy 

vzejde jedině z jednání prospěchářských politických stran. Podle nás se míra demokracie 
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společnosti určuje podle reálných možností každého podílet se na rozhodovacím procesu         

v záležitostech osobních i společenských.“
124

 

Kromě výše zmíněného Manifestu, se ČSAF na kritiku demokracie zaměřuje dále ve 

svém Programovém minimu. V samotném úvodu, který je vymezen tomu, co se ČSAF nelíbí, 

se uvádí: „I tzv. zastupitelská demokracie ve skutečnosti nezastupuje vůli obyčejných lidí, ale 

zejména zájmy mocenských elit.“
125

  

V rámci kritiky demokracie je často kritizován i kapitalismus. Československá 

anarchistická federace se k tomuto společnému tématu vyjádřila v souvislosti s výročím 

Sametové revoluce (konkrétně v roce 2010). Parlamentní demokracie a kapitalismus jsou 

brány jako negativní vyústění této revoluce, neboť „ (…) diktují prokapitalistické politické 

strany. Žabomyší hádky jejich představitelů nejsou žádným dialogem, ale jen tragikomickým 

přetahováním o koryta a vliv. Kapitalismus a parlamentní demokracie pod taktovkou zastánců 

tohoto ekonomického modelu nepřipouští alternativy ani debaty o nich.“ Dále se v textu 

uvádí, že kapitalismus a nemožnost dialogu nebyly nikdy důvodem, proč lidé vyšli do ulic      

a chtěli změnit tehdejší režim (Autor neuveden, Existence 01/2010: 5). „I když v  listopadu 

1989 po kapitalismu nikdo nevolal, byl nám sametově vnucen. V  kapitalismu neexistují 

ohledy, vyhrávají jen ti, kdo jsou nejdrzejší a  nejdravější.“
126

 

Další provázanost parlamentní demokracie a kapitalismu vychází z tvrzení, že zde 

máme vládu nad lidmi, nikoli vládu lidí: „Demokracie znamená ve svém nejzákladnějším 

smyslu „vládu lidu“ (ve druhém pádě). Parlamentní demokracie znamená také „vládu lidu“, 

ale v pádě třetím. Tedy nikoliv, že vládne a rozhoduje lid, ale že je vládnuto lidu. Ohánějí-li se 

politici demokracií, vždy mají na mysli tu druhou – tu, kdy oni neslouží lidem, ale lidé jim. 

Navíc skutečná demokracie je neslučitelná s kapitalismem.“
127

  

Výše zmíněná kritika se netýká všeobecného pojetí dnešní demokracie, ale kritizuje 

parlamentní demokracii jako takovou. Dnešní podoba demokracie je logicky provázaná 

s kapitalistickým systémem, tudíž jejich hodnocení je často společné. V souvislosti s tím 
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ČSAF zmiňuje přímou demokracii. Přesnější postoj anarchismu k demokracii můžeme 

vyjádřit např. takto: „Pokud budeme slovo „demokracie“ chápat doslova, zjistíme, že 

anarchismus s ní není v rozporu. O co jiného totiž usilujeme, než o „vládu lidu“? O stav, kdy 

si lidé vládnou sami? A nebojme se nazvat to i „přímou demokracií“. Ne, nepředstavuju si 

přitom Švýcarsko. Ta přímá demokracie by nespočívala jen v občasných referendech, kterých 

i přesto máme ještě podstatně méně než Švýcaři, ale v radikální přestavbě společnosti tak, aby 

byl přímou demokracií řízen každodenní chod společnosti.“ (Leftway 2011: 18). 

 

3.4.1.7. Finanční krize 

V souvislosti s kapitalismem a jeho fungováním se pojí i finanční krize, která je 

v posledních letech tématem, které řeší nejen anarchisté. Celosvětová finanční krize 

posledních let dle ČSAF přinesla frustrující nejistotu jednak v rámci zaměstnání, ale také       

v přístupu k základním životním potřebám. Podle anarchistů zanechala za sebou mnoho lidí, 

kteří balancují kolem hranice životního minima. Mnoha lidem tak zbyla jen nejistá práce, 

nesplacené účty či rozvrácené vztahy (Autor neuveden, Zdola 05/2012: 1). 

S nástupem globální krize a úsporné agendy ale anarchisté poukazují i na fakt, že „ti, 

co určují směr světové politiky a ekonomiky, si díky neomezeným možnostem hromadění 

majetku nakupili takový vliv a moc, že své politické a ekonomické uspořádání dokážou udržet 

i v době krize, kdy se jednoznačně ukazuje, že je nejenom nespravedlivé, ale taky dlouhodobě 

nefunkční. Jakmile odborová a sociální hnutí poleví v kladení požadavků, přichází hned 

protiúder a sociální výdobytky padají jak domečky z karet.“ (Autor neuveden, Zdola 2013: 1). 

Na začátku roku 2009 ČSAF hovoří o počátku plného projevování se globální finanční 

krize v podobě hromadného propouštění zaměstnanců, omezování výroby, zmrazování platů   

a škrtů v sociální sféře. V souvislosti s tím jsou kritizovány i odbory, které mají dle ní blíže 

k politikům, než k pracujícím. Jako příklad, jak bojovat např. proti propouštění a zavírání 

podniků, je zahájit jejich okupaci a domáhat se svých práv zpochybněním vztahů majitelů      

a vedení. Konkrétním příkladem je potom argentinská keramička Zanon, která měla být 
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uzavřena, avšak pracovníci převzali iniciativu, dostali se zpět do továrny a sami znovu rozjeli 

výrobu.
128

 

 

3.4.1.8. Odbory 

Dalším tématem jsou také často odbory. Sama ČSAF se pokusila v roce 2009              

o vytvoření Samosprávného odborového svazu (S.O.S.), jež měl být reakcí na ekonomickou 

krizi nebo kritiku odborových svazů, kde rozhodovali pouze hlavní předáci. Inspirace pro 

S.O.S. vycházela ze zahraničí (např. Argentina a výše zmíněná keramička Zanon). Principem 

fungování měly být společné schůze, které by potom tlumočil delegát – zvolený zdola
129

. Zde 

se opět setkáváme s typickým příkladem fungování přímé demokracie. Projekt S.O.S. 

nakonec ale nebyl více rozvinut. Ve výroční zprávě z roku 2009 se sice ČSAF zmiňuje           

o S.O.S v souvislosti s odborářskými protesty, kterých se ČSAF účastnila „a to nikoliv           

z důvodu podpory do kapitalistického systému integrovaných odborů, nýbrž kvůli projevení 

solidarity s ostatními pracujícími a nezaměstnanými a vyjádření nespokojenosti se stávajícím 

sociálně nespravedlivým systémem. Přímo v místě demonstrace se rozdalo přes tisíc letáků 

propagujících nově vzniklý Samosprávný odborový svaz (…).“
130

 Jinak ale o činnosti S.O.S. 

není nikde zmínka, veškeré informace odkazují na článek, ze kterého jsou i zde čerpány 

informace.
131

 

České odbory jsou ze strany anarchistů kritizovány z důvodu vstřícného postoje jak 

k vládě, tak ke kapitalismu. Samotná organizace odborů je dalším důvodem, co jí anarchisté 

vytýkají. Odbory „jsou organizovány na principu pyramidy a v podstatě kopírují parlamentní 

demokratický systém. Rozhodování o fungování svazu, jeho cílech a taktickém postupu jsou 

přijímána shora dolů a řadoví členové odborů (…) nemají moc reálnou šanci ovlivňovat 

rozhodnutí placené byrokratické elity (...).“ (Zíka 2003: 12). Jasně daná hierarchie má pak za 

následek pasivitu ostatních členů odborů, kteří postupem zcela rezignují na možnost nějak se 

aktivně spolupodílet na chodu odboru (Zíka 2001: 21). 
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S odbory se váže např. utlačování v práci (nucené přesčasy, omezování přestávek 

atp.), konkrétně potom ČSAF poukazuje např. na stávku nošovické automobily Hyundai, 

která proběhla v prosinci 2009, kde jak ČSAF uvádí: „Situace v automobilce Hyundai je 

ukázkou toho, jakou pozici zaujímají pracující v kapitalismu. – Jsou pouhými lidskými zdroji, 

ze kterých je bezohledně ždímán zisk putující do kapes vlastníků firem a dalších 

privilegovaných. A co práva, potřeby a zájmy těchto „lidských zdrojů“? To jsou hodnoty, 

které kapitalističtí bossové vnímají jako položky zbytečně zvyšující náklady při výrobě.“
132

 

Zároveň v souvislosti s podobnými případy uvádějí příklady, jak se bránit, pokud 

„nám šéfové šlapou na záda“. Mezi konkrétní protiakce zařazují např. již zmíněnou stávku 

(šéfové tak ztrácejí zisky), divokou stávku (není jako oficiální stávka, mimo místa, kde jsou 

odbory), okupační stávku (pracující odmítají opustit pracoviště), marodka, piket (shromáždění 

před vchodem a upozorňování ostatních kolegů o určitých problémech, zastaví se tak výroba 

či alespoň omezí distribuce, neboť nemusí probíhat jako stávka v pracovní době), sabotáž        

a v neposlední řadě je to také solidarita, která je chápána nejen mezi pracujícími, ale 

s možností rozšíření mezi širokou veřejnost. Solidarita souvisí s uvědoměním si, že pracující 

tvoří třídu, která je ale v protikladu se třídou zaměstnavatelů.
133

 

 

3.4.1.9. Stávky a protesty 

Anarchisté se ve svých textech také často věnují stávkám či demonstracím, které buď 

sami pořádají, nebo pokud je jim téma stávky alespoň trochu blízké a pořadatel přímo 

neodporuje jejich zásadám, je podpoří. Např. zmiňují demonstraci z května 2011, která se 

vymezovala proti vládním reformám „jejichž cílem je svalit na obyčejné lidi tíhu dluhů, které 

tito lidé nezpůsobili. (…) Je třeba jasně říci, že nás, anarchisty a anarchistky a mnohé další, 

rozhodně politici v parlamentu, vládě a na radnicích nereprezentují. Jestli někoho skutečně 

zastupují, tak ekonomické elity, kterým hrají na ruku.“ V souvislosti s frustrací ze škrtů          
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a vládních reforem dle anarchistů v lidech narůstá vztek, který je ale ventilován špatným 

směrem – tj. k rasismu a fašismu.
134

 

Anarchisté dále např. podpořili protesty, které pořádala např. iniciativa Vzdělání není 

zboží, která vystupovala proti zavádění školného. Podle svých slov: „Některé ze zmíněných 

protestů sice nejsou iniciované přímo anarchistickými skupinami, ale často využívají taktiku 

přímé akce a kolektivního odporu – tedy principy, které anarchisté a anarchistky považují za 

základy své politiky. S některými protesty proto solidarizujeme a tam, kde to je možné, je          

i reálně podporujeme aktivní účastí.“
135

  

V souvislosti s demonstracemi ale upozorňují, že nestačí, aby polici jen viděli a slyšeli 

protestující, to jejich rozhodování nijak nezmění, politici to musí pocítit. Konkrétně toto 

potom přirovnávají k bodnutí vosy: „Když hluchému bzučí vosa u  ucha, nevšímá si jí. Když 

ho bodne, už o  ní ví. Náš bzukot v  ulicích vládě nestačil, je třeba bodnout. Dokud třída těch, 

kteří nám politicky a  ekonomicky vládnou, nepocítí naše žihadla, pojede dál v  zajetých 

kolejích, které vedou jen jedním směrem - k  naplňování jejích vlastních zájmů. Dokud 

nespokojení lidé nepřistoupí ke krokům, které budou elitu bolet, nic se nezmění.“
136

 

Celkově téma protestu asi nejlépe shrnuje: „Stávkujme, když selhaly předchozí pokusy 

domoci se svých práv. Stávkujme, když je to legitimní forma protestu. Stávkujme, když se na 

tom shodneme. Stávkujme účinně! Stávkujme sebevědomě! Stávkujme bez dovolení!“
137

 

 

3.4.1.10. Squatting 

Dalším z témat, které je s anarchismem propojeno, je squatting. Tomuto tématu se 

členové ČSAF věnují po celou dobu. Jedním z důvodu je fakt, že řada aktivistů ve squatech 

žila. Jedním z největších squatů byla Ladronka, která fungovala jako autonomní kulturní 

centrum od 90. let. Následně byla násilně vyklizena a v roce 2005 po sérii úprav znovu 

otevřena jako rekreační a sportovní centrum, což se neobešlo bez kritiky anarchistů 
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(Soukupová 2005: 23). „Reportáž“ ze samotného vyklízení, postupů policie a průběhu, se 

objevila na stránkách A-kontry (Kučerová 2000: 34). 

V roce 2006 byla dokonce zmapována historie squattingu po roce 1989 u nás. Je nutné 

podotknout, že mezi squattery bylo mnoho anarchistů. První squatterské pokusy proběhly již 

v roce 1990 (dům U divného muže, Praha 1). Mezi další squaty můžeme zařadit squat 

Sochorka, Papírna (zde jednu dobu sídlila i redakce A-kontra), již výše zmíněná Ladronka 

(obsazena přímo lidmi z AF, rok 1993) a dále např. Milada (ta byla taktéž obsazena členy       

a lidmi okolo ČSAF, rok 1998, o vyklízení viz níže) (Autor neuveden, A-kontra 01/2006: 

1213). 

Právě vyklízení squatů je tématem, které nezůstává bez povšimnutí. Např. v roce 2008 

proběhl pokus obsadit a v rámci možností opravit nevyužívaný statek u Českého Těšína. 

Pokus nakonec ztroskotal, neboť byl statek jako ve všech neúspěšných pokusech vyklizen 

policií (Lukynka 2008: 7). V souvislosti s dalším vyklízením, tentokrát squatu Milada, se 

anarchisté vyjádřili takto: „Pevně věříme, ž nejen my, členové a členky Československé 

anarchistické federace (ČSAF), zastáváme názor, že projekty, jakým byl i squat Milada, si 

zaslouží podporu a solidaritu, nikoli likvidaci. Obsazování dlouhodobě chátrajících                 

a prázdných domů je možná podle zákonů nelegální, ale podle nás je naprosto legitimním 

vzhledem k množství takových domů a množství lidí, pro které je vlastní bydlení 

neodstupné.“
138

 

ČSAF informuje nejen o násilném vyklízení squatů, ale také o pokusech o obsazení 

nových míst. Např. v  září 2009 byl zmařen pokus obsadit nevyužívaný objekt bývalých lázní 

v Apolinářské ulici v Praze. Vzhledem k tomu, že někteří nemají prostředky k tomu, aby si 

mohli zajistit bydlení, tak dle anarchistů „squatterské aktivity představují částečné řešení 

problémů sociálně slabých či neprivilegovaných skupin. Squatting není zločin, ale forma boje 

proti zločinům hájeným legislativou, soudy a státem!“
139

 Tento pokus vyvrcholil několika 

obviněními, anarchisté o probíhajícím soudním procesu dále informovali, jedním z důvodů, 

proč se k této události dále vraceli, byl také nepřiměřený policejní zásah (Zahide 2009: 2). 

                                                 
138

 Nakladatelství ČSAF. A3 online. Číslo 10, červenec 2009 cit. 2014-03-17. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/a3/A3-2009-07.pdf>. 
139

 Nakladatelství ČSAF. A3 online. Číslo 24, září 2010 cit. 2014-03-29. Dostupné z: 

<http://www.csaf.cz/a3/A3-2010-09.pdf>. 



57 

 

Jedna z posledních informací ohledně squatů se týkala vyklizení domu v Neklanově 

ulici a spolu s tím zatýkání jeho obyvatel, které proběhlo v únoru 2014. V souvislosti s tím 

anarchisté squatting obhajují takto: „Považujeme totiž za asociální a  naprosto zvrhlé, aby 

vedle sebe existovaly tisíce prázdných bytů a  domů v  rukou spekulantů a  zároveň tisíce lidí 

bez domova. Upřednostňujeme tedy právo bydlet před právem vyhnat nájemníky a  nechat 

zchátrat dům v  zájmu výnosné spekulace.“
140

 

 

3.4.2. Mezinárodní záležitosti 

3.4.2.1. Izrael/Palestina 

Otázka Izraele a Palestiny je jedním z témat, kterému se ČSAF dlouhodobě věnuje. Ve 

svých textech jednoznačně vyjadřuje podporu palestinskému lidu a odsuzuje státní teror ze 

strany Izraele.
141

 V souvislosti s podporou Palestiny se ČSAF např. zúčastnila solidární akce 

v červnu 2010, která podporovala ukončení blokády Gazy. Důvodem bylo květnové napadení 

flotily lodí izraelskou armádou, flotila vezla do Gazy humanitární pomoc (-jk- 2010). 

O situaci v Izraeli, respektive v Palestině ČSAF informuje jak z historického hlediska 

vývoje konfliktu (Hogan 2002: 14; Sharif 2002: 15), tak dle aktuálního dění. V rámci kritiky 

toho konfliktu je jí podroben nejen Izrael, jakožto utlačovatel a silnější protivník (zbraně, 

armáda), ale také postoj Západu, který dle anarchistů problémy Palestiny dlouhodobě ignoruje 

nebo tento konflikt označuje pouze jako mocenský boj. V současnosti ale dle ČSAF mají jak 

Palestinci, tak Židé stejný nárok na život na tomto území, tudíž jim nezbývá nic jiného, než se 

vzájemně uznávat (Weinerová 2009: 8). 

Informace o situaci v Palestině se kromě historického představení a informování          

o aktuálních akcích snaží ČSAF přinést i skrze prostředníky, kteří v Palestině přímo působili 

(Eva Nováková tam necelý rok 2009/2010 působila v rámci Mírového hnutí solidarity (ISM) 

(-jm- 2010: 22; Nováková 2010: 23). 
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3.4.2.2. Řecko 

Dalším mezinárodním tématem, kterým se ČSAF dlouhodobě zabývá, je Řecko. 

