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Abstrakt 

Ve své práci se věnuji přeměně autonomního levicového hnutí k post-autonomnímu. Více 

se zaměřuji na vývoj české scény, konkrétně squaterského hnutí, kde zkoumám, zda lze 

mluvit o Autonomním sociálním centru Klinika jako o případu post-autonomie v českém 

kontextu či nikoliv a v jakých dimenzích proměny je transformace patrná. V teoretické 

části vymezuji pojem autonomie a její chápání autonomními hnutími. Skrze nadefinování 

charakteristik autonomních hnutí a na základě odborné literatury vymezuji pět dimenzí 

transformace od autonomie k post-autonomii. Díky tomu, že transformace je 

determinována vnitřními i vnějšími okolnostmi, je pro mě zprvu důležité pochopit 

neoliberální myšlení a jeho úskalí či jiné skutečnosti, které mohou mít na transformaci 

vliv. Pro můj výzkum jsou stěžejní data získaná z polostrukturovaných rozhovorů 

s respondenty, které jsem vybrala dle jejich zkušeností se squaterským hnutím. 

Klíčová slova: Autonomní hnutí, post-autonomie, transformace, neoliberalismus, 

squatting, autonomní centrum, squating v České republice, alter globalizační hnutí 

 

 

The focus of my thesis is on the process of transformation of the leftist movement from 

autonomous to post-autonomous. Specifically, I am interested in the transformation of the 

Czech squatting movement and the case of the Autonomous Social Centre Klinika. I ask 

whether it is possible to consider the case of Klinika an example of post-autonomy in 

Czech context, and which dimensions of the transformation can we identify there. In the 

theoretical part I define the concept of autonomy and how the autonomous movements 

understand it. By defining the characteristics of the autonomous movements alongside with 

theoretical literature, I then identify five dimensions of the transformation from autonomy 

to post-autonomy. Because the transformation is influenced by both internal and external 

facts, it is important to me, to firstly understand the neoliberal mode of thinking, its 

difficulties and other facts, which can determine the transformation. Crucial for research 

are the data I collect from the semi-structured interviews with respondents, who have been 

selected based on their experiences with squatting in Czech context. 

Key words: autonomous movement, post-autonomy, transformation, neoliberalism, 

squatting, autonomous centre, squatting in the Czech Republic, alter globalization 

movement 
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1. ÚVOD 

Autonomistické hnutí je nedílnou součástí sociálních hnutí, které jsou podstatným 

článkem občanské společnosti. Účastní se sociálních bojů po celém světě, intervenují do 

společenského dění a snaží se ji přetvářet. 

Pro pochopení cílů a vůbec pro uvažování o autonomistických a post-autonomistických 

hnutích je důležité pochopit neoliberální systém a způsob, jakým se k němu hnutí staví 

jako celek. Autonomní hnutí bojuje proti systému, který zasahuje do všech sfér společnosti 

včetně sféry osobní. To je důvod, proč se stala politika každodenního života nedílnou 

součástí politiky autonomních hnutí. Politika každodenního života znamená spojení 

politických idejí obsažených ve volbách životního stylu, spotřebitelských volbách, ve 

způsobu, jakým každý jedinec funguje mimo organizované hnutí s konceptem „kultury 

boje“, který spojuje tyto ideály s politickou kolektivní akcí. 

Autonomismus je mylně brán jako něco, co vzešlo z marxismu, mylně brán jako forma 

anarchismu. Pravda leží někde uprostřed. Z toho vychází, že pochopení autonomismu je 

důležité pro všechny napříč levicovým spektrem.1 Jeden z nástrojů této politiky je 

squating, který vytváří prostor pro alternativní život. Autonomní skupiny, političtí squateři 

prostřednictvím squatů požadují radikální změnu v rámci kapitalistického systému,2v rámci 

tohoto prostoru se snaží vzdorovat jeho logice a vytvářet alternativy teď a tady a skrze 

prefigurativní praxi ukazovat možné společenské uspořádání budoucnosti. 3 

Proč vůbec zkoumat existenci post-autonomních tendencí na příkladu Autonomního 

sociálního centra v celosvětovém kontextu? Žijeme v době sílící globalizace. Díky novým 

informačním kanálům, které ovlivnily v posledních dvou dekádách podobu protestů napříč 

světem je jisté, že ani české hnutí není tomuto vlivu ušetřeno. 

Autonomní sociální centrum Klinika působí sice v českém kontextu, ale ona politika, 

kterou zastává, je společná pro autonomistické hnutí v globálním měřítku. Proto je důležité 

                                                           
1 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), s. 221. 
2 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel Ángel a Elísabeth LORENZI FERNÁNDEZ. Autonomous Activist-Research. 

The case of the squatters' movement in Madrid. Revista Internacional de Sociología [online]. 2013, 

70(Extra_2), 165-184 [cit. 2016-11-08]. DOI: 10.3989/ris.2012.02.10. ISSN 1988-429x. Dostupné z: 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/494/516 
3 VASUDEVAN, A. The autonomous city: Towards a critical geography of occupation. Progress in Human 

Geography [online]. 2015, 39(3), 316-337 [cit. 2016-11-08]. DOI: 10.1177/0309132514531470. ISSN 0309-

1325. Dostupné z: http://phg.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0309132514531470 
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zkoumat vývoj autonomistických hnutí i mimo český kontext, na který částečně české 

hnutí navazuje. 

Autonomní hnutí v čase prodělalo vývoj, který není ovlivněn pouze interními 

záležitostmi či tlaky v rámci hnutí. Lze jej chápat jako důležitou součást občanské 

společnosti, která se vyvíjí v návaznosti na politickém, sociálním či ekonomickém 

systému. Nelze jej abstrahovat od důležitých historických událostí či technického vývoje, 

musíme jej chápat jako entitu, která je citlivá na společenské změny či problémy a která na 

tyto změny reaguje.  

Proměnu autonomismu v post-autonomismus v českém prostředí jsem se rozhodla 

zkoumat na případu Autonomního sociálního centra Klinika. Autonomní sociální centrum 

Klinika je squat, který vznikl na konci roku 2014. Z nelegálního projektu se po uzavření 

smlouvy stal legálně používaným objektem, který po sléze opět přešel do ilegality. Klinika 

je sice spojena s autonomními centry, které vznikaly na českém území od 90. let, ale přeci 

jen se určitým způsobem liší. Představuje projekt, který je rozmanitý nejen svým 

programem, ale i lidmi, kteří se na chodu a podobě squatu podílí. Není již tolik navázán na 

subkultury, které se vždy ke squaterskému hnutí vážou, což přináší větší otevřenost pro 

širší veřejnost a snaží se udržet jak politický, tak i sociální podtext svých aktivit a činností. 

V souvislosti s Autonomním sociálním centrem Klinika je slovo post-autonomie často 

skloňované hlavně aktéry, kteří jsou do dění na Klinice přímo či nepřímo zapojeni. Proto 

jsem se rozhodla sledovat posun od autonomie k post-autonomii v případě Kliniky, abych 

zjistila, zda se tvrzení o post-autonomním charakteru centra zakládá na reálném odkazu 

k tomuto fenoménu, nebo pouze na tvrzení samotných aktérů. 

V levicovém hnutí se nepohybuji dlouho, ale byla jsem přítomna jako pozorovatelka 

při zrodu Autonomního sociální centra Klinika. Z této mojí zkušenosti budu vycházet i při 

samotném výzkumu a náležitě ji reflektovat. 
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2. AUTONOMIE, ZÁKLADNÍ RYSY AUTONOMISTICKÝCH 

HNUTÍ 

2.1. POJEM AUTONOMIE 

Pro účel tohoto textu je důležité jasně vymezit autonomii v kontextu 

autonomistických hnutí. Dle George Katziafikase odkazuje autonomie v rámci 

autonomistických hnutí na kolektivní vztahy. Autonomií rozumí „žitou formu revoluce“.4 

Na to navazuje Gustavo Antón, který o autonomii říká: „Autonomie jako sílu nedostaneš, 

namísto toho ji vybuduješ s ostatními lidmi sociálními procesy.“5 Tedy kladou důraz na 

politickou nezávislost, autonomii od systému, od patriarchátu, od jakéhokoliv útlaku. 

V jejich pojetí je autonomie chápána jako autonomie kolektivní. Pro autonomismus není 

zásadní autonomie jednotlivce, ale zaměřuje se na autonomii skupin, třídy, která je 

viditelně nejvíce prekarizována.6  

Výjimkou se stalo feministické hnutí, které spojilo individuální vnímání autonomie 

s pojetím dle autonomistů.  Sice neustále zdůrazňují individuální, osobní nezávislost, 

zároveň ale vytváří prostor, kde mohou ženy kolektivně vzdorovat mužské dominanci, 

vytvářet svoji decentralizovanou strukturu7 a společně se posilovat v narušování zažitých 

struktur. 

V politickém diskursu autonomie často odkazuje k hnutí za regionální či národní 

nezávislost. Můžeme najít konkrétní příklady napříč světem: například Kurdské hnutí či 

baskické hnutí ve Španělsku. To se již většinově netýká autonomistických hnutí ve světě, 

která o sobě prohlašují, že jsou anti-nacionální a snaží se dekonstruovat pojetí národa.8 

 

 

 

                                                           
4 KATZIAFIKAS, George. The Necessity of Autonomy. New Political Science. 2001, 23(4), s. 552. 
5 Antón, Gustavo, and Meghan Krausch*. August 2009. “Disobedience, Gender, and Autonomist Social 

Movements.” American Sociological Association Annual Meeting, Regular Session on Social Justice. San 

Francisco, CA, s. 10 
6 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), s. 231. 
7 KATZIAFIKAS, George. The Necessity of Autonomy. New Political Science. 2001, 23(4), 11. s. 548 
8 tamtéž s. 547 
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2.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AUTONOMISMU 

Autonomismus definujeme jako politické hnutí, jehož cílem je získání autonomie 

v užším či širším slova smyslu. Lze ho nalézt v hlubší historii po celém světě, ale své 

důležité místo má i v současném světovém uspořádání. Samotný pojem autonomismu lze 

nalézt v různých modifikacích jako například operaismo - workerism v Itálii či jako 

autonomní marxismus nebo Autonomen v Německu. 9 

Hlavní charakteristikou, která by měla být společná pro všechny autonomní hnutí, je 

jejich cíl destrukturalizovat stávající politický systém, který v jejich očích způsobuje 

utrpení mnohých prostřednictvím válek a útlaku, je důvodem chudoby i sžírající 

každodenní nudy. Jejich cílem není nahradit stávající elity, ale moc eliminovat.10 

Konkrétním příkladem je hnutí Autonomen v Německu, které nechtělo okupovat vůdčí 

pozice v politice, ale toužilo po sebeurčení, změně politického systému a podoby 

každodenního života.11 Cílem tedy není přetvoření stávajícího systému či reformace, ale 

svržení politiky jako takové a dekolonizace každodenního života v rámci celé občanské 

společnosti. Na rozdíl od revolucionářů či komunistů nevěří v to, že cesta k dosažení cíle je 

vytvoření jedné revoluční strany či revolučního subjektu, jdou spíše cestou diferenciace a 

rozsáhlé diverzity. Nutnost pro radikální změnu je převzetí zodpovědnosti jednotlivci či 

skupinami za vlastní jednání. Touží jak po změně politického systému, tak i každodenního 

života, po svržení patriarchátu či kapitalismu.12 

Jeden ze základních principů hnutí je solidarita, která překračuje jakékoliv etnické či 

národní uskupení. Členové mexického zapatistického hnutí říkají: „Jedním ze základních 

témat tohoto hnutí je vystavění alternativního světa, kde bude možný společný život 

rozmanitých kultur“.13 V minulosti se mnoho aktivistů, teoretiků či skupin snažilo sepsat 

základní charakteristiky autonomního hnutí, jako například v roce 1981 při setkání 

autonomních aktivistů v italské Padue, které dokonce byly publikovány v průběhu let na 

                                                           
9 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 223. 
10 WRITTEN BY GERONIMO, INTRODUCTION BY GEORGE KATSIAFICAS a TRANSLATION AND 

AFTERWORD BY GABRIEL KUHN. Fire and flames: a history of the German autonomist movement. 

Oakland, CA: PM Press, 2012. ISBN 9781604860979. s. 10. 
11 KATZIAFIKAS, George. The Necessity of Autonomy. New Political Science. 2001, 23(4), s. 548. 
12 KATSIAFICAS, George N. The subversion of politics: European autonomous social movements and the 

decolonization of everyday life. Updated ed. Oakland, CA: AK Press, c2006. ISBN 1904859534. 
13 Antón, Gustavo, and Meghan Krausch*. August 2009. “Disobedience, Gender, and Autonomist Social 

Movements.” American Sociological Association Annual Meeting, Regular Session on Social Justice. San 

Francisco, CA, s.20. 
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různých místech, ale nikdy nebyly oficiálně přijaty autonomním hnutím jako takovým. 

Právě ona neformálnost a nejasnost organizačních struktur či definice je jedna ze 

základních charakteristik. Jak píše Geronimo pro německé Autonomen, něco jako přesná 

definice by se zdálo být příliš autoritářské. 14 Tato nemožnost přesného výčtu 

charakteristik vychází z nemožnosti ohraničit autonomismus jako celek, jak píše Marazzi a 

Lontringer: „Autonomie nikdy nebude sjednocena.“15  

2.3. KONKRÉTNÍ CHARAKTERISTIKY FUNGOVÁNÍ AUTONOMNÍHO 

HNUTÍ  

I přes předchozí tvrzení se pokusím pro účely této práce určit jasnější vlastnosti 

autonomních hnutí a jejich způsob fungování.  

2.3.1. Politická ideologie 

Autonomismus má samozřejmě mnoho společného s anarchismem, ale rozhodně 

nelze říci, že je jeho pouhou obměnou. Oba dva směry kladou velký důraz na 

sebeorganizaci, přímou akci a kritizují etablované levicové strany a odbory. Nedá se ale 

ani říci, že jsou transformací marxismu, i když jejich cíle se v zásadě podobají. Oběma 

směrům jde sice o revoluci, která bude založena na transformaci třídních vztahů, ale 

prostředek je odlišný.16 Ideologické pozadí hnutí je často nejasné a heterogenní, to zaručuje 

určitou citlivost k vlastním individuálním myšlenkám a směřování jednotlivců.17 I přes to 

je levicové, antikapitalistické zaměření vlastní téměř celému autonomismu. Sice funguje 

v rámci kapitalistického režimu, ale zároveň proti němu, aktivně se zapojuje do boje proti 

systému, snaží se neustále hledat alternativy.18 Teorie, ze které autonomie vychází, by měla 

pramenit z praxe a měla by být dostatečně fluidní, aby neuzavírala cestu pro pokládání 

                                                           
14 WRITTEN BY GERONIMO, INTRODUCTION BY GEORGE KATSIAFICAS a TRANSLATION AND 

AFTERWORD BY GABRIEL KUHN. Fire and flames: a history of the German autonomist movement. 

Oakland, CA: PM Press, 2012. ISBN 9781604860979. s. 20 
15 LONTRINGER, Sylvere a Christian MARAZZI. The Return of Politics. Autonomia: Post-political 

Politics. 1980, 1980(vol. 3), s. 14. 
16 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 221-222. 
17 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

339 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
18 LONTRINGER, Sylvere a Christian MARAZZI. The Return of Politics. Autonomia: Post-political 

Politics. 1980, 1980(vol. 3), s. 14.  
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nových otázek či přeformulování starých.19 Teorie a praxe v pojetí autonomistů spolu úzce 

souvisí.20 Antifašismus či antirasistická politika, kterou se hnutí vyznačuje, vychází ze 

snahy zničit jakoukoliv dominanci, ne nahradit jednu za druhou, ale zničit moc jako 

takovou.21 

Autonomie v jejich pojetí je chápána jako politika první osoby. Ta je závislá na 

osobní participaci na boji samotném a na přímé demokracii. Tedy politickými aktéry jsou 

sice jednotlivci, kteří ale jednají kolektivně.22 Jak napsali participanti na setkání 

autonomního hnutí v roce 1981 v Padue: „Bojujeme za sebeurčení našich životů ve všech 

aspektech naší existence s vědomím, že můžeme být svobodní jen tehdy, pokud budou 

svobodní všichni.“23 Tato nezávislost na institucích znamená rozhodovat o věcech bez 

zapojení jiných kolektivních aktérů,24 bez okolních vlivů státních institucí, bez grantové 

výpomoci od nadnárodních subjektů, bez propojení s nevládními neziskovými 

organizacemi, ale i se snahou fungovat nezávisle na tržním systému, což samozřejmě za 

současných podmínek plně nelze. 

2.3.2. Boření genderových stereotypů 

Jak říká Mohanty, feministická teorie v mnohém inspirovala antikapitalistické hnutí 

například svou nehierarchičností, principy participativní demokracie či zosobněním 

politiky.25 Její kořeny nalezneme i u autonomismu, ale jeho spojitost s feminismem není 

třeba hledat pouze ve společné historii či charakteristikách. Díky tomu, že autonomie volá 

                                                           
19 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

339 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
20 KATSIAFICAS, George N. The subversion of politics: European autonomous social movements and the 

decolonization of everyday life. Updated ed. Oakland, CA: AK Press, c2006. ISBN 1904859534. str. 277 
21 WRITTEN BY GERONIMO, INTRODUCTION BY GEORGE KATSIAFICAS a TRANSLATION AND 

AFTERWORD BY GABRIEL KUHN. Fire and flames: a history of the German autonomist movement. 

Oakland, CA: PM Press, 2012. ISBN 9781604860979. s. 182 
22 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Debunking Spontaneity: Spain's 15-M/ Indignados as Autonomous 

Movement. Social Movement Studies. 2014, 14(2), 146. DOI: 10.1080/14742837.2014.945075. ISSN 1474-

2837. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14742837.2014.945075 
23 Anonymous, 1981 in 23 WRITTEN BY GERONIMO, INTRODUCTION BY GEORGE KATSIAFICAS a 

TRANSLATION AND AFTERWORD BY GABRIEL KUHN. Fire and flames: a history of the German 

autonomist movement. Oakland, CA: PM Press, 2012. ISBN 9781604860979.str. 173 
24 LEACH, D. K. An Elusive "We": Antidogmatism, Democratic Practice, and the Contradictory Identity of 

the German Autonomen. American Behavioral Scientist [online]. 2009, 52(7), s. 1053 [cit. 2016-11-08]. 

DOI: 10.1177/0002764208327674. ISSN 0002-7642. Dostupné z: 

http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764208327674 
25 Antón, Gustavo, and Meghan Krausch*. August 2009. “Disobedience, Gender, and Autonomist Social 

Movements.” American Sociological Association Annual Meeting, Regular Session on Social Justice. San 

Francisco, CA, str. 1 
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po zničení jakékoliv dominance, je autonomní hnutí ze zásady antipatriarchální a útlaku 

žen věnuje velkou pozornost. Vytváří více prostoru pro diskusi o útlaku na základě 

genderu v rámci kapitalismu, a tím posiluje postavení žen nejen v rámci hnutí. Tuto 

politiku se snaží integrovat do každodenního života, eliminovat sexistický jazyk, 

poznámky či dokonce praktiky.26  

2.3.3. Zaměření aktivit hnutí 

Autonomen v Německu bylo aktivní v mnoha hnutích jako třeba v antifašistickém, 

podpůrném hnutí pro imigranty, ženském, mírovém, squaterském a anti-nukleárním hnutí, 

ale i v alter-globalizačním či v kampaních proti neoliberální politice.27 To se dá rozšířit na 

autonomní hnutí obecně. Konkrétní zaměření a aktivity jednotlivých skupin v rámci 

autonomismu se liší, ale v zásadě se vejdou do tohoto výčtu. Autonomní hnutí je specifické 

svojí rozšířenou solidaritou s utiskovanými skupinami, tato solidarita překračuje 

jakoukoliv nacionální, etnickou či genderovou a rasovou identitu. Univerzálnost této 

solidarity by měla zabránit jakékoliv exkluzivitě a omezit elitářský charakter hnutí.28 

Jejich prostor pro boj a politickou aktivitu se neomezuje pouze na veřejný prostor, 

ale zasahuje také do prostoru osobního. Politickou změnu tedy nechtějí dosáhnout pouze 

boji na ulicích a podporou lokálních emancipačních hnutí, ale i samotným životním stylem 

a vytvářením autonomních prostorů, které řídí kolektivně dle vlastních pravidel. 

Autonomie je úzce spjata se squaty a autonomními centry, v některých částech světa 

dokonce autonomní hnutí nahradila squaterská hnutí.29 Autonomní hnutí je charakteristické 

svým zaměřením na lokální boje třídního charakteru. Důležitý je konkrétní kontext a 

sebeorganizace založená na nezávislosti na existujících organizacích.30 I přes zapojení do 

lokálních bojů jsou autonomní hnutí zasazena do širšího kontextu. Stále se jedná o vzdor 

světovému vývoji jak ekonomickému, tak i politickému či sociálnímu, skrze zaměření na 

                                                           
26 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

339 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
27 LEACH, D. K. An Elusive "We": Antidogmatism, Democratic Practice, and the Contradictory Identity of 

the German Autonomen. American Behavioral Scientist [online]. 2009, 52(7), s. 1053 [cit. 2016-11-08]. 

DOI: 10.1177/0002764208327674. ISSN 0002-7642. Dostupné z: 

http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764208327674 
28 KATZIAFIKAS, George. The Necessity of Autonomy. New Political Science. 2001, 23(4), s. 550 . 
29 STEEN, Bart van der, Ask KATZEFF a Leendert van HOOGENHUIJZE. The city is ours: squatting and 

autonomous movements in Europe from the 1970s to the present. ISBN 9781604866834. 
30 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 224. 
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konkrétní regiony, města a konkrétní potřeby lidí se snaží upozorňovat a odkrývat stinnou 

stránku celého systému, kapitalismu.  

2.3.4. Struktura organizace hnutí 

Organizaci autonomních hnutí lze obecně popsat jako nehierarchizovanou, 

decentralizovanou, nereprezentativní a těžko lze nalézt její pevnou strukturu.31 Obecně lze 

ale říci, že autonomie praktikuje mechanismy snažící se o eliminaci formální či neformální 

hierarchie. To v zásadě znamená, že nikdo nemá právo či moc rozhodovat za všechny, 

nikdo není ustanovenou autoritou.32 Tyto modely nebo konkrétní principy fungování se liší 

v rámci jednotlivých hnutí. Co je vlastní celému autonomismu, je určitá snaha hledat nové 

decentralizované formy rozhodování.33 Nejpoužívanějším principem rozhodování je 

konsensus často aplikovaný v otevřeném shromáždění.34 Pro lepší průběh konsensuálního 

rozhodování je většinou používána role moderátora či jiné druhy funkcí lišící se dle 

interních pravidel a zvyklostí skupin, vykonavatelé se ale ve většině případů pravidelně 

mění. Tento způsob je oceňován pro svoji demokratickou formu, která v ideálním případě 

nikoho nevylučuje v rámci rozhodovacího procesu, nápady konkrétních aktérů jsou 

vyslyšeny a oceňovány. Tím by se mělo docílit dobře promyšleného rozhodnutí, které díky 

zahrnutí odborných znalostí a pohledu každého jednotlivce z kolektivu by se měla stát 

samotná jeho realizace snadnější. Konsenzuální rozhodování slouží také jako prostředek 

pro budování silnějších vztahů a důvěry mezi lidmi.35 

Ideální model je jedna věc, praxe je věcí druhou. Konsensus je považován za velmi 

pomalý – a někdy i neúčinný – způsob rozhodování. Ale i přes to, že bojuje s řadou 

problémů, mnoho nových skupin nejen v rámci autonomismu přejímá tento způsob 

                                                           
31 LEACH, D. K. An Elusive "We": Antidogmatism, Democratic Practice, and the Contradictory Identity of 

the German Autonomen. American Behavioral Scientist [online]. 2009, 52(7), s. 1051 [cit. 2016-11-08]. 

DOI: 10.1177/0002764208327674. ISSN 0002-7642. Dostupné z: 

http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764208327674 
32 Sitrin, 2006 in Antón, Gustavo, and Meghan Krausch*. August 2009. “Disobedience, Gender, and 

Autonomist Social Movements.” American Sociological Association Annual Meeting, Regular Session on 

Social Justice. San Francisco, CA, str. 11 
33 KATZIAFIKAS, George. The Necessity of Autonomy. New Political Science. 2001, 23(4), s. 547. 
34 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

339 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
35 LEACH, Darcy K. When Freedom is Not an Endless Meeting: A New Look at Efficiency in Consensus-

Based Decision Making. The Sociological Quarterly [online]. 2016, 57(1), s. 36 - 38 [cit. 2016-11-26]. DOI: 

10.1111/tsq.12137. ISSN 00380253. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/tsq.12137 
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rozhodování za vlastní. Jeden z důvodů je, že stále převažuje touha bojovat proti hierarchii, 

centralizaci a jakékoliv dominanci nad potřebou efektivnosti a pohodlností účastníků.36 

2.3.5. Strategie hnutí aneb JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ! 

Strategie autonomismu se odráží od jeho prefigurativní politiky. Tato strategie boje 

je založena na tom, že skrze samotnou praxi aplikovanou hnutím dnes, ukazuje podobu 

budoucí společnosti. To znamená, že prostředky, které mají vést k dosažení cíle, jako 

způsob rozhodování, struktura či aplikace alternativ do každodenního života tady a teď, se 

stávají sami o sobě cílem, tedy ukazují lidem jiný způsob organizace společnosti, která se 

může stát pro mnohé konkurencí zavedeným strukturám.37  Snaží se na svých životech 

ukazovat konkrétní způsob jednání a principy, které by ideálně mohly v budoucnu platit na 

celospolečenské úrovni.38 

Autonomní politiku můžeme nalézt ve dvou sférách. Hnutí okupuje jak veřejnou 

sféru (ulice či veřejná místa), tak i sféru osobní. Pro autonomismus jsou nezbytné obě 

sféry. Pro dosažení změny, revoluce, je nezbytné změnit i podobu každodenního života a 

mezilidské vztahy. Autonomisté věří, že bez změny podoby našich životů nelze docílit 

změny celospolečenské.39 Skrze to a využívání různých typů jednání jako protestní 

pochody, podpora stávek, přímé akce, občanské neposlušnosti, přetváření a utváření 

veřejných míst, alternativní kultury či prostor bez zásahů komercionalizace se snaží 

aktivně měnit zažitý společenský řád. 40 

                                                           
36 LEACH, Darcy K. When Freedom is Not an Endless Meeting: A New Look at Efficiency in Consensus-

Based Decision Making. The Sociological Quarterly [online]. 2016, 57(1), 36 - 41 [cit. 2016-11-26]. DOI: 

10.1111/tsq.12137. ISSN 00380253. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/tsq.12137 
37McKay’s (1998) v FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: 

Two Approaches in Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics 

[online]. 2007, 12(3), 339 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné 

z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
38 LEACH, D. K. An Elusive "We": Antidogmatism, Democratic Practice, and the Contradictory Identity of 

the German Autonomen. American Behavioral Scientist [online]. 2009, 52(7), 1050 [cit. 2016-11-08]. DOI: 

10.1177/0002764208327674. ISSN 0002-7642. Dostupné z: 

http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764208327674 
39 tamtéž č. 1052  
40 Road Alert 1997; Jordan 1998; Blissett et al 2000; Abramsky 2001; Casanova 2002; Notes from Nowhere 

2003; Schnews 2003 v FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional 

Left: Two Approaches in Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and 

Politics [online]. 2007, 12(3), 340 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. 

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
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2.3.6. Taktika black blocu 

Velmi často používanou a nejznámější taktikou autonomního hnutí konkrétně na 

demonstracích je black bloc, která se poprvé objevila v 80. letech na demonstracích 

v Západním Německu jako obrana proti násilí ze strany policie, jež útočila nedemokraticky 

a nevybíravě na pokojné demonstrace.41 Black bloc tvoří skupina aktivistů, kteří sdílí 

názor, že je nutná specifická taktika v rámci konkrétních akcí (přímých akcí, 

demonstrací…). Známou se stala díky vizuální podobě a svými střety s policií, pouličním 

násilím či přímo rioty. Black bloc lze také popsat jako: „jednoduše identifikovatelná přímá 

akce uskutečněná jednotlivci oblečenými v černém oblečení a maskách tvořící uskupení – 

black bloc v rámci shromáždění.“42 Tato taktika se relativně rychle rozšířila nejdříve do 

střední Evropy a později do celého světa skrze rozsáhlé sítě punkových hudebních skupin a 

ultra-levicových aktivistů, ale i skrze zapojení autonomistů do alter-globalizačních 

protestů. Zvláštním příkladem je summit konaný v roce 1999 v Seattlu. Tento protest je 

znám nejen masovou policejní represí, ale i vysokou úrovní násilí na obou stranách. Jistě, 

black bloc, který ani zde nechyběl, sehrál velkou roli, ale překvapivě většina násilí ze 

strany protestujících šla od nenásilných aktivistů, kteří tímto způsobem reagovali na 

masové a brutální zásahy ze strany policie.43 

Zahalení má i praktickou rovinu, zakrytím obličeje se aktivisté brání proti 

identifikaci jak represivními složkami, tak ideologickými protivníky či médii. Další 

rovinou může být určitá ochranná funkce proti násilí od policie či jiných „protivníků“. 

Black bloc neunikl silné kritice jak ze strany široké veřejnosti, kriminalizaci ze strany 

systému, ale ani kritiky od aktivistů v rámci hnutí či dokonce v rámci black blocu 

samotného, kteří odsuzují násilí a používání síly během demonstrací či jiných přímých 

akcí.44 

                                                           
41 DUPUIS-DÉRI, Francis. The Black Blocs Ten Years after Seattle: Anarchism, Direct Action, and 

Deliberative Practices. Journal for the Study of Radicalism. 2010, vol.4(No.2), 45-82. str. 57 
42 tamtéž, str. 46 
43 tamtéž, 45-82. 
44 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

s. 344 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 



11 
 

2.4. ŽIVOTNÍ STYL JAKO POLITICKÝ NÁSTROJ AUTONOMNÍHO 

HNUTÍ 

Darcy K. Leach nadefinoval pojetí autonomie v rámci autonomismu jako: „svoboda od 

kolonizace každodenního života, snaha ubránit se kapitalismu, patriarchátu, nacionalismu, 

rasismu, homofobii skrze vytváření nových forem sociální interakce.“45 Stát a trh nejsou 

pro autonomní hnutí cestou ke spokojenému a společnému životu. Jedním z důležitých 

nástrojů se pro ně stala aplikace principů nejen do veřejné sféry, ale i do sféry osobní. 

Proto je pro autonomní hnutí důležité zaměřovat se nejen na veřejnou sféru, ale i na věci 

každodenního života.46 

2.4.1. Politika každodenního života realizovaná skrze autonomní centra, squaty 

Základem této „dekolonizace každodenního života“ je přímo snaha zapojit lidi do 

rozhodování o svých životech. Politické se přesouvá do každodenního života. Hnutí se 

snaží vytvořit prostředí, které je nezávislé na vnějších strukturách, vzorcích chování a 

podpořit jednotlivce ve vymanění z konzumní, individualistické společnosti.47 Hnutí 

dokázalo spojit politiku s každodenním životem nejen na teoretické úrovni, ale právě 

v praxi. Hodnotu autonomismu můžeme nalézt třeba v přímých akcích, v bojích proti 

současným lokálním problémům, kde se lidé mohou přímo zapojit do protestů a ovlivnit 

své životy svým jednáním.48 Dalším z nástrojů této politiky každodenního života se staly 

squaty, autonomní centra, kde mnoho autonomních skupin nalezlo útočiště. Tato místa se 

stala centrem jejich aktivit a prostředkem k vytvoření alternativ, skrze které bojují proti 

systému tady a teď. 

Sociální či kulturní centra se aktivně podílí na vytváření alternativní kultury ve 

městech. Využívají se nejen pro potřeby bydlení, ale i pro širší politické aktivity.49 Dle 

Lopéze hrají autonomní centra klíčovou politickou roli pro squaterské hnutí v celé 

                                                           
45 LEACH, D. K. An Elusive "We": Antidogmatism, Democratic Practice, and the Contradictory Identity of 

the German Autonomen. American Behavioral Scientist [online]. 2009, 52(7), s. 1051 [cit. 2016-11-08]. 

DOI: 10.1177/0002764208327674. ISSN 0002-7642. Dostupné z: 

http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764208327674 
46 KATSIAFICAS, George N. The subversion of politics: European autonomous social movements and the 

decolonization of everyday life. Updated ed. Oakland, CA: AK Press, c2006. ISBN 1904859534. 
47 tamtéž viz 45, s. 1051 
48 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), s. 232. 
49 VASUDEVAN, A. The autonomous city: Towards a critical geography of occupation. Progress in Human 

Geography [online]. 2015, 39(3), 316-337, s. 326 [cit. 2016-11-08]. DOI: 10.1177/0309132514531470. ISSN 

0309-1325. Dostupné z: http://phg.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0309132514531470 
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Evropě.50 Nejen, že upozorňují na gentrifikaci, nedostatek dostupného bydlení, spekulace 

s byty či utváření městského prostoru soukromými a státními zájmy,51 ale často se stávají 

centrem pro mnohé skupiny díky různým vztahům v rámci širokého spektra sociálních 

hnutí, které díky fyzickému prostoru mohou snadněji vytvářet sítě a společně organizovat 

různé kampaně a akce. Autonomní centra často zastávají důležitou roli pro lokální aktivisty 

či lokální politické boje a zároveň mají nepostradatelné místo v transnacionálním boji.52 

Sociální centra často čelí jak represím ze strany policie, tak i útokům neo-fašistických,53 

neo-nacistických skupin, jednoduše řečeno, postupem času se stala trnem v oku jak pro 

etablované politické struktury, autority, tak i sousedy či širší veřejnost. Na druhou stranu 

díky tomuto zájmu o jejich aktivity se stala důležitou součástí mediálního diskursu.54 Tyto 

represe a obecný tlak veřejnosti, nebo na druhou stranu snahy legalizovat squaty mohou 

být důvodem pro oslabení autonomních snah a ztrátu radikálního potenciálu v rámci hnutí. 

Princip „do it yourself“ (DIY) je základním principem autonomní politiky a je často 

využívaný při vzniku a provozu alternativních prostor či médií. Přesně to znamená: 

„Jestliže se ti nelíbí, jakým způsobem něco funguje, udělej to sám, vytvoř svoji vlastní 

alternativu“.55 Většina autonomních prostor s tímto principem aktivně pracuje. Nemusí se 

ale jednat pouze o řízení alternativních prostor, tento model je využíván i při organizaci 

lokálních kampaní či ve fungování antikapitalistických hnutí.56 DIY kultura se stala 

důležitým prostředkem pro aplikaci autonomismu do praxe a napomáhá vytvářet 

alternativy ke kultuře konzumerismu. Členové autonomních hnutí vědí, že tento princip, 

který spoluutváří autonomní místa, nenahradí revoluci jako takovou, ale je naprosto 

klíčový pro hnutí jako takové.57 Skrze vytváření alternativ k současnému systému 

a principům fungování moderní společnosti zprostředkovává autonomní politika podobu 

možného budoucího světového uspořádání. Rozšiřuje lidskou imaginaci alternativ, toho 

                                                           
50 Miguel A. Martínez López, “The Squatters’ Movement in Europe:  A Durable Struggle for Social 

Autonomy in Urban Politics”, Antipode 45, no. 4 (2013): s. 867 - 877. 
51 tamtéž s. 869–870. 
52 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 221-242. s. 222. 
53 Tamtéž, s 222 
54 Miguel A. Martínez López, “The Squatters’ Movement in Europe:  A Durable Struggle for Social 

Autonomy in Urban Politics”, Antipode 45, no. 4 (2013): s. 869. 
55 FLESHER FOMINAYA, Cristina. Autonomous Movements and the Institutional Left: Two Approaches in 

Tension in Madrid's Anti-globalization Network. South European Society and Politics [online]. 2007, 12(3), 

s. 344 [cit. 2016-11-25]. DOI: 10.1080/13608740701495202. ISSN 1360-8746. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13608740701495202 
56 tamtéž viz 52, s. 222 
57 tamtéž viz 52, s. 233 
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jiného, co se zprvu zdá být nereálným. Tyto snahy autonomismu jsou ztělesněním hesla: 

„Všechnu moc imaginaci“. 

2.4.2. Propojení se subkulturou 

Squaterské hnutí je často spojeno s konkrétní subkulturou a kontrakulturou.58 Mluví 

se o punk kultuře, která je úzce propojená s kulturou DIY a která se stala často 

využívaným prostředkem i pro autonomní praxi.59 Později byla nahrazena hardcore či 

techno kulturou. V 80. letech se rock punk stal hudbou hnutí, protože ztělesňoval určité 

osvobození od mainstreamové hudby, vytvářel prostor pro revoltu. Díky tomu, že punk byl 

novým fenoménem, marginalizovanou částí hudební scény, jednalo se pouze o malé 

privátní koncerty, které byly osvobozeny od masového šílenství. Punk se stal symbolem 

boje proti konzumerismu, systému a hudbou undergroundu. O spojení s anarchistickou a 

autonomní scénou vypovídají nejen texty písní, ale i styl oblékání či způsob chování. 

Vizuálním symbolem se stala černá, symbol nepříslušnosti k žádné politické straně či 

národu.60 Další subkulturou, kterou je důležité zmínit, je subkultura hippie, v německém 

kontextu známá jako „Müsli levice“. Společnými znaky byly dlouhé vlasy, ekologická 

orientace, nenásilný charakter, komunální způsob života a snaha rozvíjet citlivost 

k veškerému životu. Hippie jsou spojováni s bojem za práva LGBT komunity a žen.61 

Subkultura v rámci squaterského hnutí vypovídá o určitém specifickém způsobu oblékání, 

je spjata s konkrétním životním stylem či věkovým rozpětím členů.62 

 

 

 

 

                                                           
58 Koopmas 1995, Martínez 2002 v MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel Ángel a Elísabeth LORENZI 

FERNÁNDEZ. Autonomous Activist-Research. The case of the squatters' movement in Madrid. Revista 

Internacional de Sociología [online]. 2013, 70(Extra_2), 165-184, s. 180 [cit. 2016-11-08]. DOI: 

10.3989/ris.2012.02.10. ISSN 1988-429x. Dostupné z: 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/494/516 
59 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 221-242. s. 233 
60 KATSIAFICAS, George N. The subversion of politics: European autonomous social movements and the 

decolonization of everyday life. Updated ed. Oakland, CA: AK Press, c2006. ISBN 1904859534. str. 117–

119 
61 tamtéž, str. 119 
62 Miguel A. Martínez López, “The Squatters’ Movement in Europe:  A Durable Struggle for Social 

Autonomy in Urban Politics”, Antipode 45, no. 4 (2013): s. 867. 
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3. NEOLIBERALISMUS JAKO NEPŘÍTEL (POST)-

AUTONOMNÍHO HNUTÍ 

Vývoj autonomních hnutí je úzce spojen s vývojem celé společnosti. Neoliberalismus, 

který se stal doktrínou celého systému, prokazatelně ovlivňuje i hnutí, která se proti němu 

činy i slovy vymezuje a vnímá jej jako svého nepřítele. 

Nástup neoliberalismu se datuje sice do 60. let 20. století, ale teoreticky propracovaný 

a popsaný byl až v 80. letech, kdy byl ustanoven jako nové uspořádání společnosti s jasnou 

vizí, založenou na principu volného trhu a vlastnických právech. Díky tomu se prohloubilo 

vnímání trhu jako správného – a především nezpochybnitelného – principu fungování 

společnosti, nejen ve sféře ekonomické, ale prostupující celou společnost od pracovních 

vztahů až po vztahy osobní.63  

Stále větší množství lidí cítí na vlastní kůži, že ona svoboda volby daná liberalizací 

trhu má své hranice. Joseph Stiglitz, renomovaný ekonom, je jeden z mnoha, který 

upozorňuje na sílící sociální nerovnosti ve společnosti a nebezpečí, vyplývající ze stále 

větší moci v rukou finanční a korporátní elity.64 Henry Giroux píše, že soucit, sociální 

odpovědnost a spravedlnost jsou dnes vnímány jako připomínka socialistické minulost 

nebo jako kuriozita.65 Autonomní hnutí se snaží prosazovat svými aktivitami jinou vizi 

fungování celé společnosti. Touží po navrácení zodpovědnosti za životy jednotlivců do 

jejich rukou. Prosazováním solidarity a jiných principů se snaží měnit uvažování 

jednotlivců, potažmo celé společnosti. Nejde o nahrazení elit, ale destabilizaci pyramidy 

moci zezdola. Svobodní budeme, pokud budou svobodní všichni. Nástup neoliberalismu a 

omezení sociálního státu může za širší paletu témat, které se v posledních desetiletích 

začínají stále častěji objevovat. Již není hlavní náplní antifašismus, který se s příchodem 

ekonomické krize a neoliberálních reforem ukázal jako nedostačující. Například 

                                                           
63 LUPTÁK, Ľubomír. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. Brno: Doplněk, 

2013. Studijní texty (Doplněk). ISBN 978-80-7239-314-5. str. 10–13 
64 GIROUX, H. A. Neoliberalism's War Against the Radical Imagination. Tikkun [online]. 2014, 29(3), s. 9 

[cit. 2017-02-10]. DOI: 10.1215/08879982-2713268. ISSN 0887-9982. Dostupné z: 

http://tikkun.dukejournals.org/cgi/doi/10.1215/08879982-2713268 
65 tamtéž s. 10 
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v Německu tyto skutečnosti zapříčinily rozpad některých anti-fašistických skupin, které se 

následně připojili k post-autonomním organizacím.66  

3.1. CHARAKTERISTIKA NEOLIBERALISMU 

Neoliberální ideologie se opírá o přesvědčení, že dobrého lidského života lze dosáhnut 

skrze nezasahování do individuální podnikatelské svobody a dovedností. Tyto svobody 

jsou ale zasazeny do institucionálního rámce, který je charakteristický lpěním na 

soukromém vlastnictví, volném trhu a obchodu. Úkolem státu je tedy vytvoření vhodných 

instrumentů, které mají za úkol tyto svobody garantovat a chránit. Jedná se převážně o 

soukromá vlastnická práva a v oblastech, kde stále ještě trh nepřevažuje (například 

vzdělání, v některých případech zdravotnictví, sociální zabezpečení či voda a životní 

prostředí), se stát stává výhradním ochráncem. Státní intervence do fungování trhu by měly 

být minimalizovány. 67 Dle neoliberální ideologie je předpokladem pro osobní svobodu 

jednotlivce svoboda trhu a obchodu. Rozšířená svoboda je ale omezena velikostí příjmů a 

příležitostmi. Neoliberalismus není nutně propojen s rozšířenou svobodou v jiných 

dimenzích společnosti, což dokazuje například krutá vláda Pinocheta v Chile, který se jako 

první pokusil vytvořit neoliberální státní zřízení. 68 David Harvey ve své knize A brief 

history of neoliberalism píše, že se neoliberalismus stal hegemonním diskursem v současné 

světové společnosti. 69 

3.1.1. Neoliberalismus jako způsob našeho bytí 

Proces neoliberalizace oslabuje nejen státní moc, ale ovlivňuje i přerozdělování 

práce, sociální vztahy, sociální zabezpečení a osobní sféru. Zasahuje do všech sfér lidského 

života.70 To je jeden z důvodů, proč je dle autonomