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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Vývoj anarchistického tisku v ČR po roce 1991 na příkladu 

A-kontra a Existence přibliţuje nejen anarchistická periodika, ale i celé anarchistické 

hnutí. V práci jsou popsána jednotlivé anarchistické skupiny a organizace a jimi 

vydávané časopisy a tiskoviny, které se staly šiřiteli anarchistických myšlenek. Pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy aplikované na periodika A-kontra a Existence je moţné 

vysledovat, kterým tématům se tyto tiskoviny věnují, jakou podobu mají dané příspěvky 

a zda se jedná o příspěvky autorské, či převzaté.  

 

 

Abstract 

These thesis describes space of anarchistic press in the Czech Republic. Goal of this 

work is to bring both the teoretic view of anarchism and its directions and its practical 

display in media sphere. Particular as the description of individual anarchistic 

organizations and movement, that are effect in the Czech Republic from its constitution 

up to the present, and their printed matterial, what they publish. Analysis is accomplish 

through quantitative content analysis on two magazines: A-kontra and Existence. The 

results bring the informations about content of articles in magazines, about the space, 

that is given to these contents, if the articles are authorical or taken over, or if themes 

are from the domestic space or from abroad. 
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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je vývoj anarchistického tisku v České republice 

po roce 1991. Anarchistický tisk lze povaţovat za alternativní zdroj informací, který se 

snaţí přinášet zprávy a informace odlišné od médií masových, a tím rozšiřovat 

povědomí čtenářů, buď o jiném úhlu pohledu na určitá témata, nebo přinášet témata 

zcela nová, v masmédiích nezmiňovaná. I z tohoto důvodu si myslím, ţe je zajímavé 

přiblíţit si podobu těchto médií, konkrétně anarchistických a vůbec rozšířit povědomí o 

jejich existenci. 

Jako student mediálních studií a dřívější student mezinárodních vztahů mi toto 

téma přišlo vhodnou kombinací nabytých vědomostí z obou oborů. Politologický náhled 

je zohledněn v popisu anarchismu jako takového, jeho odnoţí, či osobností, které ho 

reprezentují. Mediální hledisko se promítá do představení anarchistického tisku a jeho 

podob a následné analýzy vybraných periodik.  

Smyslem této práce nemá být pouhý popis anarchistického tisku, ale celého 

anarchistického hnutí jako celku. Právě první teoretická část práce, přichází s popisem 

anarchismu, konkrétně jeho historického vývoje, představitelů, či dalších 

anarchistických směrů. Poté se dostaneme k základní části práce, věnující se anarchismu 

v Čechách po roce 1989. Přiblíţíme si nejen vývoj anarchistických hnutí v České 

republice, ale v samostatné části si představíme i hnutí samotná. V návaznosti na ně 

budou také popsány jednotlivé anarchistické tiskoviny, které byly vydávány nejčastěji 

právě pod hlavičkou jednotlivých organizací. Závěr práce přináší analýzu dvou 

vybraných anarchistických časopisů – A-kontra a Existence. 

Analýza by měla dotvořit obraz o anarchistickém tisku. Pozornost je zvláště 

soustředěna na obsah daných příspěvků a jejich autorství. Dále je zkoumán smysl 

příspěvků, zda se jedná o teoretický text, či text vztahující se k určitým událostem, či 

s určitým praktickým obsahem. Výsledkem analýzy by měl být nejen popis daných 

periodik, ale také odpovědi na výzkumné otázky (viz. kap. 4.2). 

Oproti schválené tezi není analyzována obrazová příloha příspěvků, která, jak se 

ukázalo během výzkumu, se mnohdy buď nevztahovala přímo k daným příspěvkům, 

anebo se jednalo pouze o ilustrační obrázky, které by v případě analýzy, dle mého 

názoru, nepřinesly mnoho relevantních výsledků podstatných pro tuto práci. 
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1. Vymezení pojmu anarchie, anarchismus 

 

Anarchii lze popsat jako stav bezvládí, neuznávání autorit a ani jimi nastavených 

pravidel. Takto fungující společenský systém je brán za ţádoucí, především ze strany 

anarchisticky smýšlejících jedinců či skupin, protoţe je stavem neomezené svobody 

jedince. Pro většinovou společnost se však jedná o negativní stav chaosu.(Jandourek: 

2012,- 22-23) Z politologického hlediska se jedná o bezvládí, které je způsobeno 

rozpadem či neexistencí jednotící společenské autority. Anarchii lze povaţovat za jeden 

z prvotních ukazatelů nefungujících státních mechanismů a správ, např. v důsledku 

dlouhodobé politické krize, či revoluce. (Adamová; Kříţkovský; Šouša; Šoušová: 2001, 

4) V běţném jazyce přináší pojem anarchie spíše negativní, aţ hanlivý význam. Je 

spojován s chaosem, bezvládím, rozpadem systému a společenského řádu. Je povaţován 

za utopickou představu společenského bytí.  

Pojem anarchie je odvozen ze slova řeckého původu – anarchos. Jedná se o 

přídavné jméno označující stav bez vládce, bez vlády. Řečtí učenci toto slovo pouţívali 

v různých smyslech, např. Homér (8. st. př. n. l.) jím popisoval stav absence vůdce 

společenství či vojevůdce vojska, Xenofón (430 př. n. l. – 354 př. n. l.), tímto výrazem 

označoval rok, ve kterém nevládl ţádný vládce – archón, jednalo se tedy o období 

politického bezvládí. Z takto pouţívaného pojmu se postupem času vyvinul pojem 

anarchia, který jiţ začal popisovat stav politického chaosu. Právě negativní obsah 

tohoto pojmu lze najít u významných řeckých učenců – Platóna a Aristotela. Mimo 

chápání pojmu jako nezákonnosti a chaosu, se hovoří také o ztrátě vlády, řádu, či 

mravní neukázněnosti. Nutno však dodat, ţe pojem anarchia nebyl chápan všemi pouze 

negativně. Myslitelé Zenón (336 př. n. l. – 224 př. n. l.) či Aristippus (435 př. n. l. – 355 

př. n. l.) daný výraz chápali v pozitivním slova smyslu, sice jako společenství bez vlády, 

ale jako společenství moudrých.(Tomek, Slačálek: 2006, 23-24) Aristippus dokonce 

vládu povaţoval za překáţku k dosaţení dobrého ţivota.(Jun: 2012, 7)  

Z idey anarchie vychází ideologické hnutí anarchismus, které lze povaţovat za 

široký proud sociálně politických myšlenek, jehoţ definice však není jednoznačná. 

(Tomek, Slačálek: 2006, 15) Pojďme si tedy představit určité náhledy na vymezení 

daného myšlení, jeho cíle a základní zdroje. Hlavním cílem a myšlenkou je realizace 

absolutní svobody jedince, spravedlivého a rovnostářského společenského řádu, a to 

díky odstranění mocenských struktur a jejich donucovacích prostředků. (Filozofický 
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slovník: 1985, 43-46) Pro anarchismus jsou veškeré podoby politické moci zbytečné a 

špatné, protoţe omezují a uráţejí principy svobody a rovnosti. Základním prvkem a 

klíčovou hodnotou anarchismu je neomezená svoboda člověka. (Heywood: 2008, 191) 

Nutno dodat, ţe anarchismus nestojí pouze proti moci politické, ale i proti podstatě 

moci jako takové, proti moci lidí nad lidmi ostatními. Anarchismus chce bojovat jak 

proti moci politické, tak ale i ekonomické, proti výchově k poslušnosti k hierarchii ap. 

(Tomek, Slačálek: 2006, 15) Podstatou anarchismu a celé jeho moţné existence je 

myšlenka dobrovolné spolupráce v rámci solidární ekonomiky, či utváření komunit. 

Jejich podstata má být zaloţena na vzájemném poskytování pomoci a ochrany v rámci 

rovného vztahu všech zúčastněných, jak uvádí popis anarchistického alternativního 

způsobu společenského uspořádání Jana Kellera v úvodu knihy Anarchismus: Svoboda 

proti moci. (Tomek, Slačálek: 2006, 9) Dle Václava Tomka anarchismus vystupuje proti 

stávajícímu společenskému řádu, kterým je kapitalismus. Podobně jako komunismus se 

odvolává ke stejnému revolučnímu subjektu; v případě komunismu k proletariátu, 

anarchismus však tento subjekt dále rozšiřuje na široké spektrum všech utlačovaných, 

vykořisťovaných, pracujících, atd. (Tomek: 1988, 8-9) Tyto myšlenky anarchismu, 

které popírají nutnost vzniku a udrţování pořádku shora a které věří v moţnost 

existence harmonie ve společnosti skrze lidskou přirozenost, vycházejí z velmi 

optimistických předpokladů o samotné lidské přirozenosti, a proto je lze povaţovat za 

utopistické a nereálné. (Heywood: 2008, 191) Zdání utopičnosti a neschopnosti 

existence takto nastaveného společenského řádu také přispívá fakt, ţe anarchismus, 

pokud ho budeme brát v potaz jako politickou ideologii, nikdy neměl moţnost aplikovat 

své myšlenky v praxi, tzn. anarchismus a jeho stoupenci nikdy nezískali politickou moc, 

a ani anarchistické myšlenky a zásady nebyli nikdy základem utvářející se společnosti či 

státu. (Heywood: 2008, 192) I z tohoto důvodu je moţná anarchismus brán jako 

okrajový, či méně významný, neţ ostatní ideologie, a to jak současné; liberalismus či 

socialismus, tak i minulé; fašismus či komunismus. 
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1.1 Vymezení anarchistických myšlenek ve vztahu k ostatním 

politickým ideologiím 

Za počátek uceleného formulování anarchistických myšlenek lze povaţovat 19. 

století, kdy také docházelo k vymezování a utvrzování ostatních politických ideologií
1
. 

(Heywood: 2008, 192) Anarchismus, jako okrajovou ideologii, lze popsat ve vztahu ke 

klasickým politickým ideologiím (k tzv. ideologickému trojúhelníku)
2
, se kterými ho 

spojovalo několik základních myšlenek, jejichţ prosazování s velkou mírou ústupků a 

kompromisů ze strany těchto ideologií, silně kritizoval a odmítal. (Tomek, Slačálek: 

2006, 16)  

Začněme s liberalismem, který se dle mého názoru s anarchismem shoduje 

v nejdůleţitějším aspektu, a to v otázce svobody člověka. Potvrzením podobnosti 

myšlenek těchto dvou ideologií je i definice liberalismu dle Oxfordského slovníku, 

podle které liberalismus povaţuje kaţdého jedince za zdroj morálních hodnot a kaţdého 

člověka za stejně hodnotného.(Oxfordský slovník: 2000, 421) Dle uvedeného 

v předchozí kapitole, je takto zformulovaná definice jasným ukazatelem podobného 

ideologického základu obou politických směrů. Další encyklopedická definice 

liberalismu, říká, ţe vláda je nutná, ale nikoliv přirozená a jediným přirozeným stavem 

člověka je jeho volnost a svoboda. Politika je brána za něco umělého, nepřirozeného, 

avšak nutného.(ed. Miller: Blackwellova encyklopedie: 1995, 249) Právě tato definice 

nám ukazuje, v čem se tyto dva směry odlišují. Anarchismus nepovaţuje ţádnou formu 

vlády za nutnou, ba naopak, existence vlády je pro udrţení svobody jednotlivce 

nepřípustná. Anarchismus souhlasí také s pozitivním prvkem svobody
3
, kterým je účast 

na společném rozhodování, a to bez delegování tohoto práva na někoho jiného. Právě 

toto delegování je počátkem nerovnosti ve společnosti, kvůli kterému se společnost 

rozděluje na vládnoucí a ovládané.(Tomek, Slačálek: 2006, 15-16) Liberální pojetí 

svobody je široké, ale omezené. Jedinci mají absolutní právo na svobodu, ale zastávají 

                                                 
1
 Pro upřesnění uveďme, ţe pojem politická/é ideologie je zde brán z nemarxistického pojetí, označující 

tedy systematizované politické doktríny, obsahující systém idejí a názorů.(Cabada;Kubát: 2002) 

2
 Do ideologického trojúhelníku jsou řazeny politické ideologie socialismus, konzervatismus a 

liberalismus.(Cabada; Kubát: 2002) 

3
 Pozitivní svobodu lze popsat jako moţnost jednat, moţnost převzít kontrolu nad vlastním ţivotem a 

uvědomění si základního smyslu nás samých. Takto popsaná svoboda je charakteristická pro kolektivy, či 

jednotlivce, kteří se však povaţují za členy daného kolektivu, zatímco negativní svoboda je prezentována 

zástupci daných jednotlivců.(Carter: 2012) 



 

   

 

6 

  

názor, ţe pokud nebude svoboda omezena, můţe se stát právem omezování či 

zneuţívání druhých.(Heywood: 1994, 26) V zásadě lze tedy říci, ţe základním rozdílem 

liberalismu a anarchismu je to, ţe svoboda je v liberálním pojetí ohraničena, zatímco 

v anarchistickém ţádných hranic nemá.(Cabada, Kubát: 2002, 141)  

Dále se dostáváme k porovnání anarchismu a konzervatismu. Tyto dvě ideologie 

jsou si zřejmě nejvíce vzdáleny. Mezi těmito směry nelze v podstatě nalézt ţádný 

shodný prvek, či myšlenku, které by popisovaly obě ideologie. Konzervativní lpění na 

tradicích, zachovávajících se zvycích, či institucích je pro anarchisty nepřijatelné, 

protoţe právě anarchisté volají po změně takto nastavených systémů. Základním 

rozdílným názorem těchto dvou ideologií je i náhled na povahu člověka. Anarchisté, jak 

jiţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, věří v lidskou přirozenost, která představuje lidi 

jako bytosti od přírody dobré, či minimálně se schopností stát se dobrými, pokud k tomu 

budou vytvořeny vhodné sociální podmínky. Oproti tomu konzervatismus operuje 

s myšlenkou, která přirozenou lidskou dokonalost odmítá a je to dle něho bráno za 

idealistický, aţ utopistický přístup. Základem konzervativního přístupu je tedy teorie o 

lidské nedokonalosti a nemoţnosti se zdokonalit.(Heywood: 1992, 61-62) Dalším 

znatelným rozdílem je náhled na strukturu společnosti. Pro konzervativně smýšlející je 

přirozená hierarchická struktura společnosti, nepřipouští tedy sociální rovnost, která je 

základem anarchistických myšlenek. 

Moţná nejbliţší ideologií ve vztahu k anarchismu je socialismus, i díky 

popisování anarchismu jako radikálnější větve socialistického hnutí.(Tomek, Slačálek: 

2006, 16) Nutno však dodat, ţe socialismus lze brát jako široký pojem, do něhoţ se 

skryje mnoho odnoţí a různorodých proudů, důleţitou roli ve vymezení hraje i časový a 

místní kontext.(Cabada, Kubát: 2002, 150) I přesto lze však nalézt určité jednotící 

prvky. Prvním z nich je pospolitost, která je tak společná i s anarchismem. Příznačná 

pro oba směry je právě myšlenka kolektivistické síly – ochotně spolupracovat mezi 

sebou a společně jít za určitým cílem, namísto sledování osobních zájmů. Totoţný 

pohled mají obě ideologie i na osobnosti jednotlivců, kdyţ je povaţují za tvory sociální, 

tedy z přirozeného hlediska spolupracující, oproti liberálům či konzervativcům, vidící 

jednotlivce jako soutěţivé a konkurující si. Významnou shodu mezi anarchismem a 

socialismem lze nalézt také v otázce kapitalismu, který je pro oba směry tím, co 

rozděluje společnost na společenské třídy a šíří ve společnosti sociální nerovnosti a proti 

čemuţ chtějí bojovat.(Heywood: 1992, 95-100), 
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Mimo základní politické ideologie, které lze povaţovat za nejrozšířenější 

ideologie, lze anarchismus srovnat i s dalšími méně výraznými hnutími, jejichţ hlavní 

myšlenka existence stojí na boji proti jednotlivým podobám útlaku.(Tomek, Slačálek: 

2006, 17) Anarchismus je silným podporovatelem těchto hnutí, která převáţně bojují za 

menšinová práva, např. feminismus, hnutí lesbiček a gayů, antirasismus atd., a snaţí se 

tato témata zapojovat i do své agendy. 

Se zajímavou myšlenkou zařazení anarchismu v politickém vymezení přichází 

Nathan Jun ve své knize Anarchism and Political Modernity, v níţ popisuje následující: 

„anarchismus se od počátku definoval proti modernitě – ne díky idealistickým 

pohledům do dob před příchodem modernity, ale hledáním něčeho nového, stáním 

mimo, existováním vně, či zcela se pohybující za, modernitou. Do určité míry je tedy 

oprávněné anarchismus označit za „první“ filozofické a politické postmoderní 

hnutí.(Jun: 2012, 11) Tato myšlenka by nám tedy měla potvrdit důleţitost anarchismu 

jako politického hnutí, jehoţ kritické myšlenky potvrzovaly přerod moderní společnosti 

ve společnost postmoderní.
4
 Dle autora by také mělo dojít k rozlišení klasického 

anarchismu, který je vnímán spíše pejorativně a tohoto nového postmoderního 

anarschismu či postanarchismu. Jeden z moţných důvodů, proč jsou pojmy anarchie, 

anarchismus uţívány a následně i vnímány pejorativně, nastiňuje americký historik 

Howard Zinn
5
 v jednom z rozhovorů. Uvádí, ţe pejorativní uţívání slova anarchismus, 

můţe být přímým následkem faktu, ţe myšlenky o absolutní svobodě mohou být pro 

představitele moci děsivé. Ti u moci, jsou schopni tolerovat myšlenky liberální, 

reformativní, avšak nejsou schopni přijímat myšlenky o neexistenci státu, či centrální 

autoritě a snaţí se je představovat jako myšlenky chaotické, násilné.(Zinn: 2008) 

 

 

                                                 
4
 Definice postmoderní společnosti není zcela jednoznačná. Vychází však z kritiky společnosti tradiční, 

přichází s širokým mnoţstvím moţností a alternativ, které silně působí na existenci jedince. Dochází 

k odlišování společenských vzorců a pravidel, či se rozšiřují hranice svobody jednotlivců.(Bauman: 2002, 

19) Coţ je vlastně základní myšlenka anarchistického hnutí.  

5
 Howard Zinn (24.8. 1992 – 27.1. 2010) byl americkým historikem, dramatikem, aktivistou, který se ve 

svých pracích zaměřoval na otázky týkající se třídního rozdělení, ras, válek, byl také bojovníkem za 

lidská práva. Citováno dne: 15.4. 2015. Dostupné na:  http://howardzinn.org/  

http://howardzinn.org/
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2. Základní rozdělení anarchismu  

 

Rozdělení anarchismu se odvíjí od čerpání ze dvou rozdílných myšlenkových 

zdrojů – socialismu a liberalismu. Kaţdý z nich vychází z jiné podstaty, coţ se projevilo 

ve vymezení anarchismu na kolektivistický, vycházející ze socialismu a 

individualistický, jehoţ základem byl naopak liberalismus. I přes snahu dosaţení 

shodného cíle, tedy bezstátnosti, se oba směry rozcházejí v jeho dosaţení a obzvláště 

v představě o podobě vzniklé anarchistické společnosti.(Heywood: 2008, 191)  

 

2.1 Kolektivistický anarchismus  

 

Je znám také pod pojmem sociální anarchismus a lze jej popsat jako do krajnosti 

dovedený kolektivistický socialismus, který vychází z myšlenky člověka jako 

společenského tvora, jehoţ přirozeností je společná spolupráce pro všeobecné blaho, 

namísto individualistického prosazování svých vlastních zájmů.(Heywood: 2008, 202) 

Cílem kolektivistického anarchismu je odstranění státu a soukromého vlastnictví. Je 

moţné jej také rozdělit do několika odnoţí, které se diferencují v rámci společné 

základní myšlenky. Pro příklad uveďme anarchosyndikalismus, jehoţ myšlenky se šířily 

Jiţní Amerikou, či Španělskem, tak také anarchokomunismus, představovaný Petrem 

Kropotkinem. (Busky: 2000, 5-6) 

Propojení socialismu a anarchismu se projevovalo aktivitou anarchistů v širším 

chápání socialistického hnutí. Převáţně se jednalo o propojení s marxismem, u kterého 

lze vysledovat určité teoretické podobnosti. Oba směry jasně odmítají kapitalismus, 

který je zdrojem společenské nespravedlnosti, pro oba směry je také vhodným 

prostředkem k uskutečnění svých cílů revoluce, důleţitý je také prvek kolektivního 

vlastnictví a komunitního společenského ţivota. Samozřejmě však lze nalézt i rozdíly 

mezi oběma směry, a to převáţně v otázce odstranění státu. Marxistická myšlenka 

nastiňuje revoluci jako odumírání kapitalisticky řízeného státu, po jehoţ odstranění 

můţe začít vládnout proletariát. Anarchisté však jednoznačně odmítají jakoukoliv formu 

státní vlády, ať uţ burţoazní, či socialistickou, cílem revoluce je definitivní odstranění 

státní moci a státu jako takového.(Heywood: 2008, 202-203)  
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2.1.1 Anarchosyndikalismus 

 

Jak je patrné z názvu, anarchosyndikalismus vychází ze dvou směrů – 

anarchismu a syndikalismu
6
. Rozvoj anarchosyndikalismu se datuje k počátku 19. 

století a je brán za radikální odborové hnutí ovlivněné anarchismem. Ve spojitosti 

s anarchosyndikalismem lze zmínit, z Francie pocházející, CGT (Confédération 

Générale du Travail) – Všeobecná konfederace práce, či CNT ze Španělska, protoţe 

obě tyto organizace byly v určitou dobu vedeny anarchisty. Spojení anarchistů 

s pracujícími bylo však pouze kompromisem obou stran, jak anarchistickými 

aspiracemi, tak ale i potřebami dělnického hnutí. Nutno také podotknout, ţe tato 

spolupráce nebyla zcela výhodná ani pro jednu stranu. Anarchisté museli často upustit 

od svých radikálnějších záměrů a pracující se často místo zlepšení pracovních podmínek 

dočkali pouze tvrdých represí.(Tomek, Slačálek: 2006, 301-302) Společné rysy lze najít 

v odmítání běţné politiky, která je pro obě strany bezobsaţná a korumpující. Pro 

anarchisty byl také syndikát modelem decentralizované společnosti. (Heywood: 2008, 

204-205) Odborová hnutí spojená s anarchismem se šířila jak po Evropě, jak uţ bylo 

zmíněno výše, nejznámější a nejúspěšnější byli anarchosyndikalisté ve Španělsku a 

Francii, tak také do Jiţní Ameriky
7
. Nutno dodat, ţe rozvoj anarchosyndikalismu 

rozvířil v anarchistických kruzích debaty, i mírné pře, mezi individualisty a kolektivisty. 

Obě strany se však shodli a sjednocující vyjádření přináší závěrečná rezoluce 

z anarchistického sněmu z roku 1907, v níţ se uvádí, ţe anarchistická federace je 

sdruţení skupin a jednotlivců, v níţ nikdo nemůţe vnucovat svou vůli či omezovat 

iniciativu někoho jiného. Vůči existující společnosti má za cíl změnit všechny morální a 

ekonomické podmínky a k dosaţení tohoto cíle podporuje boj všemi přiměřenými 

prostředky.(Guérin: 2005, 220)  

 

                                                 
6
 Jedná se o odborové/dělnické hnutí usilující o revoluční nastolení federativně strukturované společnosti, 

kde jsou výrobní prostředky zespolečenštěny. Nástrojem k dosaţení těchto cílů jsou tzv. přímé akce – 

bojkoty, stávky atd. (Jandourek: 2012, 229) Role odborových svazů je dle syndikalistů významná 

v ochraně pracujících proti vykořisťování. 

7
 Výrazným představitelem tohoto hnutí byla Argentinská regionální dělnická federace – Federación 

Obrera de la Regional Argentina/FORA. Právě v této organizaci měli anarchisté velký vliv, dokonce se i 

otevřeně profilovala jako anarchistická bojovná organizace.(Tomek, Slačálek: 2006, 303-304) 
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2.1.2 Anarchokomunismus 

 V tomto směru se spojují ideje komunismu a anarchismu. Hlavním pojítkem je 

např. náhled na bohatství a vlastnictví. Výsledkem společné práce lidí je určité 

bohatství, které by tedy mělo patřit všem – mělo by být ve společném vlastnictví 

komuny, a ne ve vlastnictví soukromém, tedy ve vlastnictví jednotlivce.(Heywood: 

2008, 205) Vzniká zde paralela k Proudhonovu mutualismu, který hlásal v podstatě 

totoţné názory. Pro oba směry je moţné pouţít Proudhonův citát, ţe vlastnictví je 

krádeţ. Popis anarchokomunismu lze doplnit ještě o názor, ţe soukromé vlastnictví 

můţe být základem lidského sobectví, z něhoţ mohou vznikat konflikty, či 

celospolečenský nesoulad, coţ anarchisté obzvláště kritizují. Ve společném vlastnictví 

by neměly být jen výrobní prostředky, ale také konečné produkty. Distribuce těchto 

výrobků by byla zprostředkována bez peněz, pouze dle potřeb členů 

společenstva.(Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová: 2011, 93) Cílem 

anarchokomunistických aktivit a snah je odstranění kapitalistického systému, který 

povaţují za nespravedlivý, nesvobodný a trvale neudrţitelný. Takto nastavený systém 

má být nahrazen bezstátní a beztřídní společností, fungující na základě samospráv a 

autonomních federací.
8
  

 

 

2.1.2.1 Petr Kropotkin (1842 – 1921) 

 

Petr Kropotkin byl jedním z nejvýznamnějších představitelů anarchismu na 

přelomu 19. a 20. století. Právě on dal základy anarchokomunismu, který lze svým 

obsahem srovnávat s marxismem. Oba směry vycházejí ze společných základů, ovšem 

Kropotkin se soustředil na evoluční vývoj člověka a společnosti a její přirozené 

pospolitosti, oproti marxismu, jehoţ základem bylo ekonomické rozdělení společnosti a 

politická ekonomie.(Tomek, Slačálek: 2006, 200) Kropotkinova evoluční teorie, jejíţ 

podstatou byla myšlenka, která za hlavní zdroj evoluce jak u lidí, tak u zvířat, 

povaţovala vzájemnou pomoc, byla také určitou alternativou evoluční teorie 

Darwina.(Heywood: 2008, 206)   

                                                 
8
 Manifest kolektivu Anarchokomunistická alternativa. Citováno dne 1. 5. 2015. Dostupné na: 

http://aka.anarchokomunismus.org/?page=manifest 
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Kropotkin pocházel z carského Ruska, ze šlechtické moskevské rodiny. I díky 

tomu se mu dostalo klasického vzdělání společně s moţností studovat na prestiţní 

vojenské škole. Důleţitou zkušeností, která ho snad i nasměrovala k anarchismu, byl 

pobyt na Sibiři, kde vykonával vojenskou sluţbu. Právě zde se setkal s nelogičností 

reforem shora, začal ztrácet důvěru v konstitucionalismus a především pociťoval silný 

dopad politického centralismu. Díky těmto zkušenostem se rozhodl pro odchod 

z armády, která pro něj byla jedním ze symbolů carského Ruska. Vrátil se do 

Petrohradu, kde začal studovat na tamní univerzitě. V 70. letech 19. století se Kropotkin 

vydal do západní Evropy, aby se přiblíţil dělnickému hnutí a Internacionále. Zpět do 

Ruska se vracel se zkušenostmi i znalostmi týkající se nejen různých podob 

socialismu.(Tomek, Slačálek: 2006, 200-201) Právě tyto zkušenosti a znalosti zúročil 

v tajném Čajkovském krouţku
9
, který šířil socialistickou propagandu a literaturu 

carským Ruskem. Po zatčení za aktivity v Čajkovském krouţku a uvěznění, emigroval 

Kropotkin do Anglie a následně do Švýcarska, kde se setkával s významnými 

socialisty.(Tomek, Slačálek: 2006, 202) V emigraci se Kropotkin věnoval jak svému 

původnímu oboru – geografii, tak i publikační činnosti. V počátcích přispíval do listu 

L´Avant´Garde (Předvoj)
10

, který existoval pod Jurskou federací
11

, po jeho zákazu se 

stal jedním ze zakladatelů listu Le Révolté (Povstalec), který byl zanedlouho poté 

přejmenován na La Révolté (Vzpoura). Periodikum bylo určeno vyspělé části dělnické 

třídy, která měla být skrze právě tento tisk informována o ekonomických či historických 

otázkách a souvislostech.(Tomek, Slačálek: 2006, 202) Kropotkin proţil poslední roky 

svého ţivota v rodném Rusku, avšak v izolaci a osamělosti v interním exilu na venkově, 

kam byl donucen odjet po nátlaku bolševiků na anarchisty, kteří bojovali proti jimi 

nastolené vládě. Zde také roku 1921 umírá, jeho pohřeb se stává manifestací proti 

                                                 
9
 Jednalo se o nejznámější skupinu národniků v 70. letech 19. století v carském Rusku. Jejich aktivita 

spočívala v šíření pamfletů a letáků, dovozu ilegální literatury ze západní Evropy a osvětě obyvatel. 

Spolek směřoval k sociální demokracii a Kropotkin byl jediným anarchistou mezi nimi.(Woodcock: 1962, 

citováno dne 1.5. 2015. Dostupné na: http://www.ditext.com/woodcock/7.html 

10
 Jednalo se o švýcarský anarchistický tisk, který byl vydáván v letech 1877 – 1878. Byl zakázán 

švýcarskou vládou na konci roku 1878, i kvůli vyjádření sympatií k tehdejším atentátníkům (Max Hödel, 

Giovanni Passanannte). Citováno dne 1.5. 2015. Dostupné na: 

http://de.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99Avant-Garde?uselang=cs 

11
 Jurská federace byla součástí První internacionály; jednalo se o anarchisticky zaloţenou sekci, která se 

poté stala hlavním kritikem generální rady První internacionály. Mezi představitele Jurské rady patřil 

např. James Guillaume.(Kropotkin: 1899, citováno dne: 1.5. 2015. Dostupné na: 

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/memoirs/memoirs4_9.html 

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/memoirs/memoirs4_9.html
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tehdejšímu reţimu i s účastí zahraničních novinářů.(Purchase: 2014, 27-28) 

 Kropotkin své názory prezentoval jak ve svých dílech
12

, tak na svých turné, 

během kterých přednášel. Mnoho těchto sestavených přednášek se poté dočkalo i 

kniţního vydání. Například na otázku vlastnictví a odměňování za práci měl podobný 

názor jako Proudhoun, tedy odměňování pracujících ne dle výsledků, ale dle potřeb. 

Měl také jasný názor na vznik a fungování sovětů, které měly být hlavní stavební 

jednotkou porevolučního Ruska. Kropotkin vítal existenci sovětů, ale jen pokud 

zůstanou nástrojem boje proti burţoazii a státu a nestanou se vládními 

institucemi.(Purchase: 2014, 20) Jako většina anarchistů věřil i Kropotkin v lidskou 

přirozenost. Od ní odvíjel schopnost morálního jednání, které bylo obsaţeno ve všech 

ţivočiších, od zvířat aţ po člověka, jiţ v evolučním procesu, vrozeném vývoji. 

Důleţitým faktorem však pro morální jednání byla rovnost, coţ je i jedním ze 

základních principů anarchismu.(Tomek, Slačálek: 2006, 207) 

 

2.2 Mutualismus  

 

 Mezi kolektivistickým a individualistickým anarchismem stojí mutualismus. 

Cílem mutualismu je nejen odstranění státu, ale také, aby továrny a výrobní prostředky 

byly vlastněny a kontrolovány přímo dělníky a pracujícími.(Busky: 2005, 5) 

Mutualismus spočívá v existenci systému směny, který je výhodný pro všechny 

zúčastněné. Podstatou směny není zisk, či vykořisťování ostatních, ale všestranná 

spokojenost. Základem takto nastaveného systému by byla vzájemná spolupráce a 

dobrovolnost, bez nutnosti zásahu shora – např. pomocí regulace. Hlavním 

představitelem byl Pierre-Josepf Proudhoun, ţijící na počátku 19. století. Základním 

dílem, potvrzujícím myšlenky mutualismu, byla jeho kniha Co je vlastnictví? z roku 

1840.(Heywood: 2008, 203-204) 

 

 

 

                                                 
12

 Mezi jeho nejznámější a nejvýznamnější díla patří např. Paroles d´un révolté (Buřičovy děti; 1885), 

The Conquest of Bread (Dobývání chleba; 1881), či Fields, Factory and Workshops (Pole, továrny a 

dílny; 1899). (Woodcock: 1962, dostupné online na: http://www.ditext.com/woodcock/7.html) 
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2.2.1 Pierre Joseph Proudhoun (1809 – 1865) 

 

Jednalo se o významného myslitele a autora, který sám sebe jako první označil 

za anarchistu, v pozitivním slova smyslu.  Byl velkým inspirátorem pokračujícího 

anarchistického hnutí, ale i dalších myšlenkových proudů socialismu. Jeho myšlenky 

vycházely ze socialismu, který by však nebyl omezen a existoval by v rámci absolutní 

svobody.(Tomek, Slačálek: 2006, 81) Věřil, ţe je moţná existence takového sociálního 

uspořádání, kde je skrze socialismus docíleno svobody bez potřeby vládnoucí moci, či 

autority státu. Vrcholem dovršení společnosti je spojení anarchie a pořádku.(Tomek: 

2005) A právě mutualismus měl být ideální alternativou ke kapitalismu a socialismu. 

Jeho názory na osobní vlastnictví, vycházely z dvojího pohledu. (Gambone: 1996) 

V jeho nejznámějším díle Co je vlastnictví? (1840) přichází s jasným názorem, ţe 

vlastnictví je krádeţ. Hlavní myšlenkou díla je nástin vlastnictví, které ovšem nechce 

zcela odstranit, kritizuje pouze individuální vlastnictví velkého průmyslu, které má za 

následek ztrátu práv pracujících, souhlasí však se soukromým vlastnictvím malého 

majetku.
13

 V díle také kritizoval tehdejší vlastnické poměry, ze kterých vyplývalo, ţe ti, 

kteří vlastní výrobní prostředky se mohou obohacovat na úkor dělníků, coţ posléze 

zvětšuje nejen hospodářskou, ale i sociální nerovnost. (Tomek, Slačálek: 2006, 82) 

Dalším dílem potvrzujícím Proudhonovy anarchistické myšlenky byla práce O 

spravedlnosti v justici a v církvi, ve které popisoval společnost jako organismus 

fungující na základě kolektivního rozumu a vzájemné odpovědnosti. Důleţitou roli 

v takto dané společnosti hraje také individualita a autonomie člověka.(Tomek, Slačálek: 

2006, 93) Proudhonovy názory měly velký vliv na rozvoj socialistického myšlení, které 

se poté začalo rozrůzňovat a dělit. Pro anarchismus jsou cenné jeho protiautorativní 

myšlenky, či náhled na soukromé vlastnictví, kriticky je na něj však pohlíţeno skrze 

názory na ţenské pohlaví, které je dle Proudhona přirozeně podřízené. (Tomek, 

Slačálek: 2006, 101) 

 

                                                 
13

 Proudhon, Pierre Joseph: What is property? Inquiry into the Principle of Right and of Government 

Citováno dne 1.5. 2015. Dostupné na: 

http://web.archive.org/web/20021107113257/http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer-

new2?id=ProProp.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=

2&division=div1 
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2.3 Individualistický anarchismus 

 

Jak jiţ bylo uvedeno na počátku této části práce, individualistický anarchismus 

vychází z myšlenek liberalismu. Hlavní myšlenkou je samozřejmě svoboda, která je pro 

oba směry tak důleţitá. V liberálním pojetí však není moţná existence svobody 

v bezstátní společnosti, protoţe předpokládanou lidskou vlastností je sobeckost, před 

kterou je nutné ostatní jedince chránit, a to právě díky určité kontrole shora. Liberálové 

přicházejí také s myšlenkou, ţe dané státní zásahy jsou prostředkem k rozšiřování 

pozitivní svobody jedince.(Heywood: 2008, 207) Anarchistický individualistický postoj 

lze také popsat jako nedotknutelné pole působnosti, vlastní kaţdému jedinci, v rámci 

kterého má daný jedinec nejvyšší a neomezené právo nakládat se svým tělem, duchem i 

majetkem. Vztahy mezi těmito jedinci lze popsat jako vztahy utvořené na základě 

směny, smlouvy či daru, a to za předpokladu, ţe kaţdý jedinec je ochoten směnit své 

statky či pracovní sílu s ostatními.(Miller: 1984, 30-31) Pro stoupence 

individualistického anarchismu je tedy jejich osobní svoboda, která nesmí být ničím 

omezena, tím hlavním cílem, kterého chtějí dosáhnout. Dle Bookchina lze popsat 

individualistický přístup jako osobní oddanost individuální autonomii, oproti 

kolektivistické oddanosti společenské svobodě.(Bookchin: 1995) 

 

2.3.1 Egoismus 

Tento směr bychom mohli popsat jako jeden z nejvyhraněnějších 

z anarchistických odnoţí. Jedná se o koncept názorů, jejichţ hlavní podstatou je 

suverénní jedinec. Lze tedy hovořit o krajním individualismu. Počátky tohoto směru 

můţeme datovat do poloviny 19. století, do doby anarchistických myslitelů, kterými 

byli např. Benjamin Tucker či William Godwin. Hlavním představitelem, a v podstatě i 

zakladatelem, myšlenky egoismu byl Max Stirner
14

, se svým dílem The Ego and Its 

Own.(Heywood: 2008, 208-209) Základy Stirnerova názoru spočívaly v popření všech 

přírodních zákonů a společné lidskosti. Středobodem myšlení a ideálem se stal jedinec 

(„egoist“), jenţ si plně uvědomuje sám sebe v konfliktu jak ve společnosti, tak v rámci 

                                                 
14

 Max Stirner (1806-1856), vlastním jménem Johan Caspar Schmidt, se narodil v bavorském Bayreuthu. 

Studoval na Berlínské univerzitě, kde navštěvoval přednášky významných myslitelů Hegela a 

Schleiermachera, které mu byli inspirací v rozvoji jeho teorie egoismu.(Tomek, Slačálek: 2006, 60-65)  
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ostatních jedinců. Základním měřítkem je pro něj jeho vlastní blaho a další jedinci, kteří 

jsou ochotni toto přijmout, se mohou spojit v určité „společenství jedinců/“egoists“. 

V takto nastaveném společenství neexistují ţádná pravidla a předpisy, která by určovala 

uspořádání tohoto společenství.(Woodcock: 1962) Lze tedy říci, ţe jedinec by neměl 

brát ţádné ohledy na společenské zákony, konvence či zásady, coţ můţeme povaţovat 

za nihilismus vedoucí k ateismu, tedy víry v nic. Mnohé názory také uvádějí, ţe právě 

Stirner není ani tak anarchistou, jako právě nihilistou a mnohými je povaţován za 

černou ovci myšlení racionální západní filozofie.(Marshall: 1992, 220-221) 

 

2.3.2 Anarchokapitalismus 

Velkou částí je anarchokapitalismus povaţován za nevýznamnou odnoţ 

anarchismu, mnohými je i silně kritizován pro jeho příklon ke kapitalismu, proti 

kterému se všeobecně anarchismus vyhraňuje.(Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová: 2011, 

93-94) Jasné vymezení proti anarchokapitalismu najdeme i na stránkách Anarchistické 

knihovny, kde lze nalézt článek věnující se otázce, zda anarchokapitalismus je, či není 

druhem anarchismu. V tomto článku je uvedeno, ţe anarchokapitalismus nemůţe být 

součástí anarchismu z důvodu tradiční pozice anarchismu, jako směru 

antikapitalistického. Dále je zde poukázáno na fakt, ţe o zařazení anarchokapitalismu 

do podmnoţiny anarchismu se zasadili nikoliv sami anarchisté, ale akademická obec. 

Coţ podkopává sebeurčení většinového anarchistického zastoupení.(The Anarchists 

FAQ Editorial Collective: 2009) Myšlenka anarchokapitalismu rozvíjí liberální náhled 

na volný trh a trţní ekonomiku, avšak do krajnosti anarchistům vlastní. Liberálové, kteří 

věří v účinnost a výkonnost volného trhu a v jeho schopnost vytvářet a dodávat téměř 

veškeré zboţí, avšak s určitým omezením, např. na poli ochrany a udrţení pořádku jak 

vně, tak i uvnitř trhu, dodávají, ţe právě tato omezení trhu musí být kontrolována 

státem. Oproti tomu anarchokapitalistické názory tento přístup kritizují a naopak se 

domnívají, ţe trh je schopen zajistit vše sám. Právě dohled nad trhem a jeho členy by 

měla vykonávat ochranná sdruţení a soukromé soudy, oproti státním institucím – policii 

a soudům. Díky tomu vznikne v tomto směru i konkurenční prostředí, které bude levné, 

výkonné a bude odrazem potřeby zákazníků.(Heywood: 2008, 210 – 211)  
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3. Vývoj anarchistického hnutí v České republice 
  

 Anarchistická hnutí utvářená po roce 1990 vycházela ze dvou základních prvků, 

na které navazovala a z kterých čerpala. Prvním bylo české mírové hnutí, které v 

osmdesátých letech kritizovalo násilí, obávalo se moţnosti jaderného konfliktu a 

nesouhlasilo s povinnou vojenskou sluţbou. Za druhý prvek lze povaţovat komunity 

kulturně i sociálně aktivní, které existovaly v rámci undergroundu, a to zejména 

komunity punkové.(Tomek, Slačálek: 2006, 583) Díky tehdejší společenské situaci, 

která měla patrnou liberální formu, můţeme vznikající hnutí označit za radikálně 

liberální. Převáţně se tedy jednalo o alternativně smýšlející mládeţ s kritickým 

pohledem na tehdejší společnost.(Bastl: 2000) Mezi prvními sdruţeními, která však 

nebyla striktně organizovaná, bylo Československé anarchistické sdružení (dále jen 

ČAS), které vzniklo jiţ v roce 1989, či Anarchistická federace (dále jen AF), která 

vznikla v roce 1992. (Anarchistická publicistika 1990-2013: 2014, 5-7) Právě ČAS, 

které lze povaţovat za vyhraněnou odnoţ Nezávislého mírového sdruţení
15

, bylo 

jedním ze základních prvků utvářejícího se anarchistického hnutí, šířícího se na počátku 

devadesátých let. Z jádra tohoto hnutí se poté vyprofilovala redakce časopisu A-kontra, 

kterému se budeme věnovat v další části práce.  

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, jedním ze základních prvků pro vznik anarchismus 

hlásajících hnutí, byl také polistopadový rozmach punkové subkultury, díky které se 

anarchističtí přívrţenci začali odlišovat nejen názorově, ale i vizuálně. Tento fakt měl 

vliv i na celkové vnímání vznikajících hnutí, jak ze strany mainstreamových médií, tak 

v návaznosti i ze strany celé společnosti. Počáteční názorové postoje byly přebírány ze 

„západu“, zvláště z německého prostředí. V nově vzniklém okruhu zejména mladých 

lidí byla základním prvkem touha po individuální svobodě, která však v prvé řadě 

nebyla vyjadřována ideově názorovým vyhraněním, nýbrţ nonkonformním stylem 

oblékání a poslechem nekomerční hudby. Anarchismus se tedy, více neţ prostředkem 

                                                 
15

 Nezávislé mírové sdruţení  - iniciativa za demilitarizaci společnosti, bylo jedno ze sdruţení vzniklých 

v roce 1988 z popudu nespokojené mladé generace ţijící v tehdejším Československu. Cílem jejich 

aktivity byla otázka udrţení míru, odzbrojení a povinné vojenské sluţby. Síla sdruţení spočívala v jejich 

společné akceschopnosti a schopnosti organizace protistátních manifestací.(Bureš; Charvát; Just; Štefek: 

2012) 
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k boji za novou a lepší společnost, stal způsobem individuálního sebevyjádření při 

hledání sebe sama.(Anarchistická publicistika 1990-2013: 2014, 5-7)  

Postupně se však anarchismus rozvíjel a získával si své příznivce, díky 

čemuţ vznikalo mnoho anarchistických uskupení. Rozvoj těchto hnutí spočíval 

také v šíření anarchistických názorů skrze hudební proudy, zejména punk a 

hardcore. Obsahem textů takto zaloţených skupin byla častá kritika společnosti, 

coţ se mnohdy shodovalo s anarchistickými myšlenkami.(Tomek, Slačálek: 2006, 

584) Různorodost uskupení se samozřejmě promítala i do různorodosti názorové. 

Mimo téma demilitarizace, se dále řešila témata zabývající se šířením rasistických 

myšlenek ultrapravicového hnutí skinheads a hledání obrany proti tomu. Rozvíjela 

se i myšlenka squattingu, anarchisté se také kriticky zapojovali do diskuse o 

ekologických problémech, či se vyjadřovali k otázce ochrany zvířat, z čehoţ často 

plynulo přijímání vegetariánství, či veganství. Dodejme však, ţe těmto 

tematickým okruhům se věnovali nejen anarchisté, ale i další intelektuální 

skupiny, či politické strany, a ne vţdy docházelo ke společné shodě k řešení 

daného problému. (Tomek, Slačálek: 2006, 586-588)   

 V polovině devadesátých let však dochází ve vývoji anarchistických hnutí 

k jakémusi názorovému zlomu. Poměrná část je pro definování organizační struktury, 

která by byla nástrojem k vedení anarchistické agendy a šíření anarchistických názorů. 

Díky tomuto tlaku byla vytvořena Česká anarchistická federace (dále jen ČAF), která 

se stala organizací definující a sledující společné cíle. (Anarchistická publicistika 1990-

2013: 2014, 5-7) Vznikem ČAF, mělo dojít k zastřešení širokého spektra 

anarchistických skupin, či jednotlivců. Cílem federace mělo být utvoření společného 

fóra, které by se stalo centrem diskusí, řešících např. strategie šíření anarchistických 

myšlenek, či směřování českého anarchismu.(Bastl: 2000) Ovšem i v rámci této 

federace docházelo k názorovým sporům, které vyústily k odtrţení se moravské 

syndikalistické skupiny – Solidarita, která vznikla na základě myšlenky radikálního 

syndikalismu.  Na základě této existující platformy vznikla Organizace revolučních 

anarchistů - Solidarita (dále jen ORAS), která se stala politicky činnou anarchistickou 

skupinou, zabývající se společenskou samosprávou a průmyslovým syndikalismem. 

(Bastl: 2000) Po přejmenování ČAF na Československou anarchistickou federaci (dále 

jen ČSAF), které proběhlo na sjezdu federace v dubnu 1997, došlo k dalšímu štěpení. 

Jeho hlavní příčinou byl názorový rozkol politicky smýšlejících anarchistů na straně 

jedné a kulturně-sociální skupinou na straně druhé. Mimo názorové odlišnosti, však 
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docházelo i k organizačním neshodám. Nově vznikla organizace na čistě politických 

základech a s anarchosyndikalistickou orientací – Federace sociálních anarchistů (dále 

jen FSA). Aktivita organizace spočívala jak v teoretické, tak i v praktické činnosti – 

intenzivní publikační činnost, snaha o zaloţení odborů atd. (Bastl: 2000) Vývoj těchto 

tří nejvýznamnějších anarchistických subjektů v devadesátých letech se však z důvodu 

krize směru zastavil v období po roce 2000. FSA, která se přejmenovala na FAS – 

Federaci anarchistických skupin jiţ tuto krizi nepřečkala, ORAS se stávala více 

teoretickým hnutím, pomalu se odklánějícím od podstaty anarchismu. Jediná ČSAF 

zvládla krizi ustát a utvrdila všechny odpůrce a kritiky, ţe je platným členem 

anarchistických hnutí v České republice a v současnosti existuje pod názvem 

Anarchistická federace (AFED). Nastalá krize přinesla nová témata a impulsy. Kvůli 

zvyšování se neonacistické a neofašistické aktivity se právě toto téma stalo jedním 

z hlavních motorů anarchistických hnutí a antifašismus se etabloval v podstatné části 

anarchistických antiautoritářských témat.(Anarchistická publicistika: 1990 – 2013, 

2014, 6-7) Nejvýraznější skupinou zabývající se antifašistickým bojem v České 

republice patří AFA – Antifašistická akce. Tu lze přiblíţit dle popisu na jejich stránkách, 

kde uvádí, ţe základem jejich činnosti je boj proti autoritářským ideologiím a skupinám, 

které usilují o jakoukoliv formu útlaku. Boj je veden jak skrze formy propagační, 

informační, tak i praktické, a to bez jakékoliv spolupráce se státním aparátem a jeho 

sloţkami.
16

 

  Mimo zmíněné výrazné zástupce anarchismu v Čechách uveďme i další 

uskupení anarchisticky smýšlející, která jsou aktivní v různých směrech; např. Food Not 

Bombs
17

,zabývající se pomocí sociálně slabým, Anarchist black Cross
18

, solidární 

skupina na pomoc politickým vězňům, či Voice of Anarchopacifism, coţ je volná 

komunita existující a jednající skrze anarchistické a antiautoritářské hodnoty – odmítání 

                                                 
16

 Antifašistická akce – Kdo jsme?, citováno dne 1. 5. 2015. Dostupné na: 

http://www.antifa.cz/content/kdo-jsme 

17
 Food Not Bombs, česky překládáno „Jídlo místo bomb“, je organizací poskytující jídlo lidem v nouzi – 

sociálně slabým, lidem bez domova. Iniciativa vznikla v 70. letech v USA, odkud se rozšířila po celém 

světě. Hlavní myšlenkou, potvrzující název je ukázat, ţe v době vynakládání nepředstavitelného mnoţství 

prostředků na zbrojení a zbytečného plýtvání potravinami, stojí na druhé straně lidé bez domova a trpící 

hladem.(A3, č. 50, 11/2012) 

18
 Aby byl popis správně pochopen, uvádím vysvětlení ze stránek ABC, která popisuje Anarchist black 

cross, jako iniciativu, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se 

státním aparátem. Cílem ABC je zajištění finanční pomoci a také právních sluţeb. Citováno dne 1. 5. 

2015, dostupné na: www.anarchistblackcross.cz 
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násilí jako programového prostředku společenských změn.
19

 Právě tato komunita se 

také angaţovala v protestech proti vstupu České republiky do Severoatlantické aliance 

v roce 1999. Nelze opomenout i feministicky zaloţená anarchistická hnutí – např. 

Feministická skupina 8. března (později přejmenovaná na Anarchofeministickou 

skupinu) či okruh kolem redakce punkově-feministického zinu Bloody Mary, hlásajícího 

se k hnutí Riot Grrrls, velkého kritika kapitalismu a patriarchátu.(Kolářová: 2009) 

 V současné době je české anarchistické hnutí soudrţnější a bez větších interních 

rozporů, avšak jiţ není tak činné a jeho aktivity nejsou jiţ tak výrazné. Většina hnutí jde 

po podstatě anarchistických myšlenek a principů a snaţí se vzájemně spolupracovat a 

vytvářet společné aktivity. Stranou jde myšlenka individuální svobody a nastupuje 

společná snaha o změnu s hlavní myšlenkou, ţe „jiný svět je moţný“.(Anarchistická 

publicistika: 1990 – 2013, 2014,7-12)  

 

4. Anarchistická publicistika po roce 1990 
 

Anarchistický tisk, jehoţ konkrétní výtisky si přiblíţíme v následující části, byl a 

stále je jedním z nejefektivnějších nástrojů šíření anarchistických myšlenek a principů. 

Neţ přejdeme k popisu jednotlivých anarchisty vydávaných periodik, popišme celkovou 

scénu vydávaných tiskovin.  

Hlavními vydavateli jednotlivých periodik byla a jsou hnutí a organizace, pro 

která jsou tato periodika hlavními tiskovými orgány. S významem a dobou existence 

daného hnutí či organizace souvisela samozřejmě i ţivotaschopnost daného periodika. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, v 90. letech neexistovala jednotná organizace, která by byla 

schopná se prezentovat vlastním tiskem. Existovaly zde spíše periodické tisky lokálního 

významu, např. ziny
20

 a zpravodaje, mající základ v lokálních skupinách, či 

neperiodicky vydávané tiskoviny, převáţně v podobě různých broţur.(Anarchistická 

periodika: 1990 – 2013, 2014, 9) V dalším vývoji, který přinesl rozvoj celostátně 

působících organizací, se začaly etablovat i jimi vydávaná periodika. Daným 

                                                 
19

 Voice of Anarchopacifism, citováno dne 1.5. 2015, dostupné na: 

http://voiceofanarchopacifism.noblogs.org/. 

20
 Jak uvádí Lukáš Ondřej ve svém článku o Zinovém knihovnictví; zin je nekomerční, malonákladový 

časopis, jehoţ vytváření, publikaci i distribuci zajišťují samotní autoři. Témata zinů korespondují se 

zájmy dané skupiny lidí, kteří zin vytvářejí a pro které je vytvářen.(Lukáš: 2011) 
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periodikům se budeme věnovat blíţe, za všechny však uveďme několik pro příklad: A-

kontra, Autonomie, Existence, Akce!, Syndikalista, Antifa News ad.  Některé tiskoviny 

se odpoutaly od svých původních organizací a začaly fungovat jako klasická periodika 

na redakčním principu bez jasných vazeb na danou organizaci. Často se jednalo o 

časopisy, které volně navázaly na předešlý tisk vycházející z určité organizace; jako 

příklad uveďme časopis Autonomie, fungující pod hlavičkou AF, na který navázal 

zpravodaj Autonom a poté Konfrontace. Nutno uvést, ţe i přes nepravidelné či 

nekontinuální vydávání, byly často časopisy nejzřetelnějším prvkem aktivity daných 

organizací.(Anarchistická publicistika: 1990 – 2013, 2014, 8-9) 

Anarchistický tisk se snaţí přinášet ta témata, která jsou opomíjena 

mainstreamovými médii, s antiautoritářským postojem a v rámci anarchistických idejí. 

Hlavním cílem je poukazovat na nespravedlnosti a křivdy, které jsou dle nich páchány 

systémem a rozvíjet a šířit diskuse nad těmito tématy. Z tohoto důvodu lze povaţovat 

tento druh publicistiky za určitý základ tiskového projevu kontrakultury. Anarchistická 

témata se zabývají převáţně sociálními, environmentálními a dalšími protimocenskými 

boji, a to jak současnými, tak i minulými. Nutno však dodat, ţe po obsahové stránce je 

daná publicistika silně spjata s organizací, kterou je vydávána. Rozdílnost témat, která 

jsou řešena v daných organizacích, se samozřejmě promítá i do obsahu 

tiskovin.(Anarchistická publicistika 1990-2013, 2014, 7-8) Jak jsme si přiblíţili 

v úvodu, existuje mnoho různých odnoţí anarchismu, dle kterých lze rozlišit i dané 

organizace aktivní v České republice. I z tohoto důvodu je moţné vysledovat odlišnost 

časopisů vydávaných syndikalisty, např. Syndikalista či Solidarita a Československým 

anarchistickým sdruţením, které je povaţováno za nejotevřenější anarchistickou 

organizaci v Čechách, v podobě A-kontra. Obsah se měnil i v návaznosti na dobu 

vydávání a dalo by se říci, ţe kopíruje vývoj anarchismu v České republice. V počátcích 

hnutí, tedy v 90. letech byly hlavními tématy významné anarchistické historické 

události
21

. Tehdejší anarchistický tisk se snaţil především přiblíţit hnutí jako takové, 

jeho kořeny a základy, a to jak v rovině praktické, přiblíţení čtenářům organizaci 

anarchistického boje, syndikalismus ad., tak také v teoretické, seznámení se s 

myšlenkami a názory anarchistických představitelů
22

, s významnými teoretickými 

                                                 
21

 Pro příklad uveďme články o Kronštadtském povstání ( srov. A-Kontra, č. 2, 3/1991;  Autonomie, č. 2, 

5 – 6 1992) 

22
 Např. články s vysvětlením pojmu anarchie, či o směřování anarchistického hnutí (in.:  A-kontra, č. 5, 

5/1991) 
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polemikami a různými myšlenkovými proudy. Články přinášející praktické informace 

se věnovaly reportům a zprávám z anarchistických akcí a demonstrací
23

, či rozhovory
24

. 

V případě českého anarchismu byla představována anarchistická tradice z přelomu 19. a 

20. st. v podobě generace buřičů
25

. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 7-9) 

Vývoj anarchistického tisku přinesl i rozvoj řešených témat. Dalšími častými tématy, 

která byla pro anarchistický tisk zpracovávána, byly různé zprávy a informace o 

zahraničních anarchistických organizacích. Často byly také přinášeny rozhovory 

s představiteli
26

, těchto organizací a hnutí.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 

2014, 8) Tyto typy článků přinášely českým anarchistům určitou představu o moţnosti 

fungování jejich organizací a byly pro ně i důleţitým zdrojem informací a inspirace 

v jejich následném vývoji. Obvyklým obsahem byla také témata, která nebyla primárně 

přisuzována anarchismu, avšak která anarchisté často zařazovali, a stále zařazují, do své 

agendy. Jednalo se např. o témata squattingu
27

, feminismu
28

, práv zvířat
29

 a s tím 

spojené vegetariánství a veganství
30

, či v nastalém vývoji více se rozšiřující 

antifašismus
31

. Samozřejmým tématem, z důvodu pacifistického postoje anarchismu, se 

                                                 
23

 Srov.: A-kontra, č. 5, 5/1991; Antifa News č. 3/1996; Existence, č. 1, 1/1998. 

24
 Rozhovory byly často vedeny s členy kapel, které měly blízko k anarchistickému hnutí – rozhovor 

s kapelou Red Silas (in.: Autonomie, č. 0, 12/1991), FIF či Va-bank (in: A-kontra, č. 9 - 10/1994). 

25
 Generace buřičů byla radikální odnoţ socialistického hnutí v českých zemích, aktivní na přelomu 19. a 

20. st., konkrétně od 80. let 19. st. aţ do 20. let 20. st. Projevovala se klasickými anarchistickými postoji – 

antiautoritářstvím, revolučním bojem a potřebou individualistické svobody; jejich hlavním heslem bylo 

Svobodou k osvětě! Mezi hlavní zdroje anarchistických myšlenek patřil časopis Budoucnost, který byl 

vydáván ve vzdáleném Chicagu s podtitulem „orgán anarchistů jazyka československého“. Pro příklad 

uveďme členy této generace historika Augusta Krčala, či moţná nejznámějšího českého 

anarchokomunistu S. K. Neumanna.(Tomek, Slačálek: 2006, 271 – 300) 

26
 Rozhovor se členem SAC - Švédská anarchisticko-syndikalistická organizace (in.: Solidarita, č. 3, 

podzim/1997), rozhovor s nizozemskými squattery (in.: Autonomie, č. 4, 10/1992) ad. 

27
 Srov.: Svobodná mysl, č. 3, 8/1995; Autonomie, č. 8, 2/1993; A3, č. 13, 10/2009; Existence, č. 4, 

10/2012 ad. 

28
 Srov..: Obraz feminismu v českém tisku v letech 1990 – 1993 (1. díl - in.: A-kontra, č. 1 - 2(72–73), 

3/1995, 2. díl – in.: A-kontra, č. 3 – 4 (74–75), 4/1995, 3. díl – in.: A-kontra, č. 5 – 6 (76-77), 5/1995; 

Autonomie, č. 16, 4/1994; Svobodná práce, č. 23, 6/2001; Přímá cesta, č. 3, 9/2002), či samotný 

feministický zin Bloody Mary. 

29
  Srov. Existence, č. 12, 1/2002;  A-kontra, č. 3, 3/2002 ad. 

30
 A-kontra, č. 2 (č. 92), 4/2000 
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poté stává otázka válek a válečných operací, či přímo v tuzemském okruhu vstup České 

republiky do NATO
32

. Opakovaným tématem, které se objevilo na přelomu 21. století, 

byla globalizace, nadnárodní korporace a s tím i spojené protesty proti jejich 

představitelům
33

 (MMF, Mc’Donalds, Shell ad.) Velkou částí obsahu byla také kulturní 

témata, převáţně zabývající se hudbou
34

 - hard-corem a punkem, ale i dalšími 

anarchisticky smýšlejícími skupinami různých hudebních ţánrů. Kulturní rubriky 

přinášely reporty z koncertů, texty písní, či rozhovory se samotnými hudebníky. 

Nechyběla však také témata literární
35

 či filmová
36

.(Anarchistická publicistika 1990 – 

2013, 2014, 8-9)  

Pokud bychom přistoupili k přiblíţení praktických otázek týkajících se 

anarchistických tiskovin, můţeme si představit nejen styl práce redakcí a osob 

vydávajících dané tiskoviny, ale také proces distribuce. Anarchistická důleţitost 

kolektivního jednání, v rámci kolektivu a ve prospěch kolektivu se promítá i do samotné 

redakční práce – přípravy obsahu, vydání a distribuce. Redakčně nastavená práce je 

především neomezená pravidly a stanovami a mění se v závislosti na týmu osobností 

utvářející daný tisk. Lze nalézt příklady redakcí, které spolupracovali/spolupracují 

v modelu klasické statické redakce, která umoţňuje tvůrčím osobám se společně scházet 

                                                                                                                                               
31

 Téma antifašismu bylo přibliţováno skrze informace o antifašistech v zahraničí (srov. Akce!, č. 11, 

8/2005; A-kontra, č. 1 (č. 85), 1/1999) i informace o chystaných pochodech a demonstracích (srov. A-

kontra, č. 4 (č. 88), 9/1999; Akce!, č. 8, 7/2003) ad. 

32
 Příspěvky a články věnované NATO: srov. A-kontra, zvláštní vydání (č. 117), 2002 – toto číslo bylo 

vydané v rámci kampaně proti zasedání NATO a militarismu; Akce!, č. 7, 11/2002; Solidarita, č. 4, jaro 

1998; Svobodná práce – protiNATO speciál, 11/2002. Příspěvky a články věnované válečným konfliktům 

a operacím: srov. Solidarita, č. 7, 4-6/1999; Svobodná práce, č. 28, 4/2003; Existence, č. 3, 10/1998 ad. 

33
 Např. články o Mc’Donalds (srov. A-kontra, č. 6, 4/1992; A-kontra, č. 14-15, 8/1992); o MMF a jeho 

působení ve světě (srov. A-kontra, č. 1, 2/2002; Solidarita, č. 10, 7-8/2000; Existence, č. 7, 12/1999 ad. 

34
 Jak jiţ bylo uvedeno, hudebně tematické příspěvky byly často rozhovory s hudebními skupinami, jak ze 

zahraničí, tak z domácí scény (např. rozhovor s kapelou Chancers, in.: A-kontra, č. 5 (č. 89), 10/1999; 

rozhovor s kapelou Znouzectnost, in.: A-kontra, č. 1 (č. 91), 2/2000), nebo také přímo články o vybraných 

kapelách, či přiloţené texty jejich písní (např. texty kapely Blind, in.: A-kontra, č. 3, 4/1991; články o 

kapelách Sex Pistols, The Clash ad., in.: A-kontra, č. 1, 3/1991) ad.  

35
 Literární témata byla zastoupena buď v podobě článků o autorech,  recenzemi na vydané knihy a 

časopisy (např. recenze knihy Radikální levice v ČR, in,:  A-kontra, č. 4 (č. 110), 4/2002; recenze na 

časopisy Move your ass, Bloody Mary, Akce!, Permanent Revolt, Podak Dalej, in.: A-kontra, č. 3 (č. 130), 

9/2005), nebo také přímo otištěnými texty vybraných autorů (např. básně J. Dědiče, in.: A-kontra, č. 1 (č. 

107), 1/2002; text A. Bretona – Zářící věž, in.: A-kontra, č. 3 (č. 130), 9/2005) ad. 

36
 Nejčastěji se jednalo o recenze filmů (např. recenze na filmy Náš vůdce, Útěk do divočiny, in.: A-

kontra, č. 3 (č. 141), 10/2008) ad. 
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a diskutovat nad daným obsahem, rozdělovat úkoly a následně je společně kontrolovat. 

Dalším typem byla/je redakce, která není schopná se z důvodu geografické vzdálenosti 

tvůrců pravidelně, a hlavně kolektivně, scházet. Tento typ se nesetkal s velkým 

ohlasem; nejen z důvodu nekolektivní práce, ale také v určitém nedostatku disciplíny ze 

strany autorů, kteří nedodávali články a příspěvky na dohodnutá témata včas, coţ mělo 

za následek i zdrţení vydání plánovaného čísla. V neposlední řadě je nutné uvést i tzv. 

DIY ziny, které měl na starosti od počátku aţ do konce jeden člověk. Je tedy autorem, 

vydavatelem a distributorem v jedné osobě, coţ však z podstaty popírá kolektivistický 

anarchistický přístup.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 13-15) Samotné 

vydávání bylo řešeno i s ohledem na nízké náklady. Často se jednalo spíše neţ o tisk, o 

rozmnoţování daného vydání, nejlépe u někoho v zaměstnání, tedy zcela zdarma, nebo 

v copy centrech. Docházelo samozřejmě také k zadávání tisku přímo v tiskárnách. 

Postup vydávání se odvíjel od nákladu daného periodika. Obvykle byly časopisy 

vydávány v řádech stovek výtisků, v případě lokálně vydávaných pouze v řádu desítek. 

Rozšířené tituly, mezi které patřilo např. A-kontra, byly vydávány i v tisících kusech na 

číslo.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 14-15) Poslední praktickou částí je 

distribuce vytvořených tiskovin. Distribuce v největší míře spočívala v osobní koupi 

daných tiskovin na anarchistických akcích, či demonstracích, či s anarchisty 

spolupracujících kavárnách, infocentrech. Postupem času se místa distribuce rozšiřovala 

a jejich síť se prohlubovala. Anarchistický tisk bylo moţné sehnat i na ţánrově blízkých 

koncertech, kde se mimo hudební nosiče, nášivky, buttony a další propagační materiály 

hrajících kapel prodávaly právě i časopisy, rozdávaly letáky atd. Zvláště v 90. letech 

byla rozšířena i moţnost zasílání časopisů na adresu a v současné digitální době je 

moţné aktuální číslo časopisu najít na stránkách vydávající organizace.(Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 2014, 15-16) 

Vývoj anarchistických hnutí přinesl v první polovině 21. století zeslabení 

činnosti a aktivity daných hnutí, coţ se samozřejmě projevilo i v publikační činnosti. 

Mnoho periodik svou činnost ukončilo právě v první polovině 21. století. Jiný směr ve 

fungování tehdejší publicistiky také přinesl rozvoj internetu a jeho vyuţívání. I kdyţ 

tento fakt byl pro samotné anarchistické organizace vítaným prvkem, pro tištěné orgány 

to znamenalo postupné ubývání na významu. Většina organizací si utvořila své 

internetové stránky, které jim slouţily pro prezentaci svých postojů, myšlenek a názorů. 

Tyto stránky se staly i základnou pro uveřejňování textů, překladů a zpráv, coţ bylo 

dříve náplní tištěných médií. Moţnost rychlého a levného šíření anarchistických 
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myšlenek byla zprvu přijata jako vítaný krok, postupem času se ale ukázala rychlost 

přenosu nástrojem povrchnější komunikace, kvantity informací i dezinformací a 

nemoţností pozastavit se nad danou tematikou k hlubší analýze a diskusi.(Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 2014, 12-13) V průběhu následujících let došlo k jakémusi 

uzavření kruhu a opět se začala ve větší míře šířit publicistika tištěná, nyní však 

souběţně s tou internetovou. Propojenost obou větví mediální komunikace je patrná 

zejména v moţnosti přístupu k dané tiskovině v digitalizované formě a samozřejmě i 

v její silné podpoře skrze propagaci na daných internetových stránkách, nejčastěji 

určitého hnutí či organizace. Moţnost přístupu k digitalizovaným tiskovinám nahrává i 

moţnosti šíření k dalšímu publiku. Lidé si je mohou vytisknout a dále šířit ve svém 

okolí, čímţ se rozšiřuje rádius dopadu vydávaných obsahů.(Anarchistická publicistika 

1990 – 2013, 2014, 12-13) 

 

 

4.1 Jednotlivé anarchistické tiskoviny 

 V této části práce se budeme věnovat jednotlivým anarchistickým časopisům a 

tiskovinám, které byly, či stále jsou vydávány v České republice. Z důvodu přehlednosti 

budou nejdříve přiblíţeny samostatné organizace či hnutí, a posléze tisk, který 

vydávaly, či vydávají. Takto rozdělené seřazení jsem převzala z vydané publikace 

Anarchistická publicistika 1990 -  2013, která byla vydána nakladatelstvím 

Československé anarchistické federace ku příleţitosti Anarchistického festivalu knihy 

v roce 2014.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 3)  

4.1.1 Československé anarchistické sdružení (ČAS) 

 Československé anarchistické sdružení (dále jen ČAS) bylo zaloţeno na 

podzim roku 1989. Zakládající členové byli také členy Nezávislého mírového sdruţení, 

které stálo v opozici k tehdejší garnituře a hlásalo jasně antimilitaristické názory. První 

veřejnou akcí zorganizovanou zakladateli ČAS byl happening uspořádaný 14. října 

1989 na Staroměstském náměstí, při kterém byly rozdávány letáky informující o 

anarchismu a čepice sloţené z novinového papíru. Tento akt je povaţován za počátek 

samostatného a organizovaného vystupování anarchistů v českých novodobých 

dějinách, jak je uvedeno v publikaci Anarchistická publicistika 1990 – 

2013.(Anarchistická publicistika 1990-2013: 2014, 19) Československé anarchistické 
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sdružení bylo významným subjektem v novodobé historii vývoje anarchismu 

v Čechách. Aktivita sdruţení se projevovala nejen ve vydávání prohlášení vztahujících 

se k aktuálním událostem, v přispívání do kulturního zpravodaje Voknoviny, které bylo 

samizdatovým občasníkem, ale také ve vydávání vlastního Informačního bulletinu, 

jehoţ začátek vydávání se datuje k počátku roku 1990. Členové tohoto sdruţení se 

mimo jiné zapojovali i do aktivit Levé alternativy
37

, také v podobě příspěvků do jejího 

časopisu Polarita. Nutno však uvést, ţe se i přes znatelnou aktivitu jednalo spíše o 

neformální uskupení, neţ striktně organizované sdruţení. Bylo však důleţitým prvkem 

ve vývoji anarchismu v České republice, díky kterému se šířily informace o 

anarchistických hnutích v zahraničí.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013: 2014, 19-

20) Skrze ČAS také docházelo k přímým kontaktům s anarchisty z převáţně sousedních 

zemí, Polska a Německa, kteří byli pro české stoupence zdrojem inspirace i nových 

názorů. A to díky rozvinutějšímu anarchismu v Polsku, či široké autonomní scéně 

obsahující squatting i radikální antifašismus v Německu.(Tomek, Slačálek: 2006, 584)  

 Jak jiţ bylo uvedeno v popisu sdruţení, mezi jeho tiskoviny lze zařadit 

v prvopočátcích vydávané Voknoviny. Jednalo se o samostatnou přílohu samizdatového 

časopisu Vokno, vydávaného od roku 1987. Obsahem bylo převáţně kulturní 

zpravodajství; různé recenze a zprávy o kulturních akcích. Časopis se také věnoval 

informování o represivním jednání politické garnitury vůči undergroundu a jeho 

aktérech. Voknoviny byly vydávány ve formátu A4, obvykle v rozsahu 4 stran. Celkem 

vyšlo 25 čísel, z nichţ poslední bylo nultým číslem nastupujícího bulletinu Kontra, 

jehoţ vydání se datuje k podzimu roku 1990.
 38

 

 Kontra se tedy stalo přímým nástupcem Voknovin, s podtitulem „týdeník 

okrajové kultury“. Oproti předchůdci se však rozšířil na 8 stran o formátu A4. Kaţdý 

týden přinášel zprávy z okruhu alternativní kultury i s kalendářem akcí. Vydávání 

časopisu netrvalo však ani jeden rok. První vydání je datováno k 9. září 1990 a poslední 

k 29. dubnu roku 1991. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 20-22) Nadále 

                                                 
37

 Levá alternativa vznikla 18. listopadu 1989 a byla sjednocujícím politickým uskupením 

nekomunistické radikální levice. Jeho cílem bylo dosaţení samosprávného socialismu a mezi 

sympatizanty patřili mimo jiné i Petr Uhl a Egon Bondy. Srov. (Tomek, Slačálek:2006,582); (Bastl: 2008) 

V říjnu roku 1990 byla společně s Obrodou vyloučena z Občanského fóra, které jiţ bylo vedeno 

Václavem Klausem, jehoţ cílem bylo z Občanského fóra udělat standardní pravicovou politickou stranu. 

(Bureš, Charvát, Just, Štefek: 2012,  25-30) 
38

 Citováno dne 1.5. 2015, dostupné na: http://www.vons.cz/voknoviny 

http://www.vons.cz/voknoviny
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však existoval jako bulletin časopisu Vokno, coţ bylo do budoucna neudrţitelné, jak se 

lze dočíst z rozhovoru J. Poláka:„ (...) dohoda, (pozn. mezi anarchisty a redakcí Vokna) 

která už dostala konkrétní podobu ztroskotala na Čuňasovi jinak Jiřímu Stárkovi (...) , 

který vyrukoval s papírem, že vlastně celé Vokno je jeho (...) a vše se mu bude 

předkládat ke schválení.“
39

 Coţ je samozřejmě naprosto neslučitelné s anarchistickým 

přístupem, proto došlo k úplnému osamostatnění se. (Anarchistická publicistika 1990 – 

2013, 2014, 20-22) 

 Nástupcem Kontra byl časopis A-kontra, který lze povaţovat za základní 

anarchistickou tiskovinu vydávanou v Česku. Vydávání A-kontra prošlo jednou 

čtyřletou pauzou mezi lety 1995 – 1999, mimo tuto pauzu je však časopis s menší či 

větší pravidelností vydáván dodnes. Tento časopis byl také hnací silou pro anarchistické 

hnutí v jeho počátcích v České republice a silným nástrojem k předávání 

anarchistických myšlenek a názorů. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 23) 

V prvním čísle A-kontra, vydaném v únoru 1991 je úvodní text vymezující podstatu a 

směřování této tiskoviny. Pro přiblíţení je zde úvodní prohlášení: „Odkud přicházíme? 

Z krajin ležících mimo hlavní proud, z míst, kde byla oficiální kultura měšťácké 

společnosti přijímána s krajním podezřením, z kruhu lidí, hledajících svůj vlastní 

autentický životní styl. Kdo jsme? Lidé, kteří se podíleli na starém Kontra 

(Voknovinách) a spolupracovali s Voknem i v minulých dobách. Na rozdíl od některých 

lidí ze starého undergroundu se ale nedomníváme, že současný režim je natolik 

dokonalý, abychom se v něm mohli bez zábran etablovat. Kam jdeme? Hledat nové 

alternativy, protože komerce, idoly konzumní společnosti a život zasvěcený honbě za 

ziskem je pro nás stejně nepřijatelný jako byl ,reálný socialismus´. Autentickým 

pokračováním undergroundu a disentu je i ČAS“.(A-kontra, č. 1, 2/1991) Právě toto 

úvodní prohlášení bylo jasným vymezením jak samotného časopisu A-kontra, tak i 

Československého anarchistického sdruţení. Dle mého je moţné v tomto prohlášení 

najít paralelu s názvem obrazu Paula Gauguina Odkud přicházíme? Co jsme? Kam 

jdeme?, který vyjadřuje běh ţivota, rozhraní ţivota a smrti, jakousi vývojovou linku, 

podstatu nás samých a směr, kterým se ubíráme. A právě jasné vymezení mělo být 

vyrozuměno i z prohlášení anarchistů v A-kontra. Jasný počátek, směr i cíl.   

 Dle vydávání A-kontra a změn v obsazení redakce lze vývoj časopisu rozdělit na 
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 Život proti proudu: rozhovor s Jakubem Polákem. In.: A-kontra, č.2, 6/2006. 
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3 základní období. První období je časově vymezeno mezi lety 1991 – 1995, kdy byl 

hlavní redakční postavou Jakub Polák
40

. Na samém počátku vydávání stáli převáţně lidé 

z okruhu hudebních subkultur blízkých anarchismu – punku a hard-coru. Toto sloţení 

redakce se projevilo i v prvních vydaných číslech, kde převaţovaly zprávy o kulturních 

akcích, rozhovory s hudebními kapelami atd.  První dvě čísla byla pod taktovkou 

Karolíny Zarzycké, která však časopis směřovala spíše punkovým směrem
41

, coţ se 

nesetkalo s ohlasem u spolupracovníků, smýšlejících v rámci anarchistických idejí. 

Představitelem anarchistických myslitelů v redakci byl Jan Jakub Línek, pod jehoţ 

vedením se A-kontra vyvíjelo od třetího vydaného čísla, tedy od dubna 1991. Za vedení 

Línka se také ustálil redakční okruh přispěvatelů a autorů, uveďme například Šárku 

Hatašovou, feministickou aktivistku, Andreje Funku, Petra Wohlmutha či Petra 

Hanáka. Právě tyto osobnosti byli jedni z nejvýraznějších a nejvytrvalejších 

spolupracovníků v redakci A-kontra.
42

 Počátky vydávání provázelo časté stěhování 

redakce a hledání místa setkávání jak přispěvatelů a redakce, tak i sympatizantů a 

odběratelů. První čísla byla zpracovávána v Lidovém domě v Hybernské ulici, a to díky 

spolupráci s Levou alternativou, poté se redakce přemístila do Pálffyho paláce ve 

Valdštějnské ulici za pomoci Jazzové sekce - Artfora
43

 a posledním útočištěm před 

vydavatelskou přestávkou byl squat ,Sochorka‘ v ulici Pplk. Sochora 

v Holešovicích.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 23) Počáteční náklad byl 

kolem 2500 výtisků, z nichţ 800 putovalo k dřívějším předplatitelům Kontra. 

V polovině roku 1992 se náklad vyšplhal na 5000 výtisků na číslo a počet předplatitelů 

                                                 
40

 Jakub Polák (1952 – 2012) byl významným představitelem anarchistického hnutí a jeho neoficiálním 

mluvčím, aktivním členem disentu a undergroundu za minulého režimu, spoluzakladatelem časopisu A-

kontra. Mimo publikační aktivity se zabýval otázkou squattingu a boje proti rasismu. Převážně se 

zaměřoval na rasově motivované útoky na Romy a poukazoval na skrytou hrozbu neonacismu. Za tento 

boj a aktivitu byl oceněn udělením ceny Františka Kriegla za boj s netečností policie a justice v případech 

diskriminačního násilí předávané Nadací Charty 77. In.: Jakub Polák: Bojovník do poslední chvíle. 

Citováno dne 1. 5. 2015, dostupné na: http://www.antifa.cz/content/jakub-pol-k-bojovn-k-do-posledn-

chv-le  

41
 Punkové směřování se projevilo v podobě titulní strany s fetujícím Sidem Viciousem a recepty 

z marihuany. Život proti proudu: rozhovor s J. Polákem. In: A-kontra, č. 2, 6/2006.  

42
 Život proti proudu: rozhovor s Jakubem Polákem. In.: A-kontra, č.2, 6/2006. 

43
  Jazzová sekce - Artforum je jednou z nejstarších nezávislých kulturních organizací v Česku, která byla 

za minulého režimu činná ve vydávání necenzurované literatury, pořádání přednášek, koncertů a výstav 

a také ve vydávání vlastního informačního bulletinu Jazz o moderním umění, filozofii ad. Citováno dne 1. 

5. 2015, dostupné na: http://gagan.wz.cz/artforum/art.htm  

http://www.antifa.cz/content/jakub-pol-k-bojovn-k-do-posledn-chv-le
http://www.antifa.cz/content/jakub-pol-k-bojovn-k-do-posledn-chv-le
http://gagan.wz.cz/artforum/art.htm
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se poníţil na 500. Distribuce časopisu probíhala skrze novinové stánky, knihkupectví a 

samozřejmě skrze spřízněné hudební kluby, kavárny a během anarchisty pořádaných 

akcí. A-kontra mělo odběratele a distribuční síť po celé České republice, jádro však 

samozřejmě spočívalo v Praze.
44

 Časopis byl vydáván ve formě čtrnáctideníku o 

formátu A4 a o nepravidelném počtu stran. Mnohdy se stávalo, ţe dané číslo nebylo 

včas vydáno a bylo proto sloučeno s dalším následujícím číslem, můţeme tedy nalézt 

společná vydání i tří po sobě jdoucích čísel.
45

 (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 

2014, 25-33) V roce 1995 bylo vydáno poslední číslo A-kontra před čtyřletou pauzou. 

Důvodem byl pokles zájmu, který J. Polák přisuzuje útlumu hardcorové hudební scény, 

vystřízlivění z polistopadového nadšení, které nepřineslo očekávané změny a také 

nejednotnosti anarchistických hnutí. Právě v těchto prvních letech vydávání hrálo A-

kontra důleţitou roli pro celé anarchistické hnutí. Nejen ţe přinášelo informace o 

aktuálním dění, ale místo redakce se stalo centrem pro setkávání, besedy, koncerty i 

výstavy. I z toho je patrné, ţe tehdejší obsah A-kontra se soustředil na činnost, akci a 

fungoval v samém jádru hnutí jako jakýsi rádce, průvodce i samotný hybatel dění 

v (nejen) anarchistických kruzích.
46

 Druhé existenční období lze vymezit lety 1999 – 

2008. Na popud Ondřeje Slačálka
47

 bylo obnoveno vydávání časopisu A-kontra, stále 

pod hlavičkou ČAS, kterou v roce 2001 rozšířila Anarchopunková federace, pár měsíců 

poté se v tiráţi objevila organizace ČSAF. Tato změna byla vysvětlena členstvím 

mnoha redaktorů právě v této organizaci. O tři toky později, tedy v roce 2004, jiţ bylo 

A-kontra vydáváno bez  vyjádřené příslušnosti k některé z anarchistických organizací. 

Nulté číslo vyšlo v prosinci roku 1998 a jeho obsah se zaměřil na vysvětlení obnovení 

vydávání časopisu a představení spolupracovníků, mezi které byl pozván i bývalý 

redaktor Jakub Polák. Hlavním podnětem pro obnovení vydávání časopisu bylo 

vytvoření jednotící platformy, volného a otevřeného diskusního fóra. Prvotní náklad byl 

1000 výtisků a byl zachován formát A4. A-kontra mělo vycházet jako měsíčník, avšak 

                                                 
44

 Srov.: Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 23-25; Život proti proudu: rozhovor s Jakubem 

Polákem. In.: A-kontra, č.2, 6/2006. 

45
 Pro příklad uveďme A-kontra, č. 10 – 13, 7/1992 či A-kontra, č. 7-11, 6/1993 ad. 

46
 Život proti proudu: rozhovor s Jakubem Polákem. In.: A-kontra, č.2, 6/2006. 

47
 PhDr. Ondřej Slačálek Ph.D. (1982) je jednou z nejvýraznějších osobností českého anarchismu, 

politolog, přednášející na univerzitě, novinář, autor a překladatel. Citováno dne 1. 5. 2015, dostupné na: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Sla%C4%8D%C3%A1lek   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Sla%C4%8D%C3%A1lek
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ne vţdy byla pravidelnost dodrţena. Distribuce tiskoviny probíhala i přes novinové 

stánky, kterým byla poskytována část nákladu ve výši 700 výtisků, z nichţ bylo prodáno 

kolem poloviny. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 24-48) Poslední etapa, 

která započala v roce 2009 a trvá do současnosti, je patrná v rozsahu a podobě. Hovořit 

nyní o časopisu by nebylo úplně přesné, jedná se v podstatě o plakát formátu A3, 

z jehoţ druhé strany jsou 4 strany kratších textů. Šíření je zprostředkováno osobním 

odběrem na akcích, či v určitých klubech.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 

2014, 25) 

4.1.2 Anarchistická federace (AF) 

 Anarchistická federace (dále jen AF) vznikla v roce 1992 a lze jí povaţovat za 

odnoţ Československého anarchistického sdruţení. Popudem pro vznik nového křídla 

anarchistické organizace bylo vymezení se skupiny anarchistů vůči redaktorovi časopisu 

A-kontra Jakubovi Polákovi, kterého daná část anarchistů kritizovala za spolupráci 

s KSČM a úzké kontakty s jejími členy, ale také i pro jeho nedemokratičnost vedení 

redakce A-kontra. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 55) Vedoucími 

osobnostmi byli Jan Jakub Línek či Roman Laube, kteří právě stáli také u zrodu A-

kontra.(Bastl: 2001, 28) Místem působení federace a i redakční činnosti byl squat 

Ladronka
48

. AF byla v podstatě zastřešující organizací pro mnohé aktivní jednotlivce či 

skupiny z celé České republiky, např. Budějovická anarchistická skupina (BASA; České 

Budějovice), Přátelé volné dohody (Praha), a další.
49

 Anarchistická federace byla 

různorodou skupinou, ve které vedle působili různě zaměření anarchisté – syndikalisté, 

anarchopacifisté, autonomové ad. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013: 2014, 55) 

Mezi tiskoviny vydávané touto federací patřily např. Autonomie, Autonom či 

Konfrontace. 

                                                 
48

 Squat Ladronka je jedním z nejznámějších a nejdéle obsazených squatů v České republice. Obsazen byl 

v září roku 1993 a definitivně vyklizen v roce 2000. Squat se nacházel v Praze, v části Břevnov ve starém 

neobývaném statku a byl obsazena právě lidmi kolem časopisu Autonomie a Anarchistické federace. 

Ladronka se stala kulturně-sociálním centrem, kde se konaly výstavy, koncerty, setkání a divadelní akce. 

Paskvil o squattu Ladronka, citováno dne 1. 5. 2015, dostupné na: 

https://archive.org/details/LadronkaPaskvil 

49
 Anarchopacifistická skupina/Zelení autonomové (Klatovy), Druhá fronta odporu (Česká Lípa), Nová 

prostějovská komuna (NPK; Prostějov), Hradecká autonomní liga (Hradec Králové), Autonomní teplická  

skupina (Teplice), či Brněnská vrtule (AF; Brno). (Anarchistická publicistika 1990 – 2013: 2014,55) 
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 Počáteční tiskovinou vydávanou Anarchistickou federací byl časopis 

Autonomie, s podtitulem Časopis volné dohody. Právě tento podtitul objasňoval 

myšlenku časopisu i celého hnutí – Anarchistické federace, tedy volný soulad různě 

zaměřených anarchistických skupin. V nultém čísle vydaném v prosinci roku 1991 

autoři v úvodu vymezili, jakým směrem, by se měla Autonomie ubírat, a co by mělo být 

jejím obsahem. Ten měl být teoretičtějšího rázu, aby přicházející mladá anarchistická 

generace dostala informace o historickém základu anarchismu.(Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 2014, 55) Pro úplnost informací citujme přímo z úvodu: „... je 

třeba si ujasnit, co chceme, a naučit se to vysvětlovat lidem. Přestat dělat velká gesta na 

demonstracích a začít se sebevzdělávat, musíme dát lidem novou alternativu společnosti 

...“.
50

 Mimo teoretická a historizující témata patřily mimo jiné i články věnující se 

aktuálnímu dění. Časopis vycházel nepravidelně jako občasník, byla zde snaha o 

dodrţení dvou- či jednoměsíčního intervalu, avšak od roku 1994 byl vydáván velmi 

nepravidelně a poslední číslo vyšlo roku 1996. Autonomie vycházela ve formátu A5, 

který byl ve čtrnáctém čísle změněn na A4. Počet stran byl kolísavý, nejčastěji mezi 15 

– 28 stranami.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 55 - 59)  

 Součástí Autonomie byl informační bulletin Anarchistické federace AF info. Ten 

byl přikládán k výtiskům autonomie od osmého čísla, také z důvodu usnadnění jeho 

distribuce. AF info mělo být aktuálním zdrojem informací o anarchistické scéně, mělo 

slouţit šíření informací o koncertech, demonstracích a dalších aktivitách Anarchistické 

federace. Bulletin se několikrát dočkal i samostatného vydání, např. v roce 1994 

v rozsahu 5 stran o formátu A5. Jeho vydávání bylo ukončeno v roce 

1996.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 59) 

 Na krizi Autonomie i celé Anarchistické federace odpověděl časopis Autonom, 

který začal vycházet v roce 1996. Právě v tomto roce byla v podstatě ukončena aktivita 

Anarchistické federace a s tím spojeného AF-info a časopis Autonomie měl čím dál větší 

intervaly mezi vydávanými čísly. Publicistické aktivity v celé šíři tedy převzal časopis 

Autonom, který byl aktivní do roku 1997. Autonom navázal na tradici šíření aktuálních 

informací, díky kterým si získal mnoho příznivců a jeho náklady šplhaly aţ k tisícům 

výtisků. V nultém čísle se autoři vyjadřují k podobě Autonoma následovně: „Autonom 

se nedá nazvat časopisem ani bulletinem, protože by měl mít podobu nezávislého média, 

                                                 
50

 Autonomie, č. 0, 12/1991 



 

   

 

31 

  

pravidelného zdroje čerstvých informací.“
51

  Měsíčník s podtitulem Informační list 

autonomního hnutí / Informace autonomní scény, byl plný pozvánek na koncerty, 

setkání, politické akce, ale také reportů z událostí jiţ uplynulých, komentářů 

k aktuálnímu dění i informací o dalších vydávaných publikacích. Autonom byl vydáván 

ve formátu A5, většinou do 12 stran textu a byl dán k distribuci zcela zdarma, či za 

dobrovolný, neurčený příspěvek.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 59 - 61) 

 Poslední tiskovina, která bude zařazena pod část věnující se AF je časopis 

Konfrontace. V době jejího vydávání jiţ fakticky Anarchistická federace nebyla činná, 

ale na vytváření časopisu se podíleli i lidé kolem Autonomie a Autonoma. První číslo 

bylo vydáno na jaře roku 1998 s podtitulem Noviny odporu, vydávání bylo ukončeno 

v roce 2000. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 61 - 63) Popis směřování a 

cílů časopisu je popsán v úvodníku prvního čísla: „ (...) Podporujeme spontánní a 

neformální aktivity, jsme otevřeni občanským sdružením, nevládním a neziskovým 

organizacím. (...) Stejně tak si vážíme každého, kdo se rozhodl měnit stávající systém, 

uznáváme i právo každého jedince pokusit se stávající systém zničit. (...) Jsme tu pro 

odkrývání souvislostí a hledání cest. Cest KONFRONTACE. Cest ODPORU.“
 52

 

Jednalo se v podstatě o novinářsky nejkvalitnější zpracování do té doby antiautoritářsky 

vydávaných tiskovin. Byla vydávána v novinovém formátu, zpočátku v dvouměsíčních 

intervalech, později však i s delšími pauzami. Konfrontace byla zajímavá také tím, ţe se 

jednalo o tiskovinu registrovanou Ministerstvem kultury České republiky. Aby mohla 

být registrace uskutečněna, bylo za tímto účelem zřízeno občanské sdruţení NO! a 

v tiráţi bylo uvedeno i jméno šéfredaktora, kterým byl Jan Křeček. (Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 2014, 61 – 63) 

 

4.1.3 Anarchosyndikalistická federace (ASF) 

 V první kapitole mé práce jsem se věnovala vývoji anarchismu i jeho různým 

směrům a odnoţím. Právě za jeden z nejvýraznějších směrů lze povaţovat 

anarchosyndikalismus, který si našel stoupence i mezi českými anarchisty. Prvním 
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spojením anarchosyndikalistů bylo vytvoření Frakce anarchosyndikalistů v rámci 

Československého anarchistického sdružení, která existovala v letech 1990 – 1991. 

Činnost frakce však nebyla nijak výrazná. Viditelnějším anarchosyndikalistickým 

uskupením byla Anarchosyndikalistická iniciativa (ASI), k jejímuţ vzniku pomohly i 

články  v A-kontra povzbuzující ke spolupráci v rámci anarchosyndikalistických 

myšlenek, v období roku 1992.  Propagátorem těchto myšlenek a autorem většiny 

článků byl redaktor A-kontra Andrej Funk. Při třetím setkání ASI, v květnu roku 1994, 

vznikla její přeměnou Anarchosyndikalistická federace (ASF). První oficiální sjezd se 

konal na podzim roku 1994, od tohoto data je také vydávána oficiální tiskovina této 

federace Syndikalista. ASF mělo několik aktivních buněk napříč celou Českou 

republikou (např. ve Zlíně, Brně, České Třebové, či samozřejmě v Praze ad.). V roce 

1996 došlo uvnitř federace ke štěpení, které dalo vzniknout nové skupině Solidarita, 

která začala vydávat stejnojmenný tisk. ASF prošla i další změnou, nejprve se stala 

konfederativní součástí ČAF pod názvem Anarchosyndikalistická frakce České 

anarchistické federace (ASF – ČAF), po přeměně ČAF na ČSAF na ASF-ČSAF. V roce 

1997 došlo k poslední změně zapříčiněné problémy v kmenové organizaci ČSAF, kdy 

většina členů z ASF-ČSAF přešla k nově vzniklé Federaci sociálních anarchistů (FSA). 

(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 1994, 68) 

 Jak uţ bylo zmíněno, významnou anarchosyndikalistickou tiskovinou byl 

časopis Syndikalista. Jako jeden z mála výraznějších časopisů byl vydáván mimo 

Prahu, vycházel od roku 1994 v Černé Hoře na Blanensku, avšak poslední číslo bylo jiţ 

vydané v Praze a to roku 1997. Jednalo se o dvouměsíčník ve formátu A5 o rozsahu 16 

stran.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 69 – 70) Obsahem byly nejen 

články a příspěvky věnující se anarchosyndikalistickým tématům, ale také informace 

k aktuálnímu dění jak ve světě, tak v tuzemsku.
53

 

 Mimopraţsky vydávaným časopisem byl i Buřič, který vycházel na Přerovsku 

mezi lety 1994 – 1997. V Tomto období vyšlo 7 čísel přinášejících informace jak 

teoretické – o anarchismu, anarchosyndikalismu, anarchistické filozofii, tak i např. 

článek na pokračování o ţivotě a díle P. A. Kropotkina, který je pro anarchisty jednou 

z nejvýznamnějších osobností, vzorem a inspirací, jak jsem jiţ přiblíţila v teoretickém 

úvodu k anarchismu. 
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4.1.4 Československá anarchistická federace (ČSAF) 

 Tato anarchistická organizace existuje jiţ od roku 1995 a je aktivní dodnes. 

Vznikla pod názvem Česká anarchistická federace (ČAF) v srpnu roku 1995, na popud 

redakce časopisu Svobodná mysl. V rámci jednoho čísla tohoto časopisu byla vydána 

výzva, která nabádala anarchisty k zaloţení jednotící organizace, která by byla tváří a 

motorem anarchismu v Česku. Časopis Svobodná mysl se poté stal i hlavní organizační 

tiskovinou federace. V roce 1997 došlo k přejmenování federace z důvodu rozšíření i o 

slovenské anarchisty, na Československou anarchistickou federaci (ČSAF).
 54

 Téhoţ 

roku také došlo k rozkolu v rámci federace a z ČSAF se oddělila Federace sociálních 

anarchistů (FSA) (viz. kapitola Anarchosyndikalistická federace).(Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 2014, 74)        

 Československá anarchistická federace je federací spojující všechny jedince i 

skupiny různých anarchistických směrů a odnoţí. Je jakousi základnou pro další 

aktivity, společné projekty, ale hlavně komunikačním kanálem napříč směry a také 

místem setkávání a výměny názorů a zkušeností. V ČSAF je kladen důraz na aktivitu 

místních skupin, které z centra federace získávají podporu a moţnost koordinace aktivit 

skrze jedno centrum.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 74) Uveďme si 

příklady aktivity ČSAF, např. v letech 1997 – 1998 proběhla kampaň na podporu 

veřejné ekologické dopravy, proti rušení regionálních tratí a propouštění na ţeleznici, 

která měla podobu demonstrativní jízdy na černo, či petiční kampaně. Federace se také 

aktivně zapojovala do pořádání demonstrací a protestů, převáţně proti vstupu do NATO 

či EU, nebo proti jednání MMF a Světové banky v Praze, nebo také do organizace street 

parties
55

. Po aktivním období v letech 1998 – 2002, však nastala tříletá stagnace hnutí, 
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tvrdým zásahem a zatýkáním. GSP se stala milníkem v pořádání veřejných akcí, ukázala schopnost a sílu 

lidí a stala se impulsem pro mnoho dalších následujících akcí. Global street party – ohlédnutí po 10 
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která je však jiţ překonána a hnutí je opět velmi aktivní a rozrůstá se i členská 

základna.
56

 Na počátku roku 2015 došlo k přejmenování federace na Anarchistickou 

federaci. Ve vydaném prohlášení „Kdo (ne)jsme“ se lze dočíst, ţe cílem federace je 

takové anarchistické hnutí, které má společný cíl, kterého by mělo být dosaţeno skrze 

různorodost aktivit autonomních skupin v koordinaci dané federace. Důleţitou roli hraje 

pluralita názorů a přístupů, díky kterým se všechny směry navzájem ovlivňují a 

respektují. Jasně jsou však vymezeny určité směry anarchismu, které jsou odmítány: 

anarchokomunismus, nacionální anarchismus, anarchokapitalismus, či 

anarchoprimitivismus ad.
57

 

 Významnou aktivitou federace je publikační činnost. Mimo vydávání časopisů, 

kterému se budeme věnovat posléze, bylo pod hlavičkou federace, konkrétněji pod jejím 

projektem Nakladatelství ČSAF, vydávání broţur, knih a různých publikací – komiksů, 

či sbírek básní ad.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 2014, 74 – 75) Samo 

nakladatelství uvádí na svých stránkách následující: „ Nejsme profesionálové. Naše 

práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji 

ve svém volném čase s vynaložením vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. 

Výtěžek z prodaných publikací kryje náklady na jejich tisk ...“
58

 Hlavní činností je však 

vydávání pravidelných tiskovin, mezi které patří např. A3, Klíčení, či Existence. 

 V současné době existuje federace pod názvem Anarchistická federace. 

K přejmenování došlo na počátku letošního roku. Federace se profiluje jako otevřené 

společenství aktivních lidí, kterým jsou blízké anarchistické principy – samospráva, 

svoboda, či sociální spravedlnost a kteří aktivně přistupují ke společenským změnám a 

jejich cílem je v co největší míře spolurozhodovat o svém ţivotě.
59

 K vydávání časopisů 

a tiskovin nedošlo k výrazným změnám, jen se změnil název nakladatelství; 
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v současnosti jsou tedy tiskoviny vydávané pod hlavičkou Anarchistické federace 

vydávány Nakladatelstvím Anarchistické federace. 

 Nástěnné noviny A3 jsou vydávány od roku 2008 jako měsíčník a jsou určeny 

široké veřejnosti, protoţe jsou uzpůsobeny k výlepu v ulicích, k šíření mezi různými 

sociálními skupinami atd.
60

 Obsah se často vztahuje k aktuálnímu dění a tvoří jej 

zpravidla jeden článek, který by měl být přístupný a srozumitelný široké společnosti. 

Distribuce je zajištěna i díky moţnosti stáhnutí si A3 z internetových stránek 

nakladatelství a poté dobrovolného šíření ve svém okolí.(Anarchistická publicistika 190 

– 2013, 2014, 92 – 96) 

 Zajímavým projektem je časopis Klíčení, který je určen těm nejmenším. První 

číslo vyšlo roku 2011 s podtitulem Časopis od dětí. Původ má od stejnojmenného 

časopisu vydávaného na počátku 20. st. anarchistou Michael Káchou, který se snaţil 

šířit vzdělání a umění mezi chudé děti bez moţnosti vzdělávání se.
61

 Novodobé Klíčení 

přichází s pozměněným cílem, kterým je učení se navzájem – děti od dospělých a 

dospělí od dětí. Autory příspěvků jsou tedy jak dospělí, tak i děti, které spojuje blízkost 

k anarchistickým myšlenkám a principům. Časopis je rozdělen do osmi pravidelně se 

opakujících rubrik a je vydáván s nestálou pravidelností dva aţ třikrát do roka. Grafické 

zpracování je celobarevné ve formátu A4, ale časopis si je moţné stáhnout i na 

internetových stránkách nakladatelství ČSAF.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 

2014, 97 – 98) 

 Zřejmě nejvýraznějším počinem ČSAF je časopis Existence, jejíţ první číslo 

vyšlo v roce 1998. Časopis se stal hlavní tiskovinou federace poté, co došlo v roce 1997 

k rozkolu mezi členy federace a část členů vytvořila Federaci sociálních anarchistů 

(FSA) a právě pod její hlavičkou byl vydáván časopis Svobodná práce, na který byl 

přejmenován předešlý vlajkový časopis ČSAF Svobodná mysl. Existence se tak 

v podstatě stala následnicí Svobodné mysli a zaplnila tak prázdné místo ústředního 

tiskového orgánu ČSAF. V první fázi mezi lety 1998 - 2002 bylo vydáno 14 čísel ve 

čtvrtletních intervalech s nákladem pohybujícím se aţ k 1000 výtiskům na číslo. Konec 

roku 2002 znamenal i konec vydávání Existence. (Anarchistická publicistika 1990 – 
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2013, 79-84) Jako důvody ukončení aktivity byly uváděny převáţně důvody finanční, 

které redaktoři přisuzovali nezvyšujícímu se počtu čtenářů či nezodpovědností 

distributorů. Ale také malý počet osob podílejících se na vzniku této anarchistické 

revue. Mnozí autoři neukončili svou publikační činnost a přešli do redakce A-kontra, 

kde nadále psali a vydávali.
62

         

 Po sedmileté pauze bylo vydávání Existence obnoveno. Popudem pro její 

obnovení byla absence kvalitního anarchistického širokospektrálního periodika. A-

kontra bylo vydáváno s velkou nepravidelností a neplnilo tak funkci média přinášejícího 

aktuální informace. Takto obnovená Existence vychází do současnosti s pravidelností 

kaţdého čtvrtroku. V tištěné verzi má podobu formátu A4 o rozsahu 40 stran 

s poníţeným nákladem pohybujícím se mezi 350 – 430 výtisky na číslo. Obsahem se 

snaţí zaujmout spíše širší škálu celého antiautoritářského hnutí, ale jedná se o časopis 

pochopitelný a srozumitelný i čtenářům anarchistického hnutí neznalých. Kaţdé vydání 

je věnováno jednomu ústřednímu hlavnímu tématu; např. globalizace
63

 či ekologie
64

. 

Mimo články věnující se danému tématu přináší i zprávy z akcí, jak kulturních, tak 

protestních, recenze na vyšlé publikace. Prostor zde získávají i samostatné 

antiautoritářské subjekty, za všechny jmenujme např. ABC. (Anarchistická publicistika 

1990 – 2013, 79 – 80) Kromě tištěné verze je moţné si přečíst vydaná čísla Existence i 

na internetu, a to na stránkách Nakladatelství Anarchistické federace
65

. 

 

4.1.5 Antifašistická akce (AFA) 

 Tato skupina vznikla v roce 1996 a byla vyústěním antifašistických aktivit, které 

však postrádaly koordinaci, ale právě díky AFA se sjednotily a zkoordinovaly. Základní 

aktivita a činnost je v souladu s anarchistickými myšlenkami a základy.(Anarchistická 

publicistika 1990 – 2013, 127-133) Dle prohlášení přímo na stránkách AFA, je hlavním 

obsahem činnosti propagační, informační a praktické způsoby boje proti všem 

                                                 
62

 Oficiální vyjádření o ukončení vydávání existence: A-kontra, č. 2, 6/2003 

63
 Téma Globalizace, Existence, č. 11, 2001.  

64
 Téma Anarchismus a ekologie, Existence, č. 12, 2001. 

65
 Citováno dne 28.4. 2015, dostupné na: http://nakladatelstvi.afed.cz/  



 

   

 

37 

  

autoritářským ideologiím, v první řadě však proti neonacismu, neofašismu a celkově 

ultrapravicovým hnutím. Antifašistická akce také odmítá spolupráci s jakýmkoliv 

zástupcem daného systému, např. politickými stranami, represivními sloţkami či 

státními orgány.
66

 AFA sdruţuje několik autonomních skupin, které fungují napříč jak 

Českou, tak i Slovenskou republikou a lze je najít v podstatě v kaţdém regionu.
67

 

V rámci daných skupin je jasně daná rovnost všech jejich členů bez určování vedoucích 

autorit, coţ je obrazem anarchistických idejí. V současné době se AFA zvláště soustředí 

na monitoring neonacistů a přímé akce.(Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 127-

133) 

 Pod hlavičkou této skupiny si je moţné představit dvě hlavní tiskoviny – Antifa 

News a Akce! .  

 Antifa News byly vydávány mezi lety 1996 – 1999 a po přestávce v letech 2007 

– 2010. Jednalo se v podstatě o ne příliš rozsáhlý zpravodaj, který přinášel aktuální 

informace a zprávy z dění na antifašistické scéně jak v Čechách, tak i v zahraničí, ale i 

recenze na knihy, či úvahy o samotné antifašistické činnosti.(Anarchistická publicistika 

1990 – 2013, 127 – 128) 

 Druhým v pořadí je časopis Akce!, který lze pokládat za nástupce Antifa News. 

Začal být vydáván v roce 2000. Jednalo se o časopis s podtitulem Zpravodaj 

Antifašistické akce a obsahem i vizuální podobou se zařadil mezi časopisy velmi 

kvalitně zpracované. První fáze vydávání byla ukončena v roce 2006. Obnovení činnosti 

přišlo v roce 2010, teď s podtitulem Časopis Antifašistické akce, poslední číslo druhé 

fáze vyšlo v roce 2012. (Anarchistická publicistika 1990 – 2013, 112-132) Dle popisu 

přímo na stránkách AFA je časopis sloţen z článků a textů, jejichţ obsah se vztahuje 

k projevům fašismu ve společnosti, či k osobnostem a projektům, které jsou plně aktivní 

v boji za svobodnější svět.
68
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5. Analytická část 

 

 Tato část práce se zaměří na samotnou analýzu jednotlivých časopisů – A-kontra 

a Existence, a to skrze kvantitativní obsahovou analýzu. Nejprve si tuto metodu 

teoreticky přiblíţíme, poté přistoupíme k aplikaci dané metody na zvolené výzkumné 

otázky a hypotézy a následně vygenerujeme výsledky v podobě grafů. 

 

5.1 Metodologie kvantitativního výzkumu – teoretický úvod 

 

 Kvantitativní obsahová analýza je tradičním nástrojem zkoumání mediálních 

obsahů. Vychází z dominantního konsenzuálního paradigmatu, které vychází 

z předpokladu, ţe pokroku ve společnosti je dosahováno díky spolupráci a souladu v ní. 

Díky tomuto přístupu tedy kvantitativní obsahová analýza vychází z jasných představ a 

očekávání výzkumníka. Cílem výzkumu je pak nalezení a upozornění na dysfunkci a 

vyčíslení, co je špatně.(McQuail, 2009, 372 - 378) Kvantitativní obsahová analýza se 

vyuţívá například při tematické agendě, kde zjišťuje, jakými tématy se média zabývají a 

vyčíslují prostor, který je jim věnován. Lze také díky ní vysledovat přístup aktérů do 

obsahů. Shrneme-li si to, lze říci, ţe kvantitativní obsahová analýza přináší určitý popis 

mediálního sdělení.(Trampota; Vojtěchovská, 2010, 100 - 102) 

 Pomocí několika charakteristik lze kvantitativní obsahovou analýzu snadno 

popsat. První charakteristikou je tvrdost, kterou zde v tomto případě znamenají tvrdá 

čísla, či data, která nelze ohýbat dle našich představ. Při této metodě je vyuţívána 

dedukce, tedy postup od obecného ke konkrétnímu. Výzkum zde má pevnou strukturu, 

výsledkem je potvrzení, či vyvrácení původní hypotézy. Důleţitou charakteristikou je 

intersubjektivita, osoba výzkumníka nemám přílišný vliv na výsledek výzkumu. 

Výsledky získané pomocí této analýzy jsou jasné a zřejmé a mají jednoznačný závěr pro 

kaţdého jejich „čtenáře“. Díky kvantitativnímu přístupu je moţné zpracovat velké 

mnoţství dat. Mezi nejvýraznější charakteristiku patří v neposlední řadě snadná 

prezentovatelnost výsledků skrze grafy či tabulky. Moţnost takto graficky zpracovat 

výsledky usnadňuje jejich pochopení i samotnou prezentaci.(Berelson, 1952) 
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 Kvantitativní obsahová analýza sestává z několika kroků, jejichţ posloupnost 

však nemusí být striktně dodrţována. Dle autorů Wimmera a Dominicka (Wimmer; 

Dominick, 2006, 155-175) se kvantitativní analýza skládá z deseti kroků. Prvním je 

formulace výzkumné otázky, či hypotézy. Z této formulace by mělo jasně vyplývat, co 

budeme v jednotlivých obsazích médií hledat a analyzovat. Druhým krokem je 

definování výběrového souboru - vymezení časové, ţánrové ad..  Následuje výběr 

patřičného výběrového souboru. Technicky ani ekonomicky není moţné zkoumat celý 

výběrový soubor, proto se přistupuje k analyzování části daného souboru, kterou 

nazýváme výzkumným vzorkem. Je však nutné zajistit reprezentaci vzorku, aby byl 

platný na celý zkoumaný soubor. Dochází tedy k víceúrovňové konstrukci vzorku 

pomocí stanovení zdrojů obsahů, a toho, která média budou zkoumána. Následuje výběr 

dat, resp. vydání médií, které se utváří pomocí prostého, náhodného výběru, či 

konstruovaného týdne. Ten se vyuţívá u médií s vyšší periodicitou a jsou zde vybírány 

dny vydání tak, aby byl zachován přirozený poměr dnů v týdnu. Čtvrtým krokem je 

výběr a definice jednotky měření, tedy nejmenšího prvku analýzy, kterého si budeme 

všímat. Jedná se například o článek v deníku. Další fází analýzy je konstrukce kategorií 

obsahu, které budou analyzovány, coţ je jádrem kvantitativní obsahové analýzy. Známe 

dva moţné postupy, prvním je emergent kódování, u kterého se nejdříve předběţně 

prozkoumá zkoumaný vzorek a poté se vystaví kategorie zkoumání. Druhým postupem 

je a priori kódování, při kterém se kategorie ustavují před samotným sběrem dat na 

základě určité teoretické či racionální úvahy. Musíme pamatovat na to, ţe kaţdá 

zkoumaná jednotka musí být zařaditelná vţdy do právě jedné kategorie dané proměnné. 

Posléze dochází k vystavení systému kvantifikace, čemuţ pomáhá kódovací kniha, která 

je soustavou proměnných a jejich kategorií. Dále je nutný trénink kódovačů a pilotní 

výzkum, poté se přichází k samotnému kódování obsahů a následně analýze 

shromáţděných dat. V této fázi je hojně vyuţíván program SPSS (Statistical Package 

for Social Science). Výsledná data jsou zpracovávána pomocí statistických operací, jako 

je četnost, kolik jednotek měření nabývá kterých kategorií, či korelace (závislost), která 

odhaluje, zda výskyt kategorií dvou či více proměnných je mezi sebou v závislostním 

vztahu. Poslední fází je definice závěrů, třeba i prostřednictvím přehledných grafů a 

tabulek, do nichţ jsou výsledky této analýzy převedeny. 

 Lze tedy shrnout klady a zápory kvantitativní analýzy. Mezi klady patří 

objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi. Velkou výhodou je jasná, jednoznačná 

a přehledná prezentace výsledků, i díky grafům a tabulkám, v nichţ jsou představovány. 
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Tento druh analýza je poměrně levný k provedení a relativně snadně se dají sehnat 

výzkumné materiály. Výhodou je také pouţití jak na současné, tak na minulé události, či 

je moţnost obojí zkombinovat. Mezi nevýhody lze zařadit sloţité definování 

zkoumaných témat (např.: co je to násilí?), dále je zde také nesnadné nalezení zřetelně 

definovaných zkoumaných jednotek. Záporem je také redukování zkoumaných 

skutečností na počitatelné jevy, či přizpůsobení si reality prostřednictvím 

kategorií.(Berger: 2012) 

 

5.2. Výběr periodik 

 

 Pro výzkum jsem si vybrala časopisy A-kontra a Existence, protoţe se jedná o 

nevyhraněné časopisy, které v daném období byly zástupci anarchistického hnutí, 

zastřešující ostatní anarchistická uskupení.  Právě tyto dva časopisy, dle mého názoru, 

jsou základními prvky anarchistického tisku vydávaného po roce 1990 v České 

republice, a to nejen díky jejich dlouholetému a celkem pravidelnému vycházení, ale 

v případě Existence, i jejího setrvání do současnosti. 

 

 

5.3 Zkoumaný soubor a kódovací kniha 

 

 

 Pro analýzu byla vybrána čísla A-kontra v období 1992 – 2005 a Existence mezi 

lety 1998 – 2011. Výzkum nebyl prováděn na ročníku 1991 v případě A-kontra, protoţe 

výtisky nebylo moţné v dostatečné míře dohledat. V ostatních ročnících byla do 

analýzy zapojena min. 2 čísla daného ročník. Zanalyzováno bylo vţdy celé jedno číslo a 

do této analýzy byly zahrnuty vţdy všechny příspěvky výtisku, vyjma úvodníku. 

Nástrojem kvantitativní obsahové analýzy byla kódovací kniha (příloha č. 1) o 9 

proměnných. Kódovací jednotkou byl článek obsaţený ve vybraném výtisku zvoleného 

periodika, celkem bylo nakódováno 739 kódovacích jednotek. 
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5.4 Výzkumné otázky a dílčí hypotézy 

  

 

 Cílem analýzy výzkumu této diplomové práce bylo nalezení odpovědí na 

stanovené výzkumné otázky. Dané výzkumné otázky by nám měly přiblíţit podobu 

zkoumaných periodik – A-kontra a Existence. Na některé otázky budou navazovat ještě 

dílčí hypotézy, které nám pomohou rozvinout zkoumané téma a přinést širší náhled na 

danou problematiku. Následuje jejich seznam: 

 

1/ Jakým tématům je věnován největší prostor ve vybraných časopisech?  

Hypotéza 1: U obou periodik budou převaţovat články týkající se samotného 

anarchistického hnutí, či anarchistických akcí, protoţe právě časopisy byly mnohdy 

jedinou formou sebeprezentace daných hnutí, či moţností k reflexi anarchistických 

aktivit. 

 

2/ V jaké míře jsou zastoupeny články a příspěvky autorské a v jaké převzaté?  Srov. A-

kontra a Existence.  

 

3/ Které ze dvou zkoumaných periodik je zaměřeno více na praktický obsah – pozvánky, 

reporty z akcí, rady, a naopak, jakou měrou jsou periodika teoreticky zaměřené – 

filozofické texty, články o významných anarchistických osobnostech, články propojující 

anarchismus s dalšími tématy.  

 

4/ Jak jsou zastoupeny zpravodajské útvary v daných periodikách?  Srov. A-kontra a 

Existence. 

 

5/ Podoba obsahu A-kontra před přestávkou (do roku 1995) a po přestávce (od 1998) – 

změna témat a zaměření témat.  

 

Hypotéza 2: Obměna redakce, která nastala po obnovení vydávání v roce 1998, měla 

vliv na obsahovou podobu výtisků a výběr témat a zkoumaná období se budou od sebe 

výrazně lišit. 
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5.5  Výsledky analýzy  

  

 

 První výzkumná otázka se vztahuje k otázce, jakému tématu je věnován 

v daných časopisech největší prostor. Prostor byl měřen pomocí mříţky 1cm x 1cm dle 

které byl následně určen prostor věnující se danému tématu. Z následného grafu (graf 1) 

je patrné, jaký rozsah byl věnován jednotlivým tématům. Tento graf nám spíše neţ 

oblíbenost daného tématu ukazuje, jak velký prostor byl daným tématům věnován. 

Např. v případě tématu klasický anarchismus byl prostor, který byl dán tomuto tématu 

silně nad průměrem většiny ostatních témat. Červený sloupec poté ukazuje celkový 

průměr za celý vzorek nakódovaných jednotek a jeho hodnota činí necelých 380 cm
2
.   

 První graf se vztahuje i k hypotéze 1, která předpokládá, ţe největší prostor bude 

dán příspěvkům s tématy: anarchistická hnutí a anarchistické akce. Tato hypotéza je 

však následným výzkumem vyvrácena, neboť těmto dvěma tématům je věnován prostor 

pod průměrným rozsahem. Konkrétně se jedná u tématu anarchistická hnutí o průměrný 

prostor v hodnotě necelých 300 cm
2
 a u tématu anarchistické akce, je hodnota ještě 

niţší – necelých 222 cm
2
. Daný výsledek si je moţné vysvětlit tím, ţe těmto tématům, 

ač byla velmi častá ve zkoumaných časopisech, nebyl věnován příliš velký prostor a 

jednalo se spíše o krátké zprávy, či reportáţe.  
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Graf 1  Průměrný rozsah článků dle jednotlivých témat 

 

 

 

 

 Druhá výzkumná otázka se zabývala poměrem autorských a převzatých článků. 

Výsledky analýzy této proměnné (graf 2) nám přibliţují, ţe ačkoliv je práce v redakcích 

na bázi dobrovolnosti a pro autory příspěvků se jedná o volnočasovou aktivitu, 

převládají příspěvky autorské, a to v obou zkoumaných periodikách. Z grafu je patrné, 

ţe příspěvky v časopisu A-kontra jsou ve větší míře autorské, dosahují hodnoty 85% 

vůči 15% příspěvků převzatých, neţ příspěvky Existence, kde je procento autorských ve 

výši 77%. Rozdíl mezi zkoumanými časopisy však není natolik výrazný, aby bylo 

moţné dojít k relevantním závěrům v případě komparace obou tiskovin v této 

proměnné.  
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 Graf 2  Poměr autorských a převzatých článků v daných periodikách 

  

 

 

  

 Do výzkumu jsem se rozhodla zařadit i otázku, týkající se obsahu daného 

příspěvku v jeho vyznění. Konkrétně jsem zvolila dvě proměnné – teoretický a 

praktický obsah. Zatímco mezi teoretický obsah byly řazeny příspěvky, které byly 

filozofickými texty, úvahami, či články o významných osobnostech a událostech 

anarchismu, či příspěvky s tématem, kde se prolíná anarchismus s dalšími tématy (např. 

anarchismus a vzdělávání ad.) Tak u článků s praktickým obsahem se nejčastěji jednalo 

o reporty z anarchistických akcí, či pozvánky na ně, příspěvky vztahující se 

k aktuálnímu dění, nebo také různé recenze a rozhovory s kapelami.    

 Z výsledného grafu (graf 3) lze vyčíst, ţe v případě obou časopisů je většina 

obsahu zaměřena prakticky. Při srovnání obou periodik je vidět rozdíl, kdy Existence 

má vyšší procento teoretických textů, oproti A-kontra. V konkrétních číslech se jedná o 

27% teoretického obsahu u Existence oproti 15% v A-kontra. Existence má tedy skoro 

2x více teoretických příspěvků oproti A-kontra. Domnívám se, ţe lze tvrdit, ţe tato 

proměnná nám potvrzuje původní snahu obou časopisů – A-kontra se vţdy profilovala 
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jako časopis pro širokou anarchistickou veřejnost s cílem přinášet aktuální informace
69

. 

Oproti tomu, se Existence profilovala, a stále profiluje, jako časopis nejen pro 

anarchisty, ale i pro širokou veřejnost, která má zájem o jiný zdroj informací. I z tohoto 

důvodu jsou texty zaměřeny více teoreticky, aby přiblíţili celému spektru čtenářů danou 

problematiku a přinesly tak i odlišný náhled na daný problém. 

 

 Graf 3 Poměr teoretického a praktického obsahu v příspěvcích v porovnání  

  obou periodik 

 

 

  

 Další zkoumanou proměnnou byla podoba příspěvku, tedy v jakém 

zpravodajském útvaru je napsán. Následující graf nám v podstatě potvrzuje výsledky 

výše uvedené. V časopisu A-kontra je vyšší procento reportáţí a pozvánek, coţ nám 

potvrzuje praktický obsah příspěvků. Jak je patrné, nejvíce vyuţívaným zpravodajským 

útvarem je článek a zpráva. Je dobré si povšimnout i nezanedbatelného procentuálního 

zastoupení dopisů, zvláště v časopise A-kontra. Čímţ se nám potvrzuje snaha 

anarchistického tisku být v blízkém spojení se svými čtenáři a také snaha dávat i jim 

prostor ve svých tiskovinách a moţnost reagovat na dané události a témata. 

                                                 
69

 Život proti proudu: rozhovor s Jakubem Polákem. In.: A-kontra, č.2, 6/2006. 



 

   

 

46 

  

 

 

Graf 4 Poměr zpravodajských útvarů v daných periodikách 

 

  

 V poslední části shrnující výsledky analýzy se budeme blíţe věnovat časopisu A-

kontra, který má nejdelší tradici ze všech anarchistických tiskovin. Podrobně se 

podíváme na jeho vývoj, který je rozdělen na dvě hlavní části. Prvním zkoumaným 

obdobím je vydávání časopisu v letech 1992 – 1995, druhým poté od roku 1998 do roku 

2009, po obnovení vydávání. Po roce 2009 jiţ analýza neprobíhala, protoţe v daném 

období jiţ neměl A-kontra podobu časopisu, ale informativního plakátu.    

 V grafu 5 můţete vidět, výsledky analyzovaného období do roku 1995. Nejvíce 

příspěvků patřilo tématům kultura, anarchistická hnutí a anarchistické akce. Tento graf 

obsahuje počet všech kódovaných příspěvků za dané období. V následujícím grafu 6 

jsou jiţ znázorněna pouze témata, která měla výskyt vyšší neţ 3%. Zde si lze 

povšimnout, ţe témata věnující se anarchismu (klasický anarchismus, 

anarchosyndikalismus) se drţí na hodnotě kolem 5%, coţ je celkem vysoké procento. 

Lze se domnívat, ţe je to způsobeno snahou periodika přiblíţit anarchismus čtenářům a 

seznámit je s jeho dalšími formami. Vyšší procento výskytu příspěvků s tématem 
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anarchosyndikalismu lze přisuzovat i tomu, ţe v tomto období v redakci A-kontra 

působil Andrej Funk, výrazný představitel později zaloţené Anarchosyndikalistické 

frakce (viz. kap. 4.1.3) Nejvyššího procenta dosahuje téma kultura, které se objevilo 

v 15% příspěvků. Vysoké procento si je moţné vysvětlit i tím, ţe do této kategorie byly 

řazeny i pozvánky na kulturní akce, či rozhovory s kapelami. 

 

Graf 5 Počet příspěvků věnovaných daným tématům v A-kontra do roku 1995 
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Graf 6  Procentní zastoupení témat v A-kontra do roku 1995 (nad 3 %) 

 

  

  

 Obsahovou podobu příspěvků po roce 1998 si ukáţeme v grafu 7, který přináší 

počet příspěvků a v grafu 8, který dané výsledky promítá do procentního zastoupení.  I 

v období po roce 1998 patřila mezi hlavní témata kultura, anarchistické akce a 

anarchistická hnutí. V tomto období je patrné vysoké procento příspěvků věnovaných 

tématům mezinárodní organizace, a to ve výši 9%. Do tohoto tématu byly řazeny 

příspěvky věnující se např. EU, NATO, Světové bance, či Mezinárodnímu měnovému 

fondu ad. 
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Graf 7 Počet příspěvků věnovaných daným tématům v A-kontra po roce 1998 

 

 

  

Graf 8  Procentní zastoupení témat v A-kontra po roce 1998 (nad 3 %) 
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 Pokud přistoupíme ke srovnání obou období, je moţné zde najít shodné prvky ve 

výběru tří hlavních témat – kultura,anarchistická hnutí a anarchistické akce. To, ţe mají 

hlavní zastoupení právě tato témate lze přisuzovat tomu, ţe se anarchistická hnutí snaţí 

prezentovat skrze tato periodika a proto jsou hlavní součástí obsahu buď reporty z jiţ 

proběhlých akcí, nejčastěji demonstrací, či pozvánky na ně. Setkáváme se také 

s příspěvky popisujícími anarchsitická hnutí a přibliţující jejich cíle. Odlišnosti lze najít 

v určitých tématech, např. téma anarchosyndikalismu se ve výtiscích po roce 1998 

nedostalo nad 1%, oproti období do roku 1995, kdy měly příspěvky s tímto tématem 

zastoupení kolem necelých 4%. Tento fakt můţe být způsoben i existencí samostatné 

anarchosyndikalistické skupiny, která se prezentuje vlastním časopisem a proto je toto 

téma jiţ mírně opomíjeno právě v A-kontra.        

 Z grafů tedy vyplývá, ţe po obnovení vydávání a s novou redakcí nedošlo 

k výrazné obsahové změně. Dílčí obsahové změny jsou nepatrné a nelze tak hovořit o 

tom, ţe by změnou redakce došlo i k silné obsahové změně. A-kontra si stále zachovala 

podobu časopisu pro širokou anarchistickou veřejnost a vţdy přinášela témata směřující 

zvláště k anarchismu, anarhcistickým hnutím. I přes změnu redakce a vývoj 

anarchistického hnutí se obsah tematicky výrazně nezměnil, čímţ bya vyvrácena i 

poslední hypotéza.  
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Závěr 

 

 

Anarchismus je pro většinovou společnost něčím neţádoucím a anarchisté jsou 

lidé neschopní ţít v pravidlech daného systému. A právě snahou této práce bylo rozšířit 

povědomí o anarchismu, přiblíţením samotného směru, jeho zasazením na poli 

politických ideologií, či představením jeho základních myšlenek a zásad. Hlavním cílem 

však bylo zmapovat anarchistická hnutí v České republice, skrze jimi vydávaný tisk. 

Představili jsme si hlavní anarchistické organizace působící v České republice od roku 

1991 a jejich časopisy a periodika, u kterých jsme popsali jejich vývoj. 

 

Díky analýze jsme nyní schopni zhodnotit, ţe anarchistická periodika 

přizpůsobují svůj obsah svým idejím a skrze média se je snaţí šířit, tak jak to ostatně 

dělá většina médií. Přinášejí témata, která jsou v masmédiích nepřipomínána a tím se 

snaţí o rozdmýchávání diskusí právě nad těmito opomíjenými tématy. Veškerý obsah je 

samozřejmě podřízen anarchistickému myšlení a náhledu na svět, ale informace, které 

jsou díky těmto médiím přinášena, stojí za povšimnutí. V dnešní době je potřeba co 

nejvíce úhlů pohledu na danou problematiku, aby byl člověk schopný dospět k názoru, 

za kterým si je ochoten stát. Proto by měla být tato alternativní média více vidět a slyšet 

a měli bychom jim věnovat více pozornosti, a to nejen ve volném čase, ale i při 

samotném studiu.  

 

Je moţné si shrnout, ţe všechen vydávaný tisk v rámci anarchistického hnutí 

přizpůsobuje obsah vydávaných časopisů cílům daného hnutí. Můţeme zde tedy najít 

časopisy čistě feministické, časopisy antifašisticky zaměřené, časopisy umírněné i 

radikálnější. Všechny však mají stejný základ – svobodu jako nejcennější hodnotu a 

snahu bojovat za své ideje.  
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Summary 

This thesis wanted tu sum up, what is includes in movement anarchism, what 

ideas and principles are the elemental and what relation has the anarchism to other 

political ideologies. But the main goal was to describe the anarchism movement in the 

Czech Republic from 1991, particularly the press of these movements and its 

development. 

The analyse comes with the results about content of anarchistic press. Content is 

submitted to anarchistic ideas and through this press are these ideas spreaded to society. 

Anarchistic press bring new subjects and try to stir up the debate, because man needs 

more informations from more sources to take a stand on some subject. 

We can find different anarchist magazines, but all have the same goal – to be 

free and fight for it. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

 

ABC (Anarchist black cross) – Anarchsitický černý kríţ 

AF – Anarchistická federace 

AFA – Antifašistická akce 

AF – Anarchistická federace (od 1. 1. 2015) 

ASF – Anarchosyndikalistická federace 

ASI – Anarchosyndikalistická iniciativa 

ASF-ČAS – Anarchosyndikalistická frakce Československého anarchistického sdruţení  

BASA – Budějovická anarchistická skupina 

CGT (Confédération Générale du Travail)  – Všeobecná konfederace práce 

CNT  (Confederación nacional de Trabajo)  – Národní konfederace práce 

ČAF – Česká anarchistická federace 

ČAS - Československé anarchistické sdruţení  

ČSAF – Československá anarchistická federace 

FAS – Federace anarchistických skupin 

FORA (Federación Obrera de la Regional Argentina) -  Argentinská regionální dělnická 

federace 

FSA – Federace sociálních anarchistů 

ORAS – Organizace revolučních anarchistů - Solidarita 
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Příloha č. 2: Kódovací kniha (tabulka) 

 

 

KÓDOVACÍ KNIHA 

 

 

1/Identifikační proměnné 

 1. Název periodika 1 - A-kontra  

     2 - Existence 

 2. Číslo vydání  XX 

 3. Rok vydání  XXXX 

 4. Měsíc/období vydání Y 

 

2/ Analytické proměnné 

 5. Téma   1 – politika a její aktéři 

     2 – klasický anarchismus 

     3 – anarchosyndikalismus 

     4 – anarchokomunismus 

     5 – anarchofeminismus/feminismus 

     6 – squatting 

     7 – práva zvířat/vegetariánství/veganství 

     8 – rasismus 

     9 – válka a vojenské akce 

     10 – ekologie/ochrana ţiv. prostředí 

     11 – kultura 

     12 – NGO´s a jejich aktivity 

     13 – nadnárodní korporace 

     14 – lidská práva 

     15 – terorismus 

     16 – lidský příběh 

     17 – globalizace 

     18 – neonacismu/fašismus 

     19 – antifašismus 

     20 – anarchistická hnutí 

     21 – nacionalismus 

     22 – anarchistické akce 

     23 – hudební směry punk, hardcore 

     24 – mezinárodní organizace – př. NATO,EU,  

      MMF ad. 

     25 – lehké drogy (legalizace, pěstování...) 

     26 – policie, armáda 

     27 – ABC – anarchist black cross 

     28 – sociální problémy – nezaměstnanost,   

     bezdomovectví ad. 

     29 – dějiny/historie 

     30 – ostatní 

     31 - náboţenství 
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 6. Původ článku   1 – autorský  

      2 – převzatý 

  

  

 7. Zpravodajský útvar  1 – článek 

      2 – zpráva 

      3 – rozhovor 

      4 – pozvánka 

      5 – reportáţ 

      6 – báseň, text písně, povídka ad. 

      7 – výzva 

      8 – recenze 

      9 – dopis 

      10 - úvaha 

 

 8. Typ obsahu příspěvku 1 – teoretický 

      2 – praktický 

      0 – nelze určit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