Řeckým protestům se ČSAF věnuje trochu detailněji (např. Existence 03/2010 vyšla 

s podtitulem „Řecké jaro“), zachází i do minulosti a poukazuje na fakt, že radikální studentské 

protesty mají v Řecku tradici (např. protesty v roce 1973). Konkrétně jsou pak popsány 

protesty z prosince 2008, při kterých zemřel Alexandros Grigoropoulos. Tato událost 

odstartovala další vlnu protestů, které měly vyjádřit hněv nad jeho smrtí, ale také odpor 

k chování policie, tudíž už nebyly pouhou reakci na ekonomickou a sociální krizi (Slačálek; 

Samek 2009: 1011).  

Vražda šestnáctiletého anarchisty Alexandrose Grigoropoulose, se v textech ČSAF 

objevuje i později.
142

 Řecko dále ČSAF zmiňuje v souvislosti s krizí – vláda zavádí úsporná 

opatření, která ale nejvíce postihnou chudou část obyvatel, která ale dle anarchistů není 

odpovědná za vzniklou krizi. Lidi se proto bouří, výjimkou nejsou ani generální stávky: 

„Požadavek obyčejných Řeků je naprosto legitimní a zní zcela jasně: Ať za krizi platí ti, kteří 

ji způsobili.“
143

 O dalších řeckých protestech, při kterých Řekové vyjádřili svou 

nespokojenost s krizí a úspornými vládními opatřeními, informuje ČSAF např. i v květnu 

2011 (-jk- 2011). 

 

3.4.2.3. Zapatisté 

Obdobně jako v předešlých dvou případech je námětem i problematika zapatistického 

hnutí v Mexiku. Odpor zapatistů trvá již od roku 1994. Mezi hledisky, která ČSAF 

vyzdvihuje, můžeme zařadit jednak dlouhotrvající boj proti státu, ale také snaha fungovat 

(byť jen na určitém malém území Chiapasu) samosprávně (mají vlastní školy, nemocnice, ale 

také vězení). Dále mají vlastní ekonomiku (založenou hlavně na prodeji kávy
144

) a vlastní 

dobré samosprávné vlády (juntas de buen gobierno), které spolupracují s EZLN (Zapatova 

armáda národního osvobození - Ejército Zapatista de Liberación Nacional) (Kuřík; Slačálek 
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2008: 10). V rámci tohoto tématu ve spolupráci s Nakladatelstvím ČSAF vyšla i zapatistická 

detektivka Nepohodlní mrtví (co schází, to schází).
145

 

Je ovšem nutné podotknout, že anarchisté nejen zapatistické hnutí vyzdvihují, ale také 

kritizují z několika důvodů, které odporují jejich myšlenkám. I přesto, že určité oblasti fungují 

na autonomních principech, tak zde dochází k diskriminaci, rabování, etnické nesnášenlivosti 

(mezi jednotlivými Indiány – skrze sociální a kulturní znaky) (Kuřík 2006: 21). 

Na stránkách A-kontry navíc byla publikována Šestá deklarace Zapatovy armády 

národního osvobození, která vyzývá k mezinárodní aktivitě. Deklarace mj. uvádí historické 

pozadí EZLN, současný (rok 2006) stav a aktivity, názory na svět (silná kritika kapitalismu)    

a Mexiko, mezinárodní výzva k boji a vzdoru, ale také plány do budoucna (Autor neuveden, 

A-kontra 01/2007: příloha 18). 

 

3.4.2.4. Válka v Iráku 

 O válce v Iráku ČSAF informuje od jejího rozpoutání, staví se k ní jak jinak než 

kriticky. Irák je brán jako mocenská záminka pro získání zdrojů, což je jeden z důvodů, který 

je v anarchistickém myšlení taktéž kritizován. Jedním z odporů jsou například protesty proti 

válce, které probíhaly napříč Evropou nebo v USA. Negativní postoj vůči ní také anarchisté 

vyjádřili v rámci summitu NATO na podzim roku 2002 (Záras 2003: 21). Dále se ČSAF 

zaobírala „pravými“ důvody, proč byla válka vedena – zásoby ropy, poválečná obnova 

vedena skrze americké společnosti, vysoké počty obětí (respektive civilistů), americká 

propaganda (např. skrze novináře, kteří postupovali s americkými vojenskými jednotkami) 

(Slačálek 2003: 1820). 

Jak již bylo řečeno, válka v Iráku jako téma anarchistů silně rezonovalo. Důvodům, 

proč byla rozpoutána, bylo věnováno několik textů. Jednak od českých autorů, ale také byly 

otištěny články např. Noama Chomského („Vysušte močál a už nebudou žádní moskyti“       

A-kontra 09/2002, s. 6) nebo od bývalé členky vládního britského kabinetu Mo Mowlam 

(„Irák není hrozbou“ A-kontra 09/2002, s. 7). 
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3.4.2.5. NATO  

Ve svých textech se ČSAF nevyhýbá ani kritice NATO.
146

 V roce 2002, kdy také 

probíhaly protesty proti zasedání NATO v Praze, vyšlo celé číslo A-kontry
147

 věnované 

tématice anti NATO (a válce v Iráku). Nejen, že se detailně věnuje samotnému pražskému 

protestu, ale i protestům v jiných zemích (A-kontra 10/2002). NATO je anarchisty kritizováno 

za to, že není obranou před riziky, které ohrožují bezpečnost, ale samo tato rizika vytváří 

(Slačálek 2002: 4). 

Kritice je podrobena nejen samotná existence NATO, vstup ČR do jejich struktur v 

březnu 1999, ale celkové fungování a změny, které prodělalo právě během 90. let. ČSAF 

uvádí, že se NATO přeměnilo z „ochrany území“ na „ochranu zájmů“, kdy primárním aktem 

již není obrana, ale útok. S čímž je spojená zbrojařská lobby a uplácení. Jako příklady spojené 

přímo s Českou republikou uvádějí nákupy Gripenů či Pandurů. V neposlední řadě jsou 

v souvislosti s NATO kritizovány vysoké počty civilních obětí a nárůst uprchlíků, kteří míří    

i do Evropy.
148

 

 

3.4.2.6. Protesty ve světě 

Tématem, kterému se ČSAF taktéž věnuje, jsou protesty napříč světem. Z těch 

aktuálních jmenujme např. protesty v Bosně a Hercegovině, které propukly v únoru 2014. 

Důvodem je jednak vzpoura proti státu, polici, ale také snaha o přímou demokracii, což jsou 

témata blízká ČSAF. Snahou protestujících je  vyjednávat o nejasných pracovních 

podmínkách, neprůhledné privatizaci a nevyplácených mzdách.
149

 Můžeme tak vidět „nový 

Chiapas“. Podle ČSAF je to „vzpoura neprivilegovaných (…). Postupně se ve všech velkých 

městech začala organizovat otevřená lidová pléna, kde lidé sdíleli své zkušenosti, dojmy          

a hlavně požadavky. Pléna fungují výhradně na principech přímé demokracie, i když mají 
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jednu zvláštnost – nesmějí na ně reprezentanti moci ani kandidáti na mocenské posty (jinak 

řečeno politici, vyznávající jedinou přípustnou vládnoucí formu buržoazní demokracie).“
150

  

Podobně jako v případě Bosny a Hercegoviny, reagovala ČSAF na demonstrace          

a protesty ve Španělsku. Informovala např. o protestech tzv. „Rozhořčení“, konkrétně 

převážně mladých lidí, kteří se snažili poukázat na zhoršující se sociální situaci                       

a nezaměstnanost
151

 nebo o protestech havířů v uhelných dolech v Saturii (kvůli škrtům 

dotací) (-jk- 2012). Se Španělskem se pojí i v anarchistických textech dále zmiňované „Hnutí 

15. května“.
152

 

Předmětem také byly protesty v rámci tzv. Arabského jara – např. v Egyptě nebo 

v Tunisku (Autor neuveden, Existence 02/2011: 67) nebo v rámci Evropy – v Portugalsku 

(nejisté pracovní podmínky, nezaměstnanost, březen 2011), v Rumunsku (dělníci automobilky 

Dacia, leden 2011) (Autor neuveden, Existence 02/2011: 1011), ale také v Londýně (srpen 

2011) (Existence 04/2011 s podtitulem „Londýn v plamenech“), ve Spojených státech 

amerických (Existence 01/2012 s podtitulem „Occupy“) nebo v Turecku (Existence 04/2013 

s podtitulem „Povstání na Taksimu“). 

 

3.4.3. Antifašismus 

3.4.3.1. Rasismus 

Jedním z témat, kterému se ČSAF ve větší míře věnuje, je rasismus, v českém 

prostředí je to potom převážně anticiganismus. Reaguje tak na čím dál častější pochody 

v problémových čtvrtích nebo vyloučených lokalitách, do kterých se již nezapojují jen lidé 

z krajní pravice, ale čím dál více také „obyčejní“ lidé. ČSAF v souvislosti s tím upozorňuje 

pouze na jakési vybití vlastních frustrací protestujících a chvilkový pocit nadřazenosti. Což 

jsou ale přístupy, které nenabízejí žádné řešení konkrétní špatné sociální situace.
153

 ČSAF 

označuje dokonce rok 2013 jako rok sílícího anticiganismu u nás, kdy se k protiromským 
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protestům přidává stále více „slušných bílých lidí“, kteří podobné akce dříve nepodporovali. 

Za což může např. všudypřítomná informace, že „cikáni za všechno můžou, tak to musí být 

pravda“ a podobné „demagogické papouškování“ (Magincová; Kováč: 2014: 24). 

 Z protiromských nálad jsou mj. kritizována i média, která dle ČSAF cca od r. 2011 

hojně používají termín „nepřizpůsobiví“, za který se lehce schová etnický původ či konkrétní 

popis. Dále jsou v této souvislosti často zneužívány dávky jakožto nástroj negativních postojů 

vůči romské problematice. ČSAF poukazuje i na některé politiky (např. Jiří Čunek či Ivana 

Řápková), kteří si na rétorice vůči nepřizpůsobivým postavili vlastní politickou kampaň. 

Důležité sdělení na závěr poukazuje na fakt, že demonstrace či hněv všeobecně namířený 

proti etnickým menšinám nikdy nevedly ke zlepšení životní úrovně žádného národa.
154

 

 Problematice Romů se věnuje např. celé číslo zpravodaje Zdola (č. 07/2013). Jednak 

je zde ve zkratce zmíněno, jak bylo k Romům přistupováno v průběhu historie, dále 

problematika zneužívání sociálních dávek, kauza Přednádraží či problém vzdělávání. 

Obdobně jim byla věnována polovina čísla A-kontry (Avril 2013). Texty mapují setkání 

anarchistů s Romy. Díky tomu anarchisté uvádějí jako jedno z největších ocenění, kterého 

v Čechách dosáhli právě fakt, že se anarchismus zapsal do vědomí mnoha Romů jako 

vystupování proti neonacistům a rasismu (A-kontra Avril 2013: 4).  

Mezi další konkrétní akce spojené s anticiganskou problematikou můžeme zařadit 

např. účast anarchistů v září 2011 na dětském dni ve Varnsdorfu, který proběhl ve 

vyloučených romských lokalitách. V té době zde navíc probíhala protiromská shromáždění, 

což bylo dalším důvodem, proč se zde anarchisté objevili (Brabcová 2011: 23). Anarchisté 

dále podpořili svou účastí akci „Mír mezi lidmi“, která proběhla v Ostravě v srpnu 2013         

a která reagovala na obavy ze sílícího anticiganismu u nás.
155

 

 

3.4.3.2. Neonacismus 

Anarchisté jak v rámci svých textů, tak v rámci svých aktivit výrazně vystupují proti 

neonacismu, respektive se účastní „proti-pochodů“. Zmiňme např. neonacistický pochod 
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v Berouně (rok 2007) (Slačálek; Novotná 2007: 9), v Ústí nad Labem (rok 2009)
156

 nebo 

v Novém Bydžově (rok 2011) (Autor neuveden, Existence 02/2011: 5). Tento výčet pochodů 

samozřejmě není konečný. 

ČSAF se ovšem nevěnuje pouze domácím neonacistickým pochodům. Informuje např. 

i o antifašistických blokádách na neonacistických pochodech v zahraničí, asi nejčastější je 

potom příklad Drážďan (L. B. 2010: 19). ČSAF navíc v souvislosti s neonacismem také 

každoročně poukazuje na případ Jana Kučery, který byl v roce 2008 zabit sympatizantem 

neonacismu.
157

 

Nakonec ještě zmiňme vyjádření anarchistů vůči nacionalismu jako takovému, dle 

nich „(…) škodí zájmům těch, kteří tvoří daný národ, a ohrožuje jejich kulturní identity. (…) 

Proto anarchisté podporují kulturní rozmanitost a právo na sebeurčení, jako výraz lásky ke 

svobodě a principu decentralizace. Tato láska by však neměla být zaměňována 

s vlastenectvím.“ (Kováč 2012b: 5). 

 

3.4.4. Ostatní 

3.4.4.1. Média 

Kritika médií je dána několika důvody, jednak to je např. omezené množství 

informací, které poskytují, tudíž čtenář (divák) si může vybrat z předem již vybraného 

(podobnost s volbami), dalším důvodem je velké ovlivňovaní veřejného mínění (viz výše 

zmíněný problém anticiganismu u nás). V médiích vidí ČSAF pouhého zprostředkovatele 

informací, kteří ke čtenářům přistupují jen jako ke konzumentům, od kterých se neočekává 

žádná zpětná vazba. Navíc mají zásadní vliv na to, o čem a v jakém rozsahu občany informují. 

Konkrétně je potom kritizováno ovlivňování politického chování občanů, mediální diskurs 

ženy (nakupování, domácnost atd.), rozdmýchávání rasové nesnášenlivosti, ovlivňování skrze 

reklamy a s tím spojené, co divák všechno potřebuje k životu, dále k ovlivňování dochází 

skrze seriály, které jsou jednak brány jako útěk od reality a také jako reklamní propaganda. 

Kritika médií přichází také v souvislosti s poukázáním na problém, pokud nějakou skupinu 
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médií vlastní jeden byznysmen a tudíž je tak zcela minimalizován prostor pro kritiku opozice 

(Kováč 2009: 12). „Média jsou vaše orwellovské ministerstvo pravdy a  vy jste jejich 

poslušné publikum (a  kdyby to bylo potřeba, budete sami sobě orwellovskou ideopolicií).“
158

 

Dále jsou média kritizována v souvislosti s minimálním informováním o protestech, 

které proběhly v jižní Evropě. Dle ČSAF o demonstracích a protestech, které zmítaly v roce 

2011 Blízkým východem, média informovala ve velké míře, kdežto o protestech, které 

probíhaly na jihu Evropy již v míře daleko menší: „Zatímco v arabském světě poukazoval tisk 

na to, že jde o demokratizační proces, nyní by se musel zabývat tím, proč v evropských 

zemích, které se označují za demokracie, požadují statisíce lidí skutečnou demokracii. Odtud i 

název hnutí – „Skutečnou demokracii hned“, někdy je také označováno jako „Hnutí 15. 

května“, zkráceně „15M“.
159

 

 

3.4.4.2. Veganství  

Veganství bylo v souvislosti s anarchistickým hnutím zmiňováno již několikrát. Není 

možné říci, že by každý anarchista byl vegan (vegetarián), ovšem na anarchistických akcích je 

podáváno převážně veganské jídlo, dále iniciativa Food not Bombs taktéž připravuje 

veganské jídlo. Důvodem, proč je veganská strava (potažmo můžeme hovořit o určitém 

způsobu myšlení či filozofie), spojena s anarchismem, je společná myšlenka odmítání 

vykořisťování. Ať už je to vykořisťování ze strany státu, nebo právě vykořisťování zvířat.  

Jak již bylo řečeno, ne každý anarchista je vegan, ovšem o propojení anarchismu 

s veganstvím se hovoří již delší dobu. Důvodem je nejen výše zmíněný společný negativní 

postoj vůči vykořisťování, ale také proti určité hierarchii (v tomto případě člověka nad 

zvířetem) a formě otroctví. V neposlední radě je s veganstvím spojována jak ekologická, tak 

zdravotní stránka (P. H. 2007: 28). Což jsou sice aspekty, které přímo nesouvisejí 

s anarchismem, ale např. kritika devastace přírody je anarchistickým myšlenkám blízká (opět 

v přenesené podobě vykořisťování – zneužívání přírody, ať už neetickým přístupem k ní, 

nebo skrze nadnárodní společnosti).  
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Je ovšem nutné zmínit, že prosazování veganského způsobu stravování můžeme více 

zaznamenat až spíše v posledních letech. ČSAF se této tématice (kam spadá ale i ochrana 

zvířat) sice věnovala již např. kolem roku 2001, kdy rozebírala zneužívání zvířat (testování, 

chov, zábava – cirkusy, kožešnictví atd.) (Houdek 2001: 67), dnes ale narazíme na pořádání 

společných veganských akcí (např. Svoboda 2013: 12) či na veganské stravování na 

anarchistických akcích výrazně častěji (např. oslavy 15. výročí ČSAF). Zcela běžné je také 

veganské vaření v anarchistickém infocentru Salé, dále se členové ČSAF účastní Veggie Pride 

nebo např. na stránkách středočeského periodika Kontrast je vždy publikován i veganský 

recept (např. Kontrast 07/2014). 

Cílem anarchistů, jak zde již bylo několikrát zmíněno, je společnost, ve které nebude 

nikdo utlačován nebo vykořisťován, tudíž ani zvířata ne. Nutné je tedy začít u sebe a stravovat 

se vegansky, ale také odmítat dále např. testovanou kosmetiku na zvířatech (Kontrast 

04/2012). Spolu s tím jde ruku v ruce i etická spotřeba, která je založená nejen na 

nekonzumování živočišných produktů, ale také na etickém nákupu – tj. suroviny od lokálního 

farmáře, nekupovat produkty nadnárodních korporací, podporovat fair trade, bezpeněžní zóny 

nebo (společné) pěstování atp. Tento přístup je založen na snaze omezit klasický konzumní 

způsob života, který je spjat s odmítaným kapitalismem a vykořisťováním – ať už pracujících 

nebo zvířat (-oh- 2013: 8). 

 

3.5. Aktivity ČSAF 

Tato kapitola představuje výčet nejrůznějších aktivit, které ČSAF zaštituje nebo se na 

nich větší či menší měrou podílí (podílela). Výběr aktivit vznikal na základě toho, jaké akce    

a témata se nejčastěji objevovala v periodikách Československé anarchistické federace a dále 

dle informací uvedených na jejích webových stránkách, či co sama ČSAF uvedla ve svých 

textech jako důležité, popř. na co kladla větší důraz atp. V určitých ohledech mohou některé 

následující informace znít jako výčet již dříve zmíněné. Cílem ovšem je, souhrnně představit 

aktivity, na kterých se ČSAF podílí (podílela), včetně těch, které byly již dříve zmíněny např. 

v rámci historie hnutí. Kapitola je rozdělena na několik částí – nejprve se věnujeme aktivitám, 

které spadají přímo pod ČSAF
160

; dále jsou pro ilustraci představeny akce, které ČSAF přímo 
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 Aktivity spadající přímo pod ČSAF jsou řazeny chronologicky. 



66 

 

nepořádá, ale které nějakým způsobem podpořila
161

. Cílem je ukázat, jak široký je rozsah 

nejen pořádaných, ale také podpořených aktivit spadajících do její činnosti.  

 

3.5.1. Aktivity ČSAF 

Mezi první počiny ČSAF se dá zařadit např. projekt Libertinského domu, který „neměl 

být cílem sám o sobě, ale je nutnou základnou pro další práci – propagaci anarchistických 

myšlenek samosprávy, volné dohody a tolerance.“ Libertinský dům měl mít jednak obytnou 

část, ale také určitou část provozní/výrobní a také prostor pro hospodářství. Navíc neměl být 

jediný svého druhu, postupně měly vznikat další Libertinské domy. Původní snaha navíc byla 

získat prostředky na jeho pořízení s přispěním zahraničních skupin, k čemuž nakonec nedošlo. 

A tak vznikla akce Pueblo 2000, skrze kterou si na sebe měl Libertinský dům vydělat. Akce 

Pueblo 2000 nakonec zkrachovala, jedním z důvodů byly rozpory uvnitř Rady Puebla ohledně 

toho, kdo má jaká práva v rozhodování. Vybrané peníze
162

 byly nakonec použity jako 

příspěvek na rekonstrukci infokavárny Utopia v Praze (Komrska 2002: 2223). Co se týče 

dokončení nějakého projektu, tak úspěšnější potom byla např. kampaň proti rušení 

železničních tratí a za ekologickou dopravu, která probíhala v letech 1997 až 1998. Součástí 

kampaně byly protestní černé jízdy (-vk- 2010: 9). 

V 90. letech se ČSAF angažovala převážně v rámci demonstrací, které probíhaly 

povětšinou podle jednoho zaběhnutého scénáře. Ojedinělou a specifickou akcí potom byla již 

dříve podrobněji zmíněná Global Street Party z roku 1998, která spojila protesty se zábavou    

a lokální problémy s těmi globálními. Další specifikou akcí potom byly potom rovněž dříve 

podrobněji zmíněné protesty proti MMF a SB, které proběhly v roce 2000. V tomto případě je 

ovšem důležité zmínit určité specifikum této akce, a to že příprava probíhala již cca s ročním 

předstihem. Navíc došlo k větší spolupráci se zahraničními anarchisty. V návaznosti na 

předchozí akce se ČSAF podílela na demonstraci proti zasedání NATO v roce 2002 (O. H. 

2010: 2021).  
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Pod hlavičkou ČSAF probíhá již od roku 2004
163

 anarchistický tábor s účastí dětí. 

Důvodem pořádání takového táboru je mj. jiný pohled anarchistů na samotnou výchovu dětí. 

Podle samotného prohlášení k pořádání tohoto tábora je odlišná představa anarchistů výchovy 

a vzdělávání od toho, jak je realizována jak v rodinách, tak prostřednictvím státu: „Od 

nejútlejšího věku je člověk veden k nekritické poslušnosti a úctě k autoritám. Nejdříve 

prostřednictvím "vždy pravdu majícího" rodiče, později ve formě učitele/ky ve škole. Člověku 

je touto cestou vštěpován vztah k autoritě jako něco, bez čeho společenské vztahy nemohou 

"normálně" fungovat. Neumí si pak např. představit funkční ekonomický a společenský systém 

bez hierarchických vztahů a vykořisťování, které jej doprovází. (…) Tábor bude věnován 

nejen dětem, ale i dospělým, které tato tématika zajímá. Nejenom těm, kteří mají s výchovou    

a vzděláváním aktuální praktickou zkušenost, ale všem, protože každý z nás si výchovou musel 

projít, a byl jí ovlivněn, ať už v pozitivním či v negativním slova smyslu. A tak se program 

tábora bude věnovat teoretickým přednáškám, praktickým workshopům, ukázkám a hrám pro 

starší účastníky/ce, a dětskému programu skládajícímu se z her, kreativních činností, apod. 

Nebude chybět ani společný program: výlety, společné hry atd.“
164

 

Nutno podotknout, že tábor má jednak program zaměřený převážně na děti a jednak 

večer probíhají diskuze. Podle zkušeností jedné z účastnic tábora byla jednou z diskuzí např. 

„svobodná výchova“, kdy další z účastnic přednášela o představě anarchistické výchovy před 

narozením dítěte a o reálné zkušenosti anarchistické výchovy v praxi. Večerní diskuze se 

týkaly také reflexí stavu anarchistického hnutí (Mufková 2010: 8). 

Dále jmenujme antimilitaristické aktivity, které jsou zaměřeny např. proti NATO. 

Konkrétně třeba v roce 2009 iniciovala ČSAF AntiNATO infoturné, které předcházelo 
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 Podle dostupných zdrojů proběhl první tábor v roce 2004. Je nutné dále zmínit, že v počátcích tábor probíhal 

nejen pod ČSAF, ale také pod FSA a Anarchofeministickou skupinou. Toto můžeme soudit jednak dle toho, že 

např. Anarchistický tábor 2004 odkazuje jak na ČSAF, tak na FSA. Navíc FSA na svých stránkách o 

anarchistickém táboru (taktéž roku 2004) informovala Informaci o pořádání a výzvě ke spolupráci se objevil 

např. i na stránkách Anarchofeministické skupiny 
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ni-anarchisticky-tabor-o-vychove-a-vzdelavani>). 
164
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každoročnímu summitu NATO. Turné proběhlo v několika městech, ale také na Slovensku    

v Bratislavě.
165

 

Podle hodnocení z roku 2010 se v posledních letech ČSAF spíše přidává k protestům 

v rámci tzv. anarchistických bloků – např. na odborářských či protiválečných demonstracích 

či proti americké vojenské základně. Cílem bloků je umožnit vyjádřit svůj hlas během 

protestů, ale také se vymezit oproti těm, kteří se daných protestů také účastní (O. H. 2010: 

2021). 

ČSAF kromě demonstrací či nejrůznějších protestů uspořádala také např. v rámci 

oslav 15. výročí od svého vzniku na začátku září 2010 v DisCentru kulturně-politické akce. 

Ty měly připomenout jak historii federace, tak představit její současnou podobu, ale také 

otevřít diskuzi o její budoucnosti. Nutno podotknout, že se tematicky nezaměřovala jen na 

ČSAF, součástí byly např. dokumenty, které mapovaly počátky hnutí, střety s neonacisty nebo 

s policií, protesty proti MMF a SB, dále to byla reflexe federace, hovořilo se o jejich 

aktivitách, o cílech, nechyběla ani otázka antifašismu. Témata mimo ČSAF se týkala např. 

tehdejší politické a ekonomické situace v Řecku, anarchistického přístupu k problematice 

Palestiny. Tedy témat, kterým se ČSAF věnuje dlouhodobě. Nechyběl ani doprovodný 

program, převážně tedy hudební. Součástí byl také veganský raut, který je v posledních letech 

dalším typickým rysem pořádaných akci ČSAF (-jk- 2010: 1011). 

Dalším typickým tématem anarchistů jsou volby, i v tomto případě se setkáme 

s akcemi namířenými proti nim. Např. v září 2013 proběhl v Olomouci letákový happening 

místní skupiny ČSAF jako reakce na nadcházející volby. Aktivisté vylepovali protivolební 

samolepky a rozdávali aktuální číslo nástěnných novin A3, které informovalo o místním 

uvězněném Romanu Smetanovi a zároveň poukazovalo na iluzi voleb (Autor neuveden, 

Existence 01/2013: 3). 

S anarchismem je také spjat squatting. Členové a členky ČSAF napříč republikou se 

zapojují do nejrůznějších aktivit, které jsou se squattingem spojené, ať už se jedná o podporu 

stíhaných squatterů, anebo přímo o obsazování nevyužívaných domů jako tomu bylo např. 

v roce 2013, kdy se aktivisté ČSAF Východ zapojili do symbolického obsazení domu v České 
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Třebové.
166

 Je ovšem nutné podotknout, že do squattingu se členové a členky ČSAF zapojují 

po celou dobu své existence. Jak již v této práci bylo zmíněno, podpora obsazování 

nevyužívaných domů je vlastní celému anarchistickému hnutí. 

Pod záštitou Nakladatelství ČSAF došlo v roce 2013 k uspořádání Anarchistického 

knižního veletrhu, který byl mj. doprovázen i řadou přednášek na několika místech po Praze. 

V letošním roce 2014 proběhl již jeho druhý ročník. Více k Anarchistickému knižnímu 

veletrhu již bylo zmíněno v kapitole, která rozebírá publikační činnost ČSAF.  

Součástí aktivit, které přímo pořádá ČSAF, jsou např. benefiční akce (na ProtestFest; 

pro dětský anarchistický tábor; na ABC atd.), přednášky a besedy (O fenoménu Antideutsche; 

Předpoklady vzniku a vývoj národního vědomí v Evropě; Ženy v české Antifašistické akci;    

O antifašistickém odporu německy mluvících obyvatel Československa; Hnutí 

samosprávných podniků v Argentině; Environmentální přímá akce; Mujeres Libres atd.), 

nejrůznější workshopy (Počítačová bezpečnost; Veganky a vegani za mřížemi; Aktivistické 

lezení; Základy práva při zadržení a výslechu atd.), promítání nebo pořádání antirasistického 

fotbalového turnaje (Autor neuveden, Existence 03/2012: 4). Výše zmíněné aktivity vycházejí 

z jednoho období, mají sloužit jako ilustrace toho, čím se ČSAF pravidelně zabývá. Výčet 

proběhlých akcí je vždy souhrnně zaznamenán v periodiku Existence, konkrétně v části 

Kvartál, která mapuje předchozí čtvrtrok. 

Dlouhotrvající aktivitou je potom pořádání oslav 1. máje, kterou ČSAF každoročně 

pořádá. Nejinak je tomu i v letošním roce
167

. V dřívějších letech se na organizování podílela 

spolu s Antifašistickou akcí
168

. 

V neposlední řadě je nutné podotknout, že od roku 2008 vychází výroční zpravodaj 

Činnost ČSAF v roce, který mapuje souhrnně nejdůležitější aktivity předchozího roku. Ve 

výroční zprávě se dočteme mj. o publikační aktivitě, mezinárodní činnosti, vzpomínkových 

akcích, Prvním máji, ABC, demonstracích atd.
169
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3.5.2. Aktivity podpořené ČSAF 

Jak již bylo předesláno v úvodu této kapitoly, mají být představeny i aktivity, které 

ČSAF přímo nepořádá, ale nějakým způsobem je podporuje. Cílem je ukázat rozměr aktivit, 

kterým se členové či členky ČSAF věnují. Mezi akce, které ČSAF podporuje pravidelně, 

můžeme zařadit např. Veggie Pride, jejímž cílem je „vnést mezi širokou veřejnost informace   

o zneužívání zvířat a nabídnout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému, upozorňovat na 

nespravedlivé zacházení se zvířaty a mluvit o zbytečnosti jejich umírání v nejširším kontextu.“ 

(Autor neuveden, Existence 03/2012: 4).  

Podobně je na tom otázka homosexuality a její ne/tolerance. ČSAF podporuje 

každoroční Prague Pride, kde jí bylo možné vidět s „černo-růžovým blokem“. Konkrétně 

v roce 2011 měla vytvořený speciální leták a také speciální číslo A-kontry, které bylo vydáno 

právě u příležitosti této akce (Autor neuveden, Existence 04/2011: 3). 

Typické a časté jsou také demonstrace či shromáždění proti mítinku DSSS. Jmenovitě 

potom takové proběhly např. v červnu 2012 v Poděbradech (Autor neuveden, Existence 

04/2012: 3), v září 2013 v Karlových Varech nebo v říjnu v Plzni a v Žatci (Autor neuveden, 

Existence 01/2013: 34). V loňském roce 2013 proběhla řada protiromských pochodů napříč 

celou Českou republikou. Na straně Romů se jich potom účastnili členové a členky ČSAF. 

Ohlášené pochody proběhly např. v Ostravě, Plzni, Duchcově, Českých Budějovicích             

a v Jičíně, v několika dalších městech potom proběhly pochody neohlášené (Autor neuveden, 

Existence 04/2013: 5). 

ČSAF v souvislosti s protiromskými demonstracemi na Šluknovsku v roce 2011 

zjišťovala, jak na tuto situaci reagovaly organizace, které se zaměřují na otázku boje               

s rasismem a fašismem a které fungují v rámci širšího antiautoritářského hnutí. Kromě 

Antifašistické akce tuto problematiku řešila právě s iniciativou NE Rasismu
170

 (Autor 

neuveden, Existence  01/2012: 25). Podpora funguje i z druhé strany, neboť NE Rasismu 
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např. odkazuje na ČSAF v tzv. kalendáři akcí, kde informovala o Anarchistickém festivalu 

knihy.
171

 

Otázka rasismu, respektive antirasismu (a v českých podmínkách ještě lépe 

anticiganismu) je jedním z častých témat, kterému se věnuje ČSAF poměrně často. Spolu 

s ANTIFA např. organizuje každoroční vzpomínkové akce (např. připomínání úmrtí Jana 

Kučery), které zde byly také již zmíněny. Vzpomínkové akce neprobíhají jen za české oběti. 

Jednou z těch zahraničních je např. připomínka ze září 2013 za zavražděného řeckého 

antifašisty Pavlose Fyssase, který se stal obětí členů a přívrženců fašistické strany Zlatý úsvit 

(Autor neuveden, Existence 01/2014: 3).  

Další akcí, které se ČSAF pravidelně a aktivně účastní je např. ProtestFest
172

. V rámci 

něj např. v roce 2012 spolu s Antifašistickou akcí a Kulturním kolektivem zrealizovaly 

streetartový workshop na výrobu šablon, alegorickou střelnici „Miřte na správné cíle/Trefte si 

svýho“ a jiné netradiční hry nebo výstavu dosavadních výtisků pouličních novin A3. Dále 

v bloku o sebeprezentaci jednotlivých pozvaných skupin ČSAF představila svou historii, 

aktivity a cíle (ČSAF Jižní Morava 2012: 7). 

Jedním z témat, kterým se ČSAF věnuje spíše ojediněle, byla např. v létě 2011 akce, 

kdy se několik anarchistů připojilo k výzvě hnutí Duha k blokádě nezákonného kácení             

v Národním parku Šumava (Autor neuveden, Existence 04/2011: 3).  

Mezi další akce, které jsou spíše výjimečné a reagují na konkrétní události, můžeme 

zařadit účast ČSAF například na protestech proti přijetí ACTA v Olomouci či Plzni (zde navíc 

měl jeden ze členů ČSAF i projev, který se věnoval dohodě ACTA v kontextu neoliberálních 

opatření k posílení moci korporací). Na demonstracích byly rozdávány nástěnné noviny A3 

věnované tomuto tématu akce (Autor neuveden, Existence 02/2012: 4). Nebo to byla podpora 
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Iniciativy Ano pro Plzeň, která se vyslovila proti výstavbě dalšího obchodního domu v centru 

města. Tuto iniciativu plzeňská skupina ČSAF podpořila. „Kapitalistický systém je nastavený 

tak, aby ke skutečné změně nemohlo nikdy dojít. Přesto oceňujeme vytrvalost, kterou místní 

aktivisté projevili, aby prosadili referendum.“ (Autor neuveden, Existence 02/2013: 3). 

Podobně se zúčastnila ČSAF např. akce iniciativy Freedom not Fear
173

, která chtěla upozornit 

na vzrůstající kontrolu obyvatel (koro 2008: 3). 

ČSAF v menší míře podpořila i akce pořádané iniciativou Pro Alt
174

, které byly 

namířené proti vládním reformám. Pod záštitou iniciativy se např. 17. listopadu 2011 

uskutečnila v Praze demonstrace s podtitulem „Změna je možná“, která byla zaměřená 

především proti asociálním reformám, které prosazovala tehdejší vláda. Na demonstraci 

vystoupil s projevem i anarchista Ondřej Slačálek, mj. se zmínil o svobodě a paralele k roku 

1989: „Bylo velkou iluzí roku 1989, že bylo dosaženo svobody. Ano, společnost se osvobodila 

od diktatury stranických tajemníků. Svoboda ale není něco, co buď je, anebo není a má 

mnoho rozměrů. O svobodu musíme pečovat a bránit ji. (…) 17. listopad je „dnem boje za 

svobodu a demokracii“, tato slova se přitom stala frází a sebeoslavou stávajících poměrů. 

Nesetkali jsme se proto, abychom odmítli svobodu a demokracii, ale proto, abychom je vzali 
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 Iniciativa Freedom not Fear vznikla v Německu na základě obavy z nadměrného sledování a kontroly, která 

má vytvářet iluzi bezpečí. Právě zpřístupňování stále více osobních údajů, rostoucí počet kamer, sledování skrze 

telekomunikační firmy, biometrické průkazy, snadnější odposlechy atp. jsou důvody, které vedly k vytvoření 

Freedom not Fear, do které se zapojilo okolo dvaceti převážně evropských zemí. Cílem je skrze přednášky, 

protestní akce atp. upozornit na vzrůstající kontrolu obyvatel (koro 2008: 3). Iniciativa Freedom not Fear ve 

svém prohlášení problém charakterizuje následovně: „Mánie sledování a kontroly se nezadržitelně šíří. Státní 

"velký bratr" i jeho komerční "mladší bratři" sledují stále důkladněji, co děláme, komu telefonujeme, kam jdeme, 

s kým se přátelíme, jaké jsou naše zájmy, k jakým skupinám patříme. Roste počet propojovaných a 

vyhodnocovaných databází, které jsou využívány k identifikaci i postihu lidí. Výsledná ztráta soukromí a důvěry 

ohrožuje svobodu slova stejně jako profesní ochranu důvěrnosti u lékařů nebo novinářů. Nadnárodní spolupráce 

vytváří "Evropskou pevnost" namířenou proti uprchlíkům a cizincům, ale také proti politickým aktivistům, 

sportovním fanouškům, nepohodlným subkulturám, chudým i dalším různě znevýhodněným skupinám. Pod 

vlivem stále větší kontroly, se jedinci obávají svobodně hájit svá práva v obavě před dalším záznamem v úřední 

databázi. Masová kontrola tak ohrožuje samu podstatu demokratické společnosti. Mění společnost v apatickou 

masu konzumentů, kteří "nemají co skrývat" a lehkomyslně se vzdávají svých svobod. Navíc je zřejmé, že nás 

elektronická evidence a sledování nezabezpečí před kriminalitou ani před pověstnými teroristickými útoky. (…)  

Hlavní město zavedlo několik vyhlášek, které drasticky postihují sebemenší prohřešky. Na pražské bezdomovce 

připravuje namísto koncepčního řešení tvrdou represi. (…).“ (Freedom Not Fear. Prohlášení iniciativy Freedom 

Not Fear Praha online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-06. Dostupné z: 

<http://www.fnf.cz/FNF_texty.html#2>). 
174

 Pro Alt je občanská iniciativa, která kritizuje plánové vládní reformy a snaží se nalézat jiné alternativy. 

Konkrétně odmítá plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, 

pracovního práva, školství, vědy a kultury. Pro Alt hájí sociální spravedlnost, ekologickou udržitelnost, 

solidaritu života na planetě a demokracii, skrze kterou každý občan může ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Na 

druhou stranu odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci 

veřejného prostoru, statků a služeb. Činnost iniciativy byla zahájena v létě 2010 (Pro Alt. Kdo jsme online. 

Datum neuvedeno cit. 2014-04-06. Dostupné z: <http://www.proalt.cz/?p=923>). 
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vážně a abychom čelili jejich stávajícím ohrožením. Říkáme jasně: Jsou nám drahé. 

Nenecháme si je vzít.“ (Nedorost 2012: 6). 

 Další podpora Pro Altu proběhla např. v rámci DemoFestu, který iniciativa pořádala. 

DemoFestu se ČSAF aktivně účastnila – prostřednictvím informačního stánku, jejím záměrem 

bylo poskytnout antikapitalistickou kritiku a nabídnout možnosti antiautoritářských principů a 

vizí (skrze letáky, Zdola o anticiganismu, A-kontra atp.). Anarchisté se také zapojili do 

probíhajících diskuzí (např. o oprávněnosti zařazovat některé protestních organizací na 

policejní seznamy extremistických skupin) (O. H. 2013). 

V souvislosti s anarchistickou antikapitalistickou rétorikou se ČSAF např. zúčastnila 

v srpnu 2012 v Praze tzv. Bezpeněžní zóny, kde „princip kapitalistického trhu byl vytěsněn    

a náměstí se stalo místem, kde se tvořilo a distribuovalo podle možností a potřeb.“ Tuto akci 

pořádala Asociace Alerta
175

 (Autor neuveden, Existence 04/2012: 3). Podobná akce proběhla 

např. také v říjnu 2013 v Plzni, opět pod záštitou Asociace Alerta, tentokrát s podtitulem 

„Nekupuj – vyměňuj“, kdy výměna ovšem nebyla podmínkou, bylo možné cokoli přinést, 

nebo odnést, aniž by bylo nutné dát něco na oplátku, vše záleželo jen na volné dohodě 

zúčastněných (Autor neuveden, Existence 01/2013: 4). 

Asociace Alerta je oproti ostatním představeným iniciativám s ČSAF v užším 

kontaktu. Nejen z toho důvodu, že její aktivity ČSAF podporuje (důvodem mohou být 

podobné názory – viz společnost bez státu, kapitalismu, hierarchie atp.), ale navíc Asociace 

Alerta publikuje na stránkách Existence (např. Asociace Alerta, Alerta a dětský den v Janově, 

Existence 03/2010, s. 11; -lb-, Za snížení produkce odpadu. Nová kampaň severočeské 

asociace Alerta, Existence 04/2011, s. 5; Asociace Alerta, Čistá alternativa. Kampaň za svět 

bez skládek a spaloven, Existence 02/2012, s. 25; Asociace Alerta, Bezpeněžní zóny, 

Existence 01/2013, s. 1415). Dále se členové a členky ČSAF účastní i akcí pořádaných 

Alertou. Byl to např. Scream Fest, který proběhl v září v roce 2010 a jenž se kriticky stavěl 
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 Asociace Alerta (Původní název byl Asociace pro sociální rozvoj Janova ALERTA) působí převážně na 

severu Čech. Podle svých slov „V asociaci se sdružujeme proto, abychom hájili naše zájmy prostřednictvím 

kolektivní přímé akce a vzájemné pomoci. (…) Dějinný pohyb je podle nás již po staletí určován neustálým 

konfliktem společenských tříd s protikladnými zájmy – tzv. třídním bojem. Tento konflikt není vyhlášením války ze 

strany té či oné společenské skupiny. Jde o kontinuální sociální střet, který je produktem kapitalistických 

sociálních vztahů a hierarchií. (…) Alternativu spatřujeme v beztřídní společnosti organizované bez existence 

státu, kapitalismu, peněz a centralizované moci. Tato společnost by měla být strukturována rovnostářsky a 

takovým způsobem, aby bylo možné uspokojovat individuální i sociální potřeby bez vykořisťování a útlaku 

(Asociace Alerta. O nás online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-06. Dostupné z: 

<http://alerta.cz/?page_id=173>). 
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k možnosti rozšíření těžby uhlí a s tím spojeného bourání některých obcí (Asociace Alerta 

2010: 24). 

Výjimkou není ani společné pořádání akcí, kde se sejde jak Asociace Alerta, ale třeba 

také iniciativa NE Rasismu. Jako jeden příklad za všechny uveďme např. protestní 

shromáždění s názvem „Chudí se perou, mocní se smějí“, které proběhlo v říjnu 2011. Kromě 

výše zmíněných se akce zúčastnily ještě pražská skupina Skutečná demokracie teď a kolektiv 

Voice of AnarchoPacifism. Cílem bylo vyjádřit nesouhlas s rasistickými tendencemi a hledat 

odpovědi na otázku, jak se aktivně postavit k situaci ve Šluknovském výběžku (Autor 

neuveden, Existence 01/2012: 3).  

Vzdělání není zboží
176

 je další iniciativou, kterou ČSAF podpořila, přestože se přímo 

nepodílí na jejím fungování. Jednak se účastnila demonstrací, která iniciativa pořádala (např. 

27. června v roce 2010) (Autor neuveden, Existence 04/2010: 7), dále o ní informovala jak na 

svých webových stránkách, tak na stránkách Existence (např. Vzdělání není zboží, Prohlášení 

iniciativy Vzdělání není zboží! Existence 02/2010, s. 24; Autor neuveden, Demonstrace proti 

školnému, Existence 04/2010, s. 7; Existence 01/2011 vyšla přímo s podtitulem Vzdělání není 

zboží). Určitým druhem spolupráce je vydání Okupační kuchařky, která informuje o stávce 

studentů v Záhřebu a popisuje krok za krokem smysl a princip organizace protestu zdola. Na 

tuto publikaci odkazuje i samo Vzdělání není zboží.
177

 

Tematicky blízká je ČSAF také otázka Palestiny. V roce 2011, když Českou republiku 

navštívil Benjamin Netanjahu, se ČSAF připojila k „Pochodu proti návštěvě Benjamina 

Netanjahua“, aby tak „demonstrovala svůj odpor k apartheidnímu systému, segregační zdi      

a útlaku palestinského obyvatelstva“.
178
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 Iniciativa Vzdělání není zboží podporuje „protestující studenty, vyučující, akademiky a další v boji proti 

stávajícímu návrhu Věcného záměru zákona o vysokých školách. Reformní opatření (…) přináší přesně ty změny, 

které dlouhodobě kritizujeme - komercionalizace veřejných vysokých škol, omezení rozhodovací autonomie se 

zavedením správních rad a omezením pravomocí akademických senátů, zavádění povinného školného na veřejné 

vysoké školy (princip dvojí platby), a to pouze ve prospěch soukromého bankovního sektoru - zadlužování 

studentů.“ (Vzdělání není zboží. Prohlášení iniciativy online. 12. února 2012 cit. 2014-04-06. Dostupné z: 

<http://vzdelaninenizbozi.cz/>). 
177

 Vzdělání není zboží. Okupační kuchařka online. 8. února 2012 cit. 2014-04-06. Dostupné z: 

<http://vzdelaninenizbozi.cz/okupacni-kucharka-2>. 
178

 Nakladatelství ČSAF. Výroční zpráva ČSAF 2011 online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-06. Dostupné z: 

<http://nakladatelstvi.csaf.cz/?page_id=722>. 
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 Tematicky blízká je svým způsobem také kampaň Good Night White Pride
179

 (GNWP, 

v češtině se prakticky nepoužívá překlad „Dobrou noc bílá pýcho“). Vzhledem k tomu, že 

GNWP je spíše určitá myšlenka, nikoli seskupení lidí v rámci nějakého hnutí, je sporné 

uvádět ji vedle ostatních subjektů, se kterými ČSAF ve větší či menší míře spolupráce. Na 

druhou stranu z osobní zkušenosti je možné potvrdit, že členové, nebo minimálně 

sympatizanti ČSAF tuto kampaň podporují a na koncertech (převážně hardcorových               

a punkových) se objevuje logo (vlajka) GNWP. Tuto skutečnost potvrdil i dlouholetý člen 

ČSAF: „Samozřejmě, že naše federace GNWP podporuje a šíří myšlenky. Pokud naši členové 

pořádají koncert, je přirozeně pod hlavičkou GNWP.“
180

 K určité spolupráci a podpoře navíc 

dochází i mezi ABC a GNWP. Např. na jaře 2012 proběhla hudební akce, kterou pořádal 

ABC při ČSAF na podporu právě GNWP (Autor neuveden, Existence 02/2012: 5). 
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 GNWP se původně orientovala na punkovou a hardcorovu scénu (dnes již působí napříč hudebním spektrem). 

Cílem je odmítání xenofobních postojů, jako je nacionalismus, rasismus, diskriminace kvůli barvě pleti či 

sociálnímu postavení, fašismus, nacismus, a v současnosti stále více aktuální všudypřítomné kamery či 

nastavování pravidel chování a myšlení. Primárně to ale je netolerovat neonacisty (nejen) na koncertech 

z důvodu jejich snah pronikat právě na koncerty výše zmíněných hudebních subkultur (Good Night White Pride 

online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-06. Dostupné z: <http://blog.gnwp.cz/?page_id=22>). 
180

 Emailová komunikace skrze Petra Nováka – 3. dubna 2014. 
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4. Skupiny propojené a spolupracující s ČSAF 

V rámci anarchismu se na scéně objevují více či méně výraznější skupiny, které jsou 

s ČSAF spojené či přímo určitým způsobem propojené, ať už ideologicky, či zastávají 

společné postoje a účastní se společných akcí. Skupina, která je úzce spjata s anarchistickým 

hnutím, je Anarchistický černý kříž (ABC), který vychází z principů anarchismu a úzce 

spolupracuje s ČSAF, přesto ale působí samostatně. Dále to je iniciativa Food not Bombs 

(FNB), která je na tom podobně jako ABC. Iniciativa sama sebe označuje jako anarchistickou 

a také přímo členové ČSAF se podílejí na jejich aktivitách.  

Mezi další skupiny můžeme zařadit např. Antifašistickou akci (AFA), která v rámci 

svých postojů mj. uvádí: „Vycházíme z anarchistických principů a respektujeme individuální 

svobodu i společenskou solidaritu a současně odmítáme neoliberalismus i státní 

přerozdělování.“
181

 V průběhu let dochází k pořádání společných akcí spolu s ČSAF. Další 

skupinou je potom (anarcho)feminismus, konkrétně potom Feministická skupina 8. března, 

později přejmenovaná na Anarchofeministickou skupinu. Oproti dvěma předchozím nejsou 

AFA a AFS tak výrazně propojeny s ČSAF, přesto ale v průběhu historie spolu více či méně 

spolupracovaly (spolupracují) a obhajovaly určité společné principy (antifašismus, 

antiautoritářství atp.). Z toho důvodu budou v následujících podkapitolách tyto dva subjekty 

taktéž představeny. 

 

4.1. Anarchistický černý kříž (ABC – Anarchist Black Cross) 

 Na samotný úvod je dobré zmínit, že historie ABC sahá již do carského Ruska, a to až 

do 60. let 19. století. V této době, kdy se lidé seznamují s myšlenkami Bakunina nebo Marxe 

a začínají k nim inklinovat, z toho důvodu dochází k nejrůznějším protestům vůči carovi, 

s čímž jsou spojeny represe a uvěznění. A právě kvůli věznění politických vězňů, v našem 

případě anarchistů a socialistů, vznikl Politický červený kříž (PČK), který svůj název 

odvozoval od humanitárního Červeného kříže. Mezi hlavní činnost PČK lze zařadit pomoc 

pro politické vězně držené jak ve věznicích, tak v pracovních táborech a deportačních 
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 ANTIFA. Naše postoje. online. 13. července 2008 cit. 2014-01-26. Dostupné z: 

<http://www.antifa.cz/content/nase-postoje>. 
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místech. PČK se navíc často zapojoval do organizací útěků z vězení a deportačních míst
182

. 

Ovšem počátkem 20. století se vedení PČK ujímá marxisticky laděná strana Ruska
183

, a tak 

slábne pomoc vězněným anarchistům. V návaznosti na to vzniká v období 1900 – 1905 

(přesný rok není znám) samostatný Anarchistický červený kříž, který až v roce 1919 změnil 

svůj název na Anarchistický černý kříž
184

.
185

 

V Čechách se o ABC a jeho působení v zahraničí dozvídáme zhruba od počátku 90. let 

z časopisu A-kontra, kde v roce 1991 vycházely „Zprávy pro Černý kříž“, které se zaměřovaly 

na policejní násilí. Se vznikem nejprve ČAF, později ČSAF se rozběhl i projekt ABC. Ovšem 

v rámci českého anarchistického hnutí nelze hovořit o jedné společné aktivitě v rámci jednoho 

ABC.
186

 V minulosti zde totiž bylo několik různých skupin ABC, zpravidla přidružených k 

jednotlivým anarchistickým organizacím. Kromě ČSAF (její činnost se orientovala hlavně na 

shánění finančních prostředků) měla svůj Černý kříž i FSA. Navíc při některých kauzách se 

konkrétní pomoc stíhaným prováděla i mimo tyto dvě federace. Tak jako tomu bylo v rámci 

celého anarchistického hnutí, tak později dochází k útlumu aktivit ABC. V roce 2012 ovšem 

dochází k oživení této myšlenky (leták Anarchistický černý kříž 2013). 

Co se týče konkrétní činnosti českého ABC, tak pokud jí vztáhneme na celé hnutí, tak 

se orientuje především na finanční pomoc stíhaným anarchistům a antifašistům v Čechách       

a informování o jejich případech v zahraničí. Finanční solidární pomoci zahraničním 

aktivistům směřuje převážně na východ (hlavně Rusko, Bělorusko), jinak spočívá spíše          

v pořádání solidárních akcí před ambasádami a v informování o stíhaných (nejen) 

anarchistech a anarchistkách z různých koutů světa. Cílem je také šířit informace o represích 

jako varování před vznikající totalitní společností.
187

 Velmi důležitou aktivitou ABC je 

zasílání protestních dopisů (či e-mailů nebo faxů), které jsou organizovány celosvětově, tudíž 

mají masovější charakter a jsou tak větším tlakem, který může vést ke zmírnění trestu, či 
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 Mj. jeho členové pomohli k útěku Petru Kropotkinovi z vězeňské nemocnice v roce 1876. 
183

 Konkrétně se jednalo o Sociálnědemokratickou dělnickou stranu Ruska (SDPRR). 
184

 Název změnila, aby se vyhnula nedorozuměním, neboť v té době v souvislosti s občanskou válkou v Rusku 

působily organizace jako Mezinárodní červený kříž či výše zmíněný Politický červený kříž. 
185

 Anarchistický černý kříž. Historie online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-05. Dostupné z:  

<http://anarchistblackcross.cz/?page_id=110>. 
186

 Anarchistický černý kříž. Historie online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-05. Dostupné z:  

<http://anarchistblackcross.cz/?page_id=110>. 
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 Anarchistický černý kříž. Historie online. Datum neuvedeno cit. 2014-04-05. Dostupné z:  

<http://anarchistblackcross.cz/?page_id=110>. 
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k propuštění dotyčné osoby. Kromě toho aktivisté ABC vyzývají k možnosti napsat 

„obyčejný“ dopis konkrétnímu vězněnému a podpořit ho tak.
188

  

Kromě dopisních akcí probíhají i různé benefity – např. koncerty, přednášky, jejíž 

výtěžek jde buď na samotný ABC
189

, anebo přímo na konkrétní akci (např. podporu stíhaných 

ruských antifašistů)
190

. V poslední době také dochází k pořádání pravidelných benefičních 

akcí v infocentru Salé. Jedná se o tzv. Dny pro ABC, v rámci kterých probíhají praktické 

přednášky a workshopy týkajících se aktivistické prevence a bezpečnosti (v minulosti to byly 

přednášky zaměřené např. na sledovací techniku, výslechy, policejní zákrok a zadržení nebo 

workshopy bezpečné práce na počítači). S Dny pro ABC je spojena i benefiční veganská 

večeře, jejíž výtěžek putuje na konto ABC (leták Anarchistický černý kříž 2013). 

 ABC se zaměřuje také na to, aby se nezapomnělo na zavražděné anarchisty, 

antifašisty, anebo „pouhé“ oběti, jejichž vrahem byl neonacista či dle slov ABC státní aparát. 

„Státní aparát, představitelé kapitalismu a šiřitelé zrůdné neonacistické ideologie se díky 

aktivitě antiautoritářských aktivistů a aktivistek cítí velice nejistí. Jejich nejistota je 

samozřejmě oprávněná. Stavíme se jim na odpor a nenecháváme je dělat si, co se jim zlíbí. 

Odmítáme a nesouhlasíme s jejich snahou šířit násilím strach a prosazovat si svoji moc. 

Reakce státních represí a neonacistických primitivů bývá nemilosrdná. Své politické oponenty 

dokážou pouze násilím umlčovat. Na jejich rukou tak ulpívá krev zavražděných aktivistů          

a aktivistek, kteří měli odvahu se postavit za věc, v kterou věřili. Odhodlali se čelit přesile, byť 

věděli, jaké podstupují riziko. A právě proto bychom na ně neměli zapomínat. Neměli bychom 

zapomínat na ty, kteří položili svůj život za své názory a přesvědčení. A stejně tak nám jejich 

smrt připomíná hrůzy, kterých jsou tito vrazi schopní.“
191

 

 Od května 2012 do října 2013 nepravidelně vycházel i zpravodaj ABC – 

Solidarita.  V současnosti ABC publikuje svoje články buď v časopise Existence, nebo 

formou letáků.
192

 V minulosti vycházel Zpravodaj i na stránkách A-kontry. Např. v čísle 
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07/2001 se zde můžeme dočíst jak o českém anarchistovi JM, který byl v té době stíhán za 

výtržnictví na demonstraci proti rasismu, která proběhla v Náchodě; tak o stíhaných či 

vězněných anarchistech z USA, Velké Británie, Švédska, Polska nebo Turecka (Autor 

neuveden, A-kontra 07/2001: 19). Posledním větším publikačním počinem je vydání brožury 

Příběhy vězněných anarchistů, která vyšla v lednu 2014. Příběhy vězněných anarchistů se 

zaměřuje na současné stíhané a vězněné anarchisty v Bělorusku a výtěžek z ní jde právě na 

jejich podporu (Autor neuveden, Příběhy vězněných anarchistů 2014). 

 V neposlední řadě zmiňme, že ABC neinformuje pouze o výše zmíněných aktivitách a 

osobách, ale v poslední době se zaměřuje také na IT bezpečnost a určitou prevencí, co se týče 

např. ochrany dat v mobilních telefonech.
193

 

 

4.2. Food not Bombs (FNB) 

Samotná iniciativa FNB vznikla v  80. letech ve Spojených státech amerických. Jde 

o  samosprávné kolektivy, které se organizují na anarchistických principech a  jejichž hlavní 

aktivitou je poskytovat jídlo skrze přímou solidární pomoc od lidí, kteří dle slov FNB „na tom 

nejsou často o  mnoho lépe.“
194

 Suroviny na přípravu jídla se shání různě – využije se 

vyhozená zelenina ze supermarketů, produkty ilegálních zahrad, dary od prodejců                    

a sympatizantů, popř. jsou potraviny zakoupené z  výtěžku benefičního koncertů nebo od 

samotných aktivistů FNB (Autor neuveden, Kontrast 01/2011: 2).  

Iniciativa FNB má své kořeny v kampani proti otevření atomové elektrárny                  

v Seabrook v Nové Anglii. Mezi základní zásady, které spojují všechny skupiny působící 

v rámci iniciativ, můžeme zařadit např. úplnou rezignaci na používání násilí, 

nediskriminování nikoho v přístupu k rozdávané stravě a skupinové rozhodování společnou 

shodou, která umožňuje nezavádět do organizace hierarchii. Každá skupina má pak právo na 

vlastní výklad výše uvedených zásad, a to podle svých lokálních podmínek, a to díky tomu, že 

v rámci FNB neexistuje centrálního řízení a ani žádný šéf, každý může navrhovat nové 
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způsoby řešení problémů a způsobů jednání.
195

 Původní myšlenkou této iniciativy je v praxi 

ukázat, že zatímco se na jedné straně vynakládají obrovské částky na zbrojení a v západním 

světě se plýtvá potravinami, na straně druhé je zde množství lidí, kteří nemají domov a velmi 

často ani co jíst.
196

 

Food not Bombs
197

 je spojováno s ČSAF jednak z toho důvodu, že samo sebe 

označuje jako anarchistickou iniciativu a dále z toho důvodu, že se přímo členové ČSAF 

podílejí na těchto aktivitách. Dobrovolníci z FNB, kteří působí napříč celým světem (USA, 

Kanada, či Evropa), se věnují podávání bezplatné veganské, či alespoň vegetariánské stravy. 

Konkrétně pracují v městských parcích, na ulicích, ale také v jídelnách. V prohlášení, které 

bylo otištěno v A-kontra v roce 2000 členové uvádějí, že v této době působí v Praze již druhá 

skupina FNB, která se snaží navazovat na celosvětové hnutí, zároveň ale upozorňuje na fakt, 

že v rámci lokálního působení dochází k určitým odlišnostem (např. jak často a kde je jídlo 

rozdáváno, zda jsou zahrnuty i jiné aktivity – jako např. rozdávání letáků, účast na různých 

kampaních atp.) (Autor neuveden, A-kontra 08/2000: 9). 

Důvody působení FNB jsou širšího charakteru. Negativní jevy dnešní společnosti jako 

je chudoba, bezdomovectví, nezaměstnanost, lidi v nouzi bez možnosti důstojného života atp., 

nebere FNB jako zcela přirozenou a nevyhnutelnou součást a kriticky se staví i vůči 

organizacím, které sice také pomáhají lidem v nouzi, ale zároveň se „včlenily do 

kapitalistického systému a fungují pouze jako doplněk špatného sociálního zabezpečení tohoto 

státu.“ Dalším důvodem je dále spojitost některých organizací s církví (Autor neuveden,       

A-kontra 2000: 9). 

Jídlo by dle FNB nemělo být jen zdrojem zisku, ale nezadatelným právem. Místo toho 

ovšem spíše dochází k nárůstům zbrojení a konfliktům, které s sebou přinášejí také 

hladovějící obyvatele. Další příčinu zvyšujícího se hladu je dle FNB nadměrná konzumace 

masa, respektive samotný chov zvířat masného průmyslu, neboť právě nehospodárné 

zacházení se zdroji obživy a plýtvání potravin v živočišné výrobě mají za následek, že stále 

více lidí hladoví. V neposlední řadě iniciativa FNB kritizuje i samotný chov a nehumánní 

zacházení se zvířaty (Autor neuveden, A-kontra 08/2000: 9). 
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Aktivisty a  aktivistky z  kolektivů FNB působí v předem určené dny (zpravidla 

neděle)
198

 v  Praze, Plzni, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě, Děčíně, Karlových Varech, 

Kolíně
199

, Liberci a v Ústí nad Labem.
200

 

 

4.3. Antifašistická akce (AFA) 

Antifašistická akce byla založena v roce 1996. Impulsem jejího vzniku byl policejní 

zásah v hudebním klubu Propast v květnu 1996, kde probíhal benefiční koncert pro stíhané 

aktivisty. Policejní útok byl ovšem nepřiměřený a i přesto, že Inspekce ministerstva vnitra 

shledala pochybení, nepotrestala žádného viníka. AFA se od počátku profilovala jako 

anarchistická organizace
201

, začala vydávat svůj vlastní list Antifa news (později 

přejmenovaný na Akce). V něm definovala svá ideologická východiska a také informovala      

o dění na neonacistické scéně.  AFA vydala také několik brožur týkajících se problematiky 

fašismu a antifašismu. Mezi další aktivity patřil (patří) pořádání demonstrací, přednášek, 

promítání filmů s antifašistickou tématikou nebo  benefiční koncerty.
202

 

Antifašistická akce s podtitulem „všemi prostředky společně proti fašismu“ se kromě 

výše zmíněného dle svých slov zabývá dále ať „propagačními, informačními a praktickými 

formami boje se všemi autoritářskými ideologiemi a skupinami usilujícími o jakékoli formy 

útlaku, v první řadě s neonacismem a ultrapravicí.“ AFA se sdružuje se jak do lokálních 

skupin, tak do nadregionálních struktur dle místa působnosti nebo činnosti.
203

 

Aktivita AFA se odrážela také na tom, jak klesala nebo naopak stoupala aktivita 

neonacistických a krajně pravicových aktivit. V letech 1998 až 1999 zde vznikla pobočka 

Blood and Honour a na scéně začíná působit i Národní odpor. Navíc na Prvního máje si v roce 

1999 pravicoví radikálové nahlásili demonstraci na Střelecký ostrov, přestože toto místo je 
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tradičním místem anarchistů. Celá událost končí tak, že neonacisté prošli v doprovodu policie 

Prahou i přesto, že pochod neměli nahlášený, kdežto anarchisté byli policisty rozehnáni (Bastl 

2001: 5658; srov. ANTIFA – Šestnáct let v první linii
204

). V letech 1999 – 2002 aktivity 

AFA kulminovaly, k největším střetům potom docházelo v letech 2001 až 2002. K další 

výraznější aktivizaci jejich aktivit potom dochází po roce 2006 (Charvát 2007: 166167). 

 AFA na svých internetových stránkách vesměs velmi pravidelně informuje jak             

o domácím, tak o zahraničním dění, převážně tedy o neonacistických a ultrapravicových 

osobách, které mimochodem velice důkladně monitoruje nebo o událostech, které proběhly 

anebo na které chce upozornit. Mezi další témata, kterým se věnuje, patří např. rozhovory        

s (zahraničními) přívrženci, antiromská problematika, mapování nejrůznější historie, 

připomínání výročí osob zabitých neonacisty (každoročně se pořádá např. pietní vzpomínka 

„Nezapomeneme“ na Jana Kučeru), ale také pořádání nejrůznějších demonstrací (např. na 

podporu nespravedlivě stíhaných, konkrétně potom např. na podporu Romana Smetany, 

přestože neměl nic společného ani s antifašismem, ani anarchismem). Mezi poslední větší 

počin potom můžeme např. zařadit dokumentární film 161 > 88, který mapuje historii 

polistopadové antifašistické aktivity.
205

 

 Jak již bylo řečeno výše, anarchisté každoročně pořádají oslavy ku příležitosti Prvního 

máje, na nichž se podílí i AFA. Celkem čtyřikrát se uskutečnil festival MayDay na Císařské 

louce (v letech 2008 až 2011)
206

, poslední dva roky byly pořádány tzv. Akční dny. Program 

MayDay festivalů byl rozmanitý, kromě hudebních kapel, zde byly pořádány také přednášky, 

a to jak českých, tak zahraničních anarchistů, dále workshopy nebo promítání filmů. V rámci 

Akčních dnů dochází k sérii přednášek, koncertů atd., které jak už název napovídá, probíhají 

v několika dnech (cca jeden týden), a to na různých místech. Součástí Prvního máje je vždy 

také demonstrace.
207,208 
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4.4. Anarchofeminismus 

Propojení feminismu s anarchismem není tak markantní, jako tomu bylo v předešlém 

případě. V období 1993 až 1996 vycházel feministicky orientovaný časopis Wicca, který 

spojoval ekofeminismus s anarchistickými principy. Dalším počinem byla skupina Luna, 

která se v rozmezí let 1995 až 1998 formovala kolem squatterského hnutí. Luna se 

zaměřovala také na ekofeminismus, pořádala přednášky a vydávala časopis Esbat (Kolářová 

2009). Luna usilovala o větší zapojení žen-členek v rámci anarchistického hnutí, které bylo 

chápáno ryze jako mužské (Tomek; Slačálek 2006: 593). 

Dále na jaře roku 2000 vznikl punkově-feministický zin Bloody Mary. Přihlásil se 

k tzv. hnutí Riot Grrrls, které kritizovalo sexismus, patriarchální nastavení společnosti, 

kapitalismus a útlak obecně. V manifestu Bloody Mary se dále uvádělo, že členky mají blízko 

k anarchismu, avšak ne všechny se definují jako anarchofeministky.
209

 

Příslušnice Bloody Mary se pak zapojily do vznikající pražské skupiny lidí, kteří se 

spojili k organizaci Globální stávky žen na jaře 2001 (Kolářová 2009). Bloody Mary vyšla 

celkem čtrnáctkrát, vždy se zaměřovala na určité téma (např. zábava, láska, móda, sexualita 

atp.), poslední číslo vyšlo potom v roce 2009, činnost byla oficiálně ukončena v roce 2011.
210

 

Na konci roku 2000 vznikla Feministická skupina 8. března (FS83), která právě na jaře 

2001 na Mezinárodní den žen uspořádala výše zmíněnou demonstraci v rámci Globální stávky 

žen. Cílem bylo vrátit Mezinárodnímu dni žen jeho původní význam a poukázat na 

problematické postavení žen v české společnosti, ale i ve světě.
211

 

FS83 se charakterizovala jako sociálně feministická skupina, která chce ženy 

podporovat zdola, celkově se ale chápala jako anarchofeministická, s cílem zaměřit se v rámci 

anarchistických aktivit na boj proti útlaku v rámci pohlaví (Tomek; Slačálek 2006: 604605). 

Profil FS8B směřoval v rámci anarchofeminismu k původní koncepci 

neinstitucionalizovaného feminismu (Kolářová 2009). 
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FS83 potom od roku 2001 vydávala časopis Přímá cesta
212

, poslední číslo bylo vydané 

v roce 2009
213

. Přímá cesta vyšla celkem desetkrát, stejně jako zin Bloody Mary se vždy 

zaměřila na nějaké téma (např. rodina, pornografie, výchova, ženy a antifašismus nebo muži 

v patriarchátu). Dalším počinem byl zpravodaj Siréna a několik letáků, které se zaměřovaly 

např. na ideál krásy nebo postavení ženy v kapitalismu.
214

  

FS83 se potom v roce 2004 přejmenovala na Anarchofeministickou skupinu (AFS). 

Důvodem byla snaha vyjádřit názorovou orientaci a zdůraznit svou pozici, která je jak 

feministická, tak i anarchistická (Vráblíková 2006). V současnosti je Anarchofeministická 

skupina neaktivní, poslední aktualizace jejich webových stránek proběhla v roce 2009
215

, 

jakékoli prohlášení o ukončení činnosti nebylo (s největší pravděpodobností) vydáno. 

Zastoupení žen v anarchistickém prostředí se různilo podle typu jednotlivých 

organizací. Velice nízký byl jejich podíl např. ve FSA, AFA nebo ORA-S. Více žen oproti 

tomu bylo aktivních v ČSAF a v editorské skupině časopisu A-kontra. Důvodem, proč se 

v rámci anarchistického hnutí pohyboval spíše menší počet žen, byla horší šance se zde vůbec 

prosadit. Neboť i zde fungovaly (či stále fungují) hierarchické vztahy založené na 

neformálních autoritách, kdy vůdci jednotlivých skupin byli údajně vždy muži. Ženy nebyly 

chápány jako rovnoprávné aktivistky (Vráblíková 2006 cit. dle Kolářová 2004
216

). 

V posledních letech ovšem nebyl zpracován žádný další průzkum, který by mapoval 

současné postavení žen v rámci anarchistických (potažmo i antifašistických) skupin. Výše 

zmíněnou informaci je proto nutné brát s ohledem na roky zpracování. Provést takovýto 

výzkum je v dnešní době ale celkově problematické, neboť jak již bylo uvedeno, AFS od roku 

2009 nevyvíjí dále svoji činnost a je vcelku nemožné bývalé členky nějak kontaktovat, neboť 

uvedené e-mailové adresy jsou v dnešní době neaktivní. Dále nejsou ani pravidelně vydávání 
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časopisy/ziny, které by se týkaly anarchofeministických témat, a to nejen pod hlavičkou AFS, 

ale ani jiné skupiny. V posledních zhruba pěti letech (vycházíme-li od roku posledního vydání 

Přímé cesty a aktualizace webových stránek) je tedy anarchofeministické hnutí u nás zcela 

neaktivní. 
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5. Osobní výzkum ČSAF 

 Analýza ČSAF měla probíhat i na základě osobního výzkumu, který se měl týkat 

názorů členů ČSAF. Otázky byly rozděleny do tří tematických částí – důvody vstupu do 

federace; osobní hodnocení ne/úspěchů ČSAF a hodnocení současného stavu České republiky 

(např. vláda, finanční krize), což mělo ukázat názorová stanoviska na důležitá témata ČSAF 

(stát, kapitalismus atp.). Důvodem menšího počtu otázek byla snaha zaměřit se pouze na 

klíčové oblasti a rozebrat je více podrobně, a nikoli vytvořit kvantitativní dotazník, který 

jednak odrazuje od jeho vyplnění a na druhou stranu vzhledem k vyššímu počtu otázek, 

přináší i kratší odpovědi. 

Původně bylo cílem získat odpovědi od co největšího počtu členů (i těch bývalých), 

snahou bylo zjistit, do jaké míry se jednotliví členové názorově liší, nebo naopak shodují. 

Odpovědi na autorky položené otázky byly nakonec shrnuty do jednoho textu, který je 

součástí této kapitoly. Text nebyl nijak upravován, ani krácen. Níže uvedené informace by 

měl vydávat společné stanovisko několika členů ČSAF. Z bezpečnostních důvodů nakonec 

odmítli jednotliví členové samostatně odpovídat na položené otázky
217

. Níže poskytnuté 

odpovědi jsou tudíž kompilací reakcí několika členů
218

. Přesto si autorka troufá tvrdit, že i tak 

jí byly poskytnuty široce rozvinuté odpovědi, se kterými je možné dále pracovat v rámci 

zhodnocení proměny a postavení ČSAF.  

Níže poskytnuté informace budou dále využity v kapitole, která se zabývá 

zhodnocením vývoje a proměny ČSAF. Důvodem je snaha podat ucelenou a souvislou 

analýzu ČSAF. Proto nebudeme v této kapitole nijak komentovat a rozebírat níže 

zodpovězené otázky. 

Proč jsi vstoupil/a do ČSAF (popř. proč jsi vystoupil/a z ČSAF a angažoval/a jsi se 

potom nějak jinak)? „Do ČSAF jsem vstoupil před 15 lety a jsem členem dosud. Motivovalo 

mě k tomu pragmatické zjištění, že samotný toho moc nezmůžu, a proto je lepší se spojit s 

dalšími lidmi se stejnými či podobnými názory a pracovat společně. Anarchistické hnutí je 

založeno na organizaci, jde jen o to, aby byla antiautoritářská a nehierarchická. 

Anarchistická organizace je nejen prostředek pro zefektivnění naší činnosti, ale i školou jak se 

naučit jednat a organizovat kolektivně bez vůdců, je zárodkem budoucí anarchistické 
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společnosti, o kterou usilujeme. Proto jsem se stal součástí anarchistické federace, a vědom si 

její nezbytnosti a ponaučení z chyb našeho hnutí například v Rusku 1917, či sledování dění     

v současném Řecku, mě utvrdilo, že naše hnutí potřebuje mít organizovanou podobu a proto 

ani neuvažují, že bych opustil řady anarchistické federace. Můžou se střídat dny horlivé 

aktivity s těmi pasivnějšími, podle vytížení v prací, rodině, únavou z práce v hnutí, ale to mi 

neubírá nic na mém anarchistickém přesvědčení.“ 

V souvislosti s pasivitou a útlumem, který provázel federací v některých fázích jejího 

fungování, byla položena ještě doplňující otázka: Do jaké míry se členové hlásí k textu 

Vykašlete se na aktivismus
219

, do jaké míry je pro ně důležité něco opravdu dělat a vidět 

výsledky (nebo „stačí“ životní filozofie, kterou zastávají), zda je s útlumem spojen i syndrom 

vyhoření? „Anarchistické hnutí se s tím dost potýká, jen naší federaci prošlo takových lidí, 

kdyby „nevyhořeli“, byla by naše organizace dosti početná oproti dnešnímu stavu. 

Podobnému problému nedokázala čelit ani první vlna anarchismu na počátku 20. století po 

vzniku ČSR - tehdejší anarchisté očekávali s pádem habsburské monarchie revoluci, jejž 

nepřišla, mnozí rezignovali či se nechali svést na cestu reformismu a do politických stran, 

včetně komunistické (inspirováni ruskou revolucí a mylnými informacemi).“  

„Dnes mnozí anarchisté opouští naše řady, protože „revoluce nepřichází“ a neroste, 

příchozí vyrovnávají odchozí, hnutí zůstává marginální. Samozřejmě, že i hmatatelné výsledky 

mají svůj vliv, proto je nutné si stanovit cíle a vyhodnocovat je. Podobných konkrétních 

výsledků lze docílit i jinde například Food not bombs, provozováním infocentru, stávkou či 

jinou aktivitou na pracovišti, kampani třeba proti krokům radnice viz příklad španělského 

města Burgos, družstvům či obsazováním půdy viz odbory ve Španělsku či samosprávných 

podniků viz Argentina, Řecko, Francie, nakladatelskou činnosti...“ 

„Jak tomu předejít? Chce to přistupovat k stavu věci reálně, to neznamená přijít          

o nadšení a zápal, ale být si vědom, že revoluce a anarchistická společnost nepřijde ze dne na 

den, a že to bude hned pozítří. Anarchistickému hnutí ve Španělsku v 30. letech, kdy se 

pokusilo zastavit fašisticky puč a realizovat na osvobozených územích anarchistickou 

společnost předcházelo minimálně 50 let činnosti, kdy pak poslední desetiletí nabíralo na síle, 

a stalo se nejsilnějším hnutím v zemi – jen CNT tehdy čítalo přes 2 miliony členů, 

neorganizovaných anarchistů bylo minimálně jednou tolik.  Takže reálně to je, jen musíme být 
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trpěliví a pracovití. Česká společnost je nyní hodně pasivní, to ovšem neznamená, že tomu 

musí tak byt věčně. Poslední léta jsme svědky společenských povstání a hnutí po celém světě – 

Řecko, Španělsko, Island, USA, Arabské jaro, Turecko... (Z rozhovoru se španělskou 

kamarádkou, i ona byla velice překvapena, když lidé zaplnili náměstí španělských měst, 

spolčenost byla dosud taky pasivní jako ta česká). Pokud tyto povstání nemají být 

promarněna, musí lidé mít povědomí, jaké změny chtějí realizovat a jak je provést – a to je 

úloha anarchistického hnutí – seznámit lidi s našimi myšlenkami a tím jak realizovat 

svobodnou bezstátní a beztřídní společnost.“ 

„Jaký je postoj členů federace k zmiňované knížce si netroufám říci, nechci mluvit za 

druhé. Každopádně, nezastávám názor, vykašlat se na aktivismus. Je to dost dávno, co jsem tu 

brožurku četl, a nějak mi neutkvěla v paměti. Podle mě by si každý měl najit své místo ve 

federaci, byt upřímný a říci kolik je schopen času a energie věnovat činnosti pro federaci        

a hnuti. Snažit se podle možnosti co nejvíce zapojovat, skloubit svůj osobní život s prací pro 

federaci, tak aby jedno nebylo na úkor druhého. Brát na vědomí, že je potřeba být odpovědný, 

ale zároveň si být vědom, že není nepostradatelný. Neutíkat z federace, protože momentálně 

nemám čas – práce či rodina – snažit se ve federaci zůstat, přispívat třeba v diskusích, 

finančně, zajímat se, zůstat v kontaktu, když nemohu pomoci svoji fyzickou přítomností.           

V zahraničí, na setkáních s našimi sesterskými federacemi, potkáváme anarchisty běžně ve 

věku našich rodičů či prarodičů, často i celé rodiny. Takže je jasné, že anarchismus není jen 

„vzpoura mládi“, ale celoživotní přesvěcení, že jiný, lepší svět je možný.“ 

V čem vidíš úspěchy/neúspěchy působení v ČSAF (co se ne/povedlo, co ne/mělo 

smysl dělat atd.)? „Odpovědět na tak složitou otázku by bylo povídání na celou knížku. 

Nejpalčivější problém, kterému anarchistická federace, a potažmo celé hnutí čelí, je jeho 

marginalita. Nedaří se nám překročit vlastní stín, zůstáváme malým hnutím, a to limituje vše, 

co bychom sice rádi realizovali, ale nejsou na to kapacity ani prostředky. Upřímně věřím, že 

se nám to nakonec podaří, ale bude to složitá cesta. Naše hnutí má obrovský potenciál, a jeho 

čas ještě přijde. A skvělé je, že to záleží na každém z nás. Úspěchem je určité to, že naše 

federace je nejdéle fungující anarchistickou organizací u nás, a jsem rád, že jsem toho 

součástí. Podařilo se nám díky své nedogmatičnosti a životaschopnosti přežit největší krizi na 

přelomu tisíciletí, která vedla k zániku několika anarchistických skupin. Anarchistická 

federace za dobu své působnosti rozšířila mezi veřejností tisíce letáků, brožur, samolepek, 

knížek – přesto na to jak jsme marginální, jsme schopni v našich počtech a s omezenými 

prostředky zvládnout a odvést takový kus práce a vyrovnat se autoritářským skupinám, které 
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čítají stovky či tisíce členu a mají statisícové či milionové rozpočty. Hlavní úlohou 

anarchistické organizace je popularizace a osvojování si anarchistických myšlenek – a to se 

nám s přihlédnutím na naše omezené počty daří. Stačí se podívat například na úroveň našeho 

Nakladatelství. Samozřejmě že je stále co zlepšovat, i v naší federaci, jsou to výzvy, před 

kterými stojíme.“ 

Jaký je tvůj pohled na současný stav České republiky (vláda, finanční krize atd.)? 

„Pokusím se ve zkratce. Nejsme v krizi, kapitalismus jako ekonomický a společenský systém je 

krize. A nejen v ČR, ale celosvětově. Nebudu zabíhat do ekonomických věcí, to, co je 

podstatné a i ohledně vlády, je to, že tenhle systém nám není schopen poskytnout svobodnou 

práci, důstojné životní podmínky a nedává možnost reálně ovlivňovat naše životy. K čemu 

nám je parlamentní demokracie, jen si ji zkuste na pracovišti! Chceme vše, ne jen drobky         

z koláče. Chceme své životy, chceme je řídit pomocí samospráv a shromáždění, jak v obcích    

v nichž žijeme, tak na pracovištích. Nechceme být okrádání o plody naší práce. Chceme 

rovnost a nést důsledky našich vlastních rozhodnutí. A to nám tenhle systém není schopen 

poskytnout a ani nemůže. Proto jej budeme jako anarchisté negovat! Každá vláda levicová či 

pravicová, je vládou člověka nad člověkem. Každý kapitalista, nadnárodní koncern či malý 

podnikatel, je kapitalistou a vykořisťovatelem, a žije z naší práce. Víme, co chceme a jak to 

uskutečnit. Víme, že reformy ani kosmetické úpravy nic nevyřeší. Proto nás nenaleznete na 

kandidátkách a neuvidíte zakládat politické strany, Tudy totiž cesta nevede. Vyžaduje to 

společenskou změnu, sociální revoluci – nejde jen o pouhou výměnu jedné vlády za druhou, 

my ji chceme odstranit a rozprostřít mezi všechny a to vyžaduje změnu společenských vztahů 

od základu.“ 
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6. Analýza a hodnocení proměny a vývoje ČSAF 

 Kapitola „Analýza a hodnocení proměny a vývoje ČSAF“ se dělí na dvě části, kdy 

v jedné z nich je představeno hodnocení provedené samotnou ČSAF. V rámci tohoto 

hodnocení nejde o to přinést objektivní sebereflexi, ale konkrétní příklady kritiky a zamyšlení 

se nad dalším směřováním skrze vyjmenované problémy atp. Což má ukázat, jak ČSAF sama 

sebe vnímá. Druhá část je potom vlastní analýza zhodnocení proměny a vývoje ČSAF na 

základě informací zmíněných v předešlých kapitolách. 

 

6.1. Interní analýza a hodnocení proměny a vývoje ČSAF 

Nejprve zmiňme konkrétní problémy, které ČSAF představila. Mezi strukturální 

problémy federace můžeme zařadit generační diskontinuitu. ČSAF, respektive celé 

anarchistické hnutí se po celou dobu potýká s generační diskontinuitou. Např. v rozhovoru 

s dnes již bývalou členkou se dozvídáme, že ČSAF je stále tvořena jedinci podobného věku, 

tím pádem se stále věnuje takřka totožným tématům. Z toho vyplývá, že oslovuje podobně 

laděné jedince, takže těžko může dojít k nějakému většímu vývoji federace (Autor neuveden, 

Existence 04/2010: 13). Bývalý člen Iny, který v souvislosti s problematikou malého 

zastoupení starší generace v ČSAF hovoří o tom, že se lidé zhruba po dosažení třiceti let 

začínají usazovat a nemají na vedlejší aktivity tolik času. Dalším důvodem je, že nabyté 

životní zkušenosti nutí dělat více kompromisů, nahlížet na svět skrze více úhlů pohledu, tudíž 

není možné nést v sobě jeden jediný ideál. Aby mohli starší anarchisté v organizaci setrvat, je 

dle Inyho důležité, aby v dané oblasti měli dostatek vrstevníků, nutná je dle něj sociální 

pospolitost, podobná témata, která vesměs stejně staří anarchisté řeší (Autor neuveden, 

Existence 04/2010: 15). 

Právě přítomnost převážně mladší generace ovšem produkuje vesměs pořád stejná 

témata, způsob organizace nebo nastavení vztahů. Dalším prvkem je typická subkulturnost, 

která se k mladší generaci anarchistů váže, potom je problematické oslovit širší veřejnost, 

potažmo jiné segmenty společnosti, ale přitahuje zas a pouze příznivce z jedné a té samé 
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subkultury
220

. Věkový průměr se za dobu působnosti ČSAF prakticky nezměnil, pohybuje se 

kolem 20 – 25 let (O. H. 2010: 22). 

Není pochyb o tom, že generační diskontinuita není pro ČSAF vůbec přínosná, neboť 

právě propojení starších (a tím pádem taky zkušenějších) anarchistů s mladší generací jednak 

obě skupiny obohacuje (např. zkušenostmi, odlišným vnímáním perspektivy, nasazením, 

nebojí se experimentovat), ale také napomáhá tomu, aby starší členové ČSAF neopouštěli, 

pokud v ní budou působit také jejich vrstevníci (O. H. 2010: 22). 

V neposlední řadě je nutné podotknout, že je nezbytné, aby postavení obou generací 

v ČSAF bylo zcela rovné. Otázkou potom zůstává, co je potřeba udělat proto, aby 

nedocházelo k přetrhání generačních vazeb. Primárně je nutná vůbec poptávka po něčem 

takovém, potom je možné se zaměřit na jednotlivé formy a postupy skrze které by udržení 

kontinuity bylo možné. Tudíž vše musí vycházet ze samotné snahy členů chtít udržet               

a propojit spolupráci mezi staršími a mladšími či novými členy (O. H. 2010: 22). 

ČSAF si sama udělala interní malý průzkum, z jakého důvodu členové a členky 

federaci opouštějí. Mezi hlavní příčiny můžeme potom zařadit např. rezignaci na 

anarchistické myšlenky, vnitřní osobní spory; změna životního stylu – usazování se; 

pohodlnost; nedostatek času – rodina či práce; přeideologizovanost hnutí – časté hádky nebo 

nekompromisní vyhraňování se; pocit promarněné práce primárně z důvodu, že se hnutí 

nevěnuje určitým tématům dlouhodobě; nezapadnutí do subkulturního hnutí; demotivace 

pokud nejsou dodržována pravidla či pokud jsou členové nezodpovědní a maří schůze – viz 

dále zmiňovaný problém nadměrné konzumace alkoholu; málo společných témat – převážně 

se to týká propojení mladší a starší generace v rámci federace (O. H. 2010: 22). 

Jedna z bývalých členek dále uvádí jako důvod svého odchodu rozpadající se 

strukturu, problém s kontinuitou témat, konce časopisu Existence, pro tuto konkrétní osobu to 

bylo navíc fyzické napadení jednoho z členů, které nebylo nijak výrazně řešeno, respektive 

viník je (či byl) stále členem federace. Na druhou stranu v tomto konkrétním případě pro 

ilustraci zmiňme i důvody pro vstup do ČSAF – byla to snaha najít organizaci, kde se všichni 

mohou podílet na formování jejich aktivit, konkrétní kroky jsou probírány všemi, navíc 

zastupuje širokou paletu názorů (Autor neuveden, Existence 04/2010: 12). 
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Dalším příkladem je Iny, který byl v ČSAF zhruba v letech 1998 až 2005. Důvodem, 

proč se rozhodl ukončit činnost, bylo zjištění, že vynaložení energie neodpovídá tomu, co by 

mu hnutí mohlo na oplátku nabídnout. Určitou roli v tom sehrál i alkohol, což bude rozebráno 

detailněji níže. Opět pro ilustraci zmiňme důvody, které vedly Inyho, aby do federace vstoupil 

– oficiálně se zapojit do aktivit hnutí, potřeba poznat další stejně smýšlející osoby, dále snaha 

poznat, jak funguje organizace spravovaná dle hodnot anarchismu a jak fungují konkrétní 

přímé akce (Autor neuveden, Existence 04/2010: 14). 

Dalším negativním aspektem v rámci ČSAF, založeným spíše na osobní rovině, bylo 

(či je) nadměrné pití alkoholu. V určitém období se totiž ukázalo, že setkání se měnila 

v alkoholové dýchánky, kdy zábava převládala nad ostatními zájmy, což mělo samozřejmě 

rozkladný efekt. Negativní dopad takovéhoto průběhu byl ČSAF reflektován a např. na 

celofederačních sjezdech bylo pití zakázáno (O. H. 2010: 20). Časté popíjení bylo např. 

důvodem, proč se dnes již bývalý člen ČSAF Iny přestal angažovat v jejich aktivitách: 

„Rozhodnutí přesměrovat svoje úsilí jinam přišlo asi po dvou sjezdech, kde jsem měl dojem, 

že na nich šlo především o následnou chlastačku a celkový politický program se smrskl na 

pokusy pár jedinců vtisknout jakousi agendu.“ (Autor neuveden, Existence 04/2010: 14). 

K alkoholu se negativně vyjadřuje i člen ČSAF v textu, který napsal v roce 2003, ale 

který byl zveřejněn až v roce 2010. V daném článku uvádí určité výtky na adresu federace. Za 

povšimnutí např. stojí, jak kvůli některým členům, kteří nezřízeně pili, kouřili v přítomnosti 

nekuřáků, chovali se hrubě mimo svůj kolektiv či poškozovali cizí majetek, veřejnost nahlíží 

na všechny anarchisty odmítavě (-abm- 2010: 16). 

Dalším problémem je uzavřenost tzv. pro lidi zvenku, v autonomních prostorech se cítí 

jako vetřelci a nic je nenutí vrátit se zpátky. Problémem také může být estetická podoba 

prostorů, což také dle samotné ČSAF může odrazovat. Ideálem by tak byla čistá infokavárna 

(O. H. 2010: 20).  

Podle samotné ČSAF byla problémem i minimální snaha oslovit širokou veřejnost 

primárně při protestech. Samotné protesty převážně tedy v 90. letech neměly koncepčnější 

charakter, chyběla jim kreativita a také obsah, navíc účastnění se jakýchkoli demonstrací bylo 

zcela běžné. Právě negativní působení demonstrací mělo za následek, že ČSAF od podobných 

akcí pomalu ustupovala. Dnes by se měly konat spíše ojediněle, zato více promyšleně a s širší 
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koncepcí. Negativním rysem ovšem je snižování mobilizačního potenciálu a opouštění 

veřejného prostoru jako takového (O. H. 2010: 21).  

Absence zpětné vazby je další oblastí, se kterou se anarchistické hnutí potýká. Chybí 

zpětné zjišťování názorů na periodika, akce atp., a to jak v rámci federace, tak převážně 

v rámci širší veřejnosti. Otázkou ovšem zůstává, jak efektivně zajistit, aby této zpětné vazby 

bylo dosaženo. V rámci federace se osvědčila tzv. kolečka, kdy se na sjezdech jednotliví 

členové mohou vyjádřit (O. H. 2010: 21).  

Co se týče celkového zhodnocení hnutí, tak ČSAF v textu vydaném ku příležitosti    

15. výročí její existence hodnotí svou aktivitu jako zvýšenou v letech 1998 až 2002, kdy 

následně v letech 2004 až 2007 dochází k poměrně velké stagnaci, v posledních letech opět 

hovoří o nárůstu aktivit (-vk- 2010: 9). První polovina tohoto století je označována za období 

útlumu mj. také kvůli změně struktury organizace a tím pádem byla omezena i publikační 

činnost (-jk- 2010: 11). 

V rozhovoru otištěného v Existenci 04/2010 s jednou bývalou členkou, která na 

základě svých zkušeností z působení v ČSAF (poslední zkušenosti z roku 2009) uvádí, že 

v současnosti (v roce 2010) není ČSAF schopná rozvoje a sebereflexe, konkrétně se zmiňuje   

o problémech s praktikováním solidarity. Spolu s tím kritizuje neochotu diskutovat na témata 

jako patriarchální či sexistické chování (Autor neuveden, Existence 04/2010: 12). 

V rámci kritické sebereflexe si ČSAF v roce 2011 vytyčila do budoucna určité cíle. 

Konkrétně se jednalo o pět oblastí, na které by se měla zaměřit. Prvním z nich bylo „Braní si 

zpět veřejného prostoru“, kdy by se ČSAF měla snažit být více vidět, a to např. skrze street 

parties, guerillové zahradničení, veřejné promítání v ulicích, pikniky atp. Druhým cílem je 

„Budování hnutí solidarity“ skrze kterou je možné lidem přiblížit anarchistické myšlenky. 

Dále to je „Vstupování do aktuálních protestních hnutí“, což má být ale nejprve podrobeno 

důkladné kritice, aby se ČSAF zapojila pouze do projektů, které nijak neodporují jejím 

zásadám. Je ovšem nutné zmínit, že mezi samotnými anarchisty nepanuje shoda, zda se takto 

aktivizovat. Jedna strana je proti jakémukoli zapojování se, druhá strana v tom ovšem vidí 

možnost, jak šířit anarchistické myšlenky i jinde. Čtvrtým bodem jsou tzv. „Samosprávné 

projekty“, které mohou být jak dlouhodobé (např. infocentra), tak krátkodobé (např. konkrétní 

akce). Samosprávné projekty „jsou prostorem pro experimentování a ověřování anarchistické 

teorie v praxi. Jako takové mohou být ukázkou praktického fungování na základě 
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anarchistických principů. A v neposlední řadě kolem sebe soustřeďují samotné anarchistické 

hnutí.“ Posledním tématem je „Rozvoj anarchistického hnutí“ např. skrze propojování 

jednotlivců a skupin, ale také diskuzi se sympatizanty, dále skrze vnitřní vzdělávání, rozvíjení 

anarchistické teorie nebo pořádání přednášek atp.
221

 

Další vize aktivity do budoucna je dle ČSAF: „Naše snahy směrovat k vytváření trhlin 

ve zdi kapitalismu, jejich vzájemnému propojování a rozšiřování tak, aby se kapitalismus        

a vztahy, na nichž je založen, podařilo rozbít a na jeho troskách vybudovat svobodnou a zdola 

organizovanou společnost.“
222

 

 

6.2. Analýza a hodnocení proměny a vývoje ČSAF 

V rámci hodnocení ČSAF je nutné zaměřit se na několik oblastí, které byly 

představeny v předchozích kapitolách. Souhrnně se proto podíváme jak na rozebraná témata   

a aktivity, tak na výzkum provedený autorkou. Daná východiska od sebe nelze oddělit            

a věnovat se jim pouze v rámci vytyčených kapitol, z toho důvodu budou následně 

analyzována společně.  

Na samotném začátku se zaměříme na důvody vstupu a odchodu do/ze struktur ČSAF. 

ČSAF by měla být jakýmsi zárodkem, od kterého by se dále měla vyvíjet budoucí 

anarchistická podoba společnosti, měl by to být jakýsi základní kámen, který zformuje 

alternativy současnému kapitalistickému systému a představí i jiné fungování společnosti. 

Což je jednak důvodem, proč do federace přívrženci anarchismu vstupují – aby jednali 

společně, a tak měli větší možnost rozvíjet a prosazovat své myšlenky dále. Toto bylo jednak 

potvrzeno přímo autorce v rámci vlastního výzkumu, ale např. v rámci interního zhodnocení   

a rozhovorů, které ČSAF provedla ke svému 15. výročí, byl tento důvod taktéž zmíněn. 

Dalším neméně zajímavým poznatkem je snaha fungovat v organizaci bez hierarchie a na bázi 

společného rozhodování zdola. Tento princip, učit se pracovat v takovéto organizaci 

(respektive společnosti), je již deset let praktikován i skrze anarchistické tábory. 
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Spolu s otázkou vstupu je nutné zaměřit se také na důvody odchodu z organizace. 

Z rozhovoru s jedním ze členů ČSAF je to údajně často problém osobního vyhoření
223

. 

Aktivisté nevidí konkrétní výsledky své práce, převážně tedy nevidí změny ve společnosti – 

žádná revoluce nepřichází. Z toho důvodu mají pocit, že jejich veškeré snahy jsou zbytečné. 

Stejně tak byl tento problém potvrzen v dotazníku skrze e-mailovou komunikaci (viz předešlá 

kapitola). Spolu s tím ovšem dotazovaní zmiňují, že příchod a odchod členů je vesměs 

vyrovnaný, tudíž je hnutí stále marginální. Dále zmiňují, že v souvislosti s jakousi prevencí 

jak předcházet odchodům z důvodu vyhoření atp., je snaha nahlížet na současnou situaci 

reálně a vytrvat, přijímat inspiraci ze zahraničí, kde bylo dosaženo dílčích cílů. Na to ostatně 

upozorňuje i ČSAF, že je nejprve nutné zaměřit se na krátkodobé dílčí cíle, které by měly 

vytvořit podmínky pro fungování anarchistické společnosti. Současná společnost není totiž 

v tuto chvíli připravena na jakýkoli sociální zvrat, který by vedl k jejímu svobodnějšímu 

uspořádání. V neposlední řadě z výzkumu provedeného autorkou také vyplynulo, že je taktéž 

důležité, aby si členové uvědomovali, že z federace nemusí odcházet, i přesto, že v určitých 

obdobích musí věnovat svůj čas jiným (vesměs osobním) aktivitám. I přes sníženou možnost 

více se aktivně zapojit, je důležité zůstat v kontaktu a alespoň se o aktivitách a činnostech 

informovat. V souvislosti s tím je možné vidět, pro koho je anarchismus pouze určitá vzpoura, 

která tudíž bývá povětšinou časově omezená, a pro koho to je určitá životní filozofie, která 

přetrvává. 

Mezi další důvody můžeme zařadit např. již výše zmíněnou rezignaci na anarchistické 

myšlenky, změnu životního stylu, s čímž může být spojena určitá pohodlnost, nedostatek 

času, hádky uvnitř hnutí, nezapadnutí do subkulturního hnutí, málo společných témat 

(převážně se to týká propojení mladší a starší generace). Samozřejmě není možné tvrdit, že 

výše vyjmenované příčiny vstupu/výstupu do ČSAF jsou úplné.  

V rámci zapojení do činnosti ve federaci se tedy členové či členky věnují určitým 

tématům, která byla v této práci výše představena. Témata z velké části reflektují teoretická 

východiska anarchismu, která byla představena na začátku práce – jmenujme např. stát, 

kapitalismus, hierarchie, autorita, útlak, parlamentní demokracie, politické strany, volby, 

solidarita, rovnost atp. Ostatně tato témata byla i zmíněna v rámci výzkumu, kdy je současná 

demokracie, respektive i její podoba v České republice brána negativně. Vyzdvihovány           

a prosazovány jsou na druhou stranu samosprávné celky, ať už v obcích nebo na pracovištích, 
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což reflektuje požadavek anarchistického hnutí jako takového, které cílí na přímou 

demokracii a veškerou správu zdola. Spolu s tím je odsuzován i kapitalismus a vykořisťováni 

ze strany vlastníků. Nutná je ovšem celková proměna společnosti, nikoli pouhé „kosmetické 

úpravy“, z toho důvodu anarchisté současnou podobu systému jako takového negují; což 

taktéž zaznělo v jedné z odpovědí.  

Ve většině případu jsou daná témata interpretována negativně – veskrze všechna 

z oblasti politiky, snad s výjimkou squattingu, jehož aktivita je ČSAF podporována, ale na 

druhou stranu se zaobírá i negativní stránkou věci (vyklízení squatů, soudy atp.). Obdobně je 

na tom veganství, které je taktéž hojně podporováno a vyzdvihováno, na druhou stranu             

i v tomto případě je spojeno s určitou kritikou (vykořisťování a zneužívání zvířat atp.). 

Podíváme-li se na konkrétní témata a teoretická východiska anarchismu, je nejvíce 

skloňovaným pojmem kapitalismus a stát. Stát je brán špatný sám ze své podstaty, tudíž se 

nesetkáme s žádnými návrhy, jak by se dal reformovat – jako je tomu u jiných příkladů, které 

ČSAF také kritizuje, ale nabízí k nim alternativy a změny. Kapitalismus v rétorice ČSAF 

vesměs prostupuje většinu nejčastějších témat, kterými se federace zabývá. Je spojován 

jednak se státem, ale např. také s fašismem, se kterým má dle ČSAF stejné kořeny. Všechna 

výše zmíněná témata taktéž spojuje forma útlaku a vykořisťování, která je s nimi provázána 

v rámci určité hierarchie, na které stojí jak stát, tak kapitalismus, ale i teorie fašismu. 

V souvislosti s kapitalismem zmiňme ještě jeden poznatek – v  rámci výzkumu se 

členové ČSAF vyjadřují i k ekonomické krizi. Ekonomická krize podle nich není příčinou 

ztráty zaměstnání, chudoby atp. (což jsou v posledních letech často spojované pojmy), ale 

samotný kapitalismus „nám není schopen poskytnout svobodnou práci, důstojné životní 

podmínky“.
224

  

S kapitalismem a vykořisťováním se ale pojí i mj. odbory, které jsou kritizovány, 

neboť se vůči kapitalismu nijak nevyhraňují a navíc jsou také organizovány hierarchicky. 

Obdobně je na tom např. environmentalismus nebo otázka práv zvířat, kdy využívání 

životního prostředí nebo zvířat je opět pouze závislé na mocenských zájmech a v souvislosti 

s tím na útlaku. S právy zvířat je spojeno i veganství, či vegetariánství, které jsou hlavně 

v posledních letech s anarchistickým hnutím daleko častěji propojeny. Konkrétně je tím 

myšleno větší propagování veganské stravy (s vegetariánskou se setkáváme již v 90. letech). 

V posledních letech je také více zmiňován problém rostoucího anticiganismu u nás. 
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Dalším typickým tématem jsou volby, respektive jejich bojkot. V rámci voleb dochází 

pouze k výběru mezi již předem vybranými (jsme tedy zase opět u hierarchie), nejsou zde dle 

anarchistů žádné alternativy. Problémem dále je, že zvolené politiky není možné zpětně 

odvolat.  

Spolu s volbami se váže i tématika politických stran. Opět se zde setkáváme s kritikou 

hierarchie. Spolu s tím souvisí i kritika parlamentní demokracie. Důležité je také tvrzení, že 

veškerá moc korumpuje, z toho důvodu je již dopředu parlamentní demokracie brána jako 

taková negativně. Na druhou stranu je v tomto kontextu vyzdvihována přímá demokracie 

skrze různá dobrovolná sdružení – místo voleb se mají lidé organizovat. Díky dobrovolným 

samosprávným sdružením by bylo možné organizovat společnost bez volených politiků (nebo 

v případě firem – bez šéfů). Případy, jak samospráva může fungovat, ČSAF ukazuje na 

konkrétních příkladech – ať už je to zmiňovaná keramička Zanon nebo správa zapatistů 

v Mexiku. 

ČSAF se nezabývá pouze všeobecnými pojmy nebo českými příklady, ale tématem 

jsou i události ze zahraničí, respektive reaguje na konkrétní aktuální dění. Jak bylo zmíněno 

výše, jsou to specifické pozitivní příklady, které stojí na anarchistických principech, nebo 

informuje o určitých protestech napříč celým světem, které jsou namířené proti státu, policii 

atp. Média jsou celkově kritizována, že přinášejí zkreslený obraz a ovlivňují veřejné mínění. 

Dalším zahraničním tématem jsou válečné konflikty nebo NATO, ale i zde se jedná o kritiku 

mocenských zájmů. V souvislosti s informovaností o jednotlivých protestech ve světě ČSAF 

poukazuje na fakt, že o protestech na jihu Evropy bylo informováno v daleko menší míře než 

o protestech v rámci tzv. Arabského jara.  

Témata, která jsou ČSAF blízká, se odrážejí v její aktivní činnosti. Co se týče aktivity 

a akcí, které jsou s ČSAF spojené, je nutné se zaměřit jak na akce pořádané přímo ČSAF, tak 

na aktivity, které pouze podporuje. Důvodem je, že se v posledních letech spíše účastní akcí    

a protestů, které ale sama neorganizuje – v rámci tzv. anarchistických bloků. Jsou to akce, 

které nějak neodporují jejím zásadám a které chce z nějakého důvodu podpořit. Na tento jev 

můžeme nahlížet z více pohledů. ČSAF tak jednak může šířit anarchistické myšlenky              

i v rámci laické veřejnosti, která nemá o její činnosti povětšinou moc velké povědomí. Nižší 

aktivita v samostatném pořádání akcí (v tomto případě se rozumí demonstrací, blokád atd.) 

má dále za následek, že tak v očích médií a tím pádem i veřejnosti nejsou anarchisté spojováni 

s konkrétními protesty, tudíž nepůsobí tak radikálně jako v 90. letech a na počátku tohoto 
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století. Podíváme-li se na záznamy z protestů a akcí 90. let, tak ty jsou jednak velmi početné   

a povětšinou také končily nějakým střetem, ať už s neonacisty, nebo s policií (nebo s oběma). 

Tudíž anarchistické hnutí jako takové dostávalo ryze pejorativní obraz, kterého se jen těžko 

zbavovalo. To se mu ale ovšem v průběhu let může povést právě skrze přičlenění k akcím, 

které mu nejsou úplně cizí. Což má ale na druhou stranu i negativní aspekt – ČSAF je tak 

sama o sobě méně vidět a tento způsob aktivity může být považován za určitý způsob 

pasivního jednání, jelikož sama není organizačně činná. 

Asi nejdéle trvající aktivitou, která spadá přímo pod ČSAF, je potom pořádání Prvního 

máje, které se koná každoročně, ať už přímo pod ČSAF, nebo ve spolupráci s Antifašistickou 

akcí (May Day). Dále je na tom podobně squatting, anarchisté se buď přímo účastnili či 

účastní obsazování domů, minimálně tyto akce ale podporují. V souvislosti s dlouhotrvající 

aktivitou můžeme zmínit ještě činnost Food not Bombs nebo Anarchistický černý kříž, který 

dnes již sice nespadá přímo pod ČSAF, ale z hlediska určitého propojení a hlavně 

dlouhotrvající činnosti ho zde můžeme zmínit. Typická je také každoroční účast na 

ProtestFestu. V neposlední řadě zmiňme také velmi časté pořádání hudebních akcí s podporou 

GNWP. Výše zmíněné informace mají souhrnně představit příklady aktivit, které jsou s ČSAF 

spojovány z dlouhodobého hlediska. Vzhledem k tomu, jak již bylo řečeno výše, mnoho 

aktivit přímo nepořádá, proto není možné je od sebe striktně oddělit. 

Dalšími aktivitami, které se konají konstantně, ale ne tak často jsou např. happeningy 

v období voleb (letákové akce atp.) nebo blokády či protipochody proti neonacistickým 

pochodům. V rámci pokusů spíše ojedinělého druhu to byly např. velké protesty proti MMF    

a SB, daleko menšího rozsahu to potom byly např. protesty v rámci Anti-NATO.  

Mezi další jednorázové akce můžeme zařadit ty, které nespadají přímo pod ČSAF, ale 

které federace podporuje – byla to např. účast na blokádě proti kácení v Národním parku 

Šumava, Veggie Pride, Prague Pride, protesty proti přijetí ACTA nebo protestní akce např. 

iniciativy Freedom not Fear, Vzdělání není zboží, NE Rasismu nebo Pro Altu. 
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Závěr 

Na začátek závěru zmiňme, že ČSAF přímo nenavazuje na žádné původní hnutí, které 

zde působilo na přelomu 19. a 20. století, ale ze své podstaty je federalistickým sdružením 

regionálních anarchistických propagačních skupin. A v tomto navazuje na tradici České 

anarchistické federace, která zde působila v letech 1904 až 1914. 

Cílem této práce bylo zjistit, jakým vývojem a jakou proměnou prošla Československá 

anarchistická federace za dobu své existence. V úvodu práce byly vytyčeny následující 

otázky, na které tato práce měla přinést odpovědi. 

 

Jakým konkrétním vývojem ČSAF prošla? 

Československá anarchistická federace se na české scéně objevuje v roce 1995 

původně ještě jako Česká anarchistická federace. Po zániku Českého anarchistického sdružení 

a Anarchistické federace bylo nutné, aby vznikla nějaká anarchistická platforma, která by byla 

schopná koordinovat anarchistické aktivity a napomohla tak dalšímu rozvoji anarchismu        

u nás. V roce 1997 dochází k přejmenování na Československou anarchistickou federaci, 

čemuž předcházelo přijetí bratislavských aktivistů a také začlenění Anarchosyndikalistické 

federace jako jedné samostatné frakce.  

Hlavně zhruba v první polovině dekády působení federace jí provázely názorové 

rozkoly, které vedly vždy k určitému soupeření v rámci jednotlivých frakcí. Což v roce 1997 

vyústilo odchodem části anarchistů a vznikla Federace sociálních anarchistů. Jak ČSAF, tak 

FSA se vůči sobě snažily názorově vymezit. 

V dalších letech už jí neprovázejí žádná větší štěpení, která by vedla k větším 

organizačním změnám (jako tomu bylo právě v případě FSA). Postupně navíc získává určitý 

ucelený ideologický rámec, a to skrze dokumenty jako Programové minimum, Manifest ČSAF 

nebo Stanovy ČSAF. Díky těmto textům federace dostává určitou strukturu a působí jako 

ucelené hnutí nebo organizace. Působí tak jednak z toho důvodu, že přesně vymezuje, na 

jakých principech funguje, jaká je její struktura, a to např. včetně definování členství 

(přijímání nových členů, příspěvky atp.) či spolupráce se sympatizanty. Z původní federace, 
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která mohla působit rozhádaně a která se štěpila i ideologicky, se postupně ČSAF proměnila 

v organizaci s jasně danou strukturou založenou na rozhodování zdola. 

 

 Jaké změny se v rámci ní odehrály, a to jak v oblasti jednotlivých témat, tak v rámci 

členské základny?  

Rozsah témat je nejlépe možné zachytit v periodikách, která pod hlavičkou ČSAF 

vycházejí a vycházely. V posledních letech jsou zdrojem také internetové stránky. ČSAF se 

věnuje dlouhodobě tématům, která vycházejí z jejího teoretického základu (respektive kritiky 

určitých aspektů) – jako je stát, kapitalismus, vykořisťování, parlamentní demokracie, volby, 

politické strany nebo odbory atd. Všechna tato témata jsou často diskutována, což ostatně 

dokazuje i obrazová příloha této práce (konkrétně samolepky), kde nejčastějším tématem je 

právě např. kapitalismus, volby nebo demokracie. Je nutné zmínit, že kapitalismus a s ním 

spojené vykořisťování v rámci mocenských zájmů je součástí vesměs většiny témat, kterými 

se ČSAF zabývá – je spojeno např. jak s fašismem, tak s otázkou environmentalismu nebo 

práv zvířat. 

Po celou svou existenci se ČSAF taktéž věnuje problematice neonacismu, k větším 

konfliktům s neonacisty ovšem docházelo hlavně v 90. letech. V posledních letech se v této 

souvislosti dále zaměřuje na problém rostoucího anticiganismu v České republice.  

ČSAF se také snaží reagovat na aktuální problémy – až už to je výše zmíněný problém 

anticiganismu, také se zaměřuje (zaměřovala) i na protesty ve světě, nebo na probíhající 

války. Obecně se zabývá tématy, která jsou jí blízká a která v danou dobu ve světě (ale            

i u nás) rezonují. V tomto případě můžeme hovořit o jakési proměně témat, která se vždy 

dotýkají nějakého konkrétního problému či události a na která chce ČSAF upozornit, popř. se 

chce vůči nim určitým způsobem vymezit. 

Co se týká témat, která byla dříve aktuální a hojně probíraná a dnes se v textech 

neobjevují tak často, můžeme zmínit např. NATO. Na přelomu století se ČSAF více věnovala 

otázce NATO a jeho kritice. Přesto, že s NATO a jeho strukturou i nadále nesouhlasí, je nutné 

podotknout, že toto téma není dnes již tak často diskutováno. Je ovšem nutné zmínit, že je 

logické, že na konci 90. let toto téma bylo daleko více aktuální, neboť Česká republika v té 

době do NATO vstoupila. Dále by se dalo říci, že dříve se ČSAF více zabývala i squattingem, 
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což bylo opět podmíněno větším počtem squatů u nás. Dnes se v této souvislosti spíše řeší 

jejich vyklízení a následné soudní procesy. 

Poměrně novějším tématem je například veganství. V 90. letech bylo s anarchistickým 

hnutím v určité míře spojeno vegetariánství, oproti tomu propagace veganství se objevuje 

hlavně v posledních letech. Může to být dáno i tím, že se celkově veganství dostává do širšího 

povědomí. Mezi nová témata můžeme zařadit např. také ta, která ČSAF řeší skrze podporu 

různých iniciativ, jež neodporují jejím hodnotám. Díky tomu se zabývá i oblastmi, které 

nejsou pro anarchismus jako takový zcela typické (viz výše vyjmenovaná klíčová témata).  

Co se týká proměn v rámci členské základny, tak z dostupných informací                     

a i z výzkumu vyplývá, jednak že poměr odchod – příchod je vesměs vyrovnaný, nedochází 

tedy k rapidnímu úbytku, ale ani nárůstu členů. Z toho důvodu je možné ČSAF stále 

považovat za marginální hnutí. Co se týká generační výměny, v této souvislosti je nutné 

zmínit, že se ČSAF potýká spíše s generační diskontinuitou, kdy ve federaci jsou převážně 

jedinci podobného věku. Mezi důvody odchodu starších členů federace jsou zařazeny např. 

jiné oblasti starostí a zájmů (jako je rodina) a na vedlejší aktivity již nezbývá tolik času. Spolu 

se zkušenostmi navíc dochází k dělání větších kompromisů, tudíž může dojít k ustoupení od 

radikálních názorů (za radikální názor můžeme považovat např. i změnu celé současné 

společnosti). Dalším důvodem potom může být nedostatek vrstevníků, což také napomáhá 

k tomu, aby z federace starší členové odcházeli. 

 

Jak se v průběhu let měnilo její postavení?  

To, jak se v průběhu let měnilo postavení ČSAF, můžeme nejlépe zaznamenat v rámci 

zkoumání jejich aktivit, kdy vidíme, v jakém období byla výrazně aktivnější a kdy naopak 

docházelo k útlumu. Větší aktivizaci ČSAF můžeme poprvé zaznamenat kolem roku 1998, 

kdy proběhlo několik Global Street Parties (největší se konala v Praze). Na tyto akce bylo 

později navázáno již v menším rozsahu v rámci tzv. Local Street Parties. Akce byly spojené 

mj. také s protesty proti globalizaci. Asi největší akcí svého druhu byly ovšem protesty v roce 

2000 proti zasedání MMF a Světové banky v Praze. Jednak došlo asi k největší mobilizaci 

v rámci hnutí, ale také byla navázána spolupráce se zahraničními aktivity. V tomto případě je 

ovšem nutné brát zřetel na to, že to byla akce mezinárodního rozsahu, tudíž podpora ze 

zahraničí nebyla v tomto případě ničím výjimečným. Protesty provázely násilnosti a také jim 
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byla věnována asi největší mediální publicita, kterou anarchistické hnutí zaznamenalo. Což 

s sebou ale také přineslo negativní ohlasy na anarchistické hnutí u nás. 

Další Street nebo Local Parties v příštích letech (2000 – 2002) již nedosáhly takové 

mobilizační úrovně jako ty z konce 90. let. Podobně na tom byly i demonstrace namířené proti 

NATO, které se uskutečnily v roce 2002. Se začátkem nového tisíciletí tedy v rámci ČSAF, 

ale i celkově anarchistického hnutí u nás, můžeme sledovat postupný úpadek a útlum. 

Postupný nárůst aktivit je možné zaznamenat znovu zhruba kolem let 2008 – 2010,     

a to až do současnosti. Což můžeme vidět na vzrůstající publikační činnosti – v roce 2008 

začaly vycházet nástěnné noviny A3, o rok později Zdola a v roce 2010 začala vycházet 

Existence. A3 a Existence vycházejí pravidelně dosud, Zdola je věnováno vždy specifické 

události. Následně začal vycházet i časopis Klíčení (rok 2011), který je určen taktéž pro děti. 

V posledních několika málo letech navíc dochází k větší činnosti Nakladatelství ČSAF, pod 

jehož hlavičkou vychází např. jak Existence nebo Klíčení, tak knihy nebo brožury                  

(u některých z nich se spolupodílí na jejich vydání, jiné vycházejí přímo pod ní). 

Co se týká konkrétních větších akcí, tak v letech 2009 až 2011 navíc spolu s AFA 

pořádala festival May Day v rámci Prvního máje, který probíhal nenásilnou formou. Ve 

srovnání s Prvními máji předešlých let, kdy docházelo k násilným střetům, tak se ČASF 

alespoň zbavuje negativní konotace. Důležité je zmínit, že se těchto akcí účastnily i zahraniční 

kapely a přednášející, což opět dokazuje větší aktivitu. Co se týče dalších větších počinů, tak 

v roce 2010 federace navíc uspořádala vícedenní oslavy ke příležitosti 15. výročí své 

existence. A v posledních dvou letech (2013 a 2014) pořádala Anarchistický festival knihy. 

V předchozích letech se ČSAF těchto anarchistických knižních veletrhů účastnila pouze 

v zahraničí. 

 

Jaká je její pozice dnes? 

V posledních letech se ČSAF zaměřuje na pět oblastí, a to konkrétně být více vidět ve 

veřejném prostoru, budovat solidaritu a vstupovat do protestních hnutí. Všechny tři cíle je 

možné vidět právě jednak skrze spoluúčast na již několikrát zmíněných akcích, které sama 

nepořádá, ale podporuje je, a taktéž na akcích, které spadají přímo pod ČSAF.  Čtvrtým cílem 

jsou tzv. samosprávné projekty. V tomto případě se jí daří z dlouhodobého hlediska udržet 
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infocentrum Salé, ve kterém jsou pravidelně pořádány různé akce nejen ryze anarchistického 

zaměření. Posledním bodem je potom rozvoj anarchistického hnutí. V tomto bodě není 

jednoduché činnost ČSAF hodnotit. K většímu rozvoji anarchistického hnutí jako takové        

u nás nedochází. Na druhou stranu můžeme v této souvislosti tvrdit, že k určitému rozvoji 

dochází v rámci samotné ČSAF, a to např. skrze zvýšenou publikační činnost, pořádání besed, 

přednášek atp.  

V posledních letech můžeme vidět určitou snahu více přiblížit anarchistické myšlenky 

lidem mimo toto hnutí právě hlavně díky tomu, že se ČSAF účastní převážně demonstrací, 

které ale primárně nepořádá. Díky účastnění se těchto akcí může ČSAF nejlépe propagovat 

svá stanoviska a hodnoty i mezi lidi, kteří by se o její existenci asi jinak nedozvěděli. Další 

možností, skrze kterou lze „nenásilnou“ cestou šířit anarchistické ideje, jsou určité autonomní 

prostory, které nebudou tematicky zaměřené pouze na anarchismus. V současnosti je takovým 

místem již zmiňované Infocentrum Salé.  

Úspěchem ČSAF je fakt, že je nejdéle fungující anarchistickou organizací u nás,          

i přesto, že za dobu své existence prošla několika etapami, kdy byla její činnost omezená        

a v útlumu. Na druhou stranu asi největším problémem je marginalita hnutí, což ho celé 

limituje – převážně v rozsáhlejších aktivitách. Pořádání vlastních větších akcí je v posledních 

letech spíše nahrazováno spoluúčastí na protestech, pochodech či jiných akcích hnutí či 

iniciativ, se kterými buď ČSAF nějak přímo spolupracuje (např. s Anarchistickým černým 

křížem, Food not Bombs nebo Asociací Alerta), anebo neodporují jejím zásadám, tudíž je 

ochotná je podpořit (např. Iniciativa NE Rasismu, Vzdělání není zboží). 

V souvislosti s tím je ale nutné zmínit, že i přes omezené kapacity (co se týče počtu 

členů) se ČSAF daří vykazovat vesměs dobrých výsledků v několika oblastech – ať už je to 

rozsáhlá publikační činnost, kterou posiluje i vlastní nakladatelství, fungující anarchistické 

infocentrum nebo pravidelně aktualizované internetové stránky federace, ČSAF je taktéž 

aktivní na sociální síti. 

V neposlední řadě v rámci hodnocení jejího současného stavu, je také nezbytné se dále 

zamyslet nad samotným názvem ČSAF, konkrétně nad přídavným jménem „slovenská“. 

Sama federace ve svých výročních zprávách uvádí, že anarchistické hnutí na Slovensku nemá 

žádnou aktivní skupinu. Vzhledem k těmto skutečnostem je otázkou, z jakého důvodu ČSAF 

nezměnila svůj název na původní Českou anarchistickou federaci. 
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Summary 

The aim of this thesis is to answer the following questions. What specific 

developments have occurred within the Czechoslovak Anarchist Federation (CSAF)? The 

CSAF was founded in 1995 and noticeably there was some competition within the CSAF, 

especially during the first half decade of its existence. This led to the departure of a group of 

anarchists who formed the Federation of Social Anarchists (FSA). In the following years there 

were no further divisions, as in the case with the FSA. Moreover the CSAF was given             

a coherent framework through documents such as the Platform Minimum Program, Manifesto 

of CSAF or Statues of CSAF. It is because of these documents that the CSAF looks like           

a coherent movement with a clear structure. 

What changes have arisen within it, both in individual themes and within the 

membership? The CSAF devotes long-term issues which are founded on its theoretical basis 

(or criticism of certain aspects) - such as the state, capitalism, exploitation, parliamentary 

democracy, elections, political parties or trade unions etc. All of these topics are often 

discussed. Other typical issues are for example neo-Nazism and the anti-gypsy movement in 

the Czech Republic. The CSAF reacts to current issues, such as protests around the world or 

actual wars. Less frequent themes discussed are subjects such as NATO, however newer 

themes, like that of veganism, have been mentioned. 

There have been are no changes within the membership – the joining and departure is 

equal, thus the membership is still the same. The CSAF does have an issue regarding 

generational discontinuity because older members naturally leave CSAF and there are many 

members within a similar age cohort. 

How has its position changed over the years? The CSAF was more active around 

1998, because during this period there were the Global Street Parties or the Local Street 

Parties and protests against the Word Bank or the International Monetary Fund were 

organized in this term and many people participated. From the years 2000 – 2002, the Street 

or Local Parties didn’t reach mobilization levels as they did during the 1990’s 
 
and the CSAF 

was in a state of decline. The CSAF did become more active again from 2008/2010 and it 

continues to be so to the present day. An example of this is that it publishes more frequent 

jounrals – Zdola, Existence, Klíčení, A3 but also A-kontra. 
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 What is the position of the CSAF today? The CSAF more often is seen to participate 

in actions which are organized by other movements (for example Association Alerta, No 

Racism etc.). This affords the CSAF a good opportunity to spread its ideas amongst other 

people who are outside of the anarchist movement. It is an organization that is very active in 

the production of publications, on the Internet and also on social networking sites. 
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236

 (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 13: Politika. Neberme ohled na politiky a šéfy. Oni je na nás také neberou.
237

 

(obrázek) 
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Příloha č. 14: Politika. Neutahujme si opasky! Zatněme pěsti! Generální stávkou proti 

REFORMĚ!
238

 (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 15: Společná organizace zdola. Demokracie?! A zkusili jste jí už někdy na 

pracovišti?
239

 (obrázek) 
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Příloha č. 16: Společná organizace zdola. „Nebudu na propuštění z práce jen nadávat. Začnu 

se organizovat.“
240

 (obrázek) 

 
 

 

 

 

Příloha č. 17: Společná organizace zdola. Garantujeme odpovědné reakce
241

 (obrázek) 
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Příloha č. 18: Společná organizace zdola. Společně za svá práva a potřeby
242

 (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 19: Společná organizace zdola. Spojme se a zvítězíme nad těmi, kteří chtějí ovládat 

naše životy
243

 (obrázek) 
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Příloha č. 20: Společná organizace zdola. Společně proti totalitním ideologiím
244

 (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 21: Antimilitarismus. NE radaru NE raketám NE novým závodům ve zbrojení
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(obrázek) 
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Příloha č. 22: Antimilitarismus. NE radaru NE raketám NE lezení do zadku Spojeným 

státům
246

 (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 23: Antimilitarismus. Ve válce vítězí jen SMRT NO WAR
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 (obrázek) 
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Příloha č. 24: Ostatní. Nezapomínej, že jsi pod dohledem!
248

 (obrázek) 

 
 

 

 

Příloha č. 25: Ostatní. Streetart i ty vystavuj v největší galerii světa
249

 (obrázek) 
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Příloha č. 26: Ostatní. Zvířata nejsou věci (obrázek)
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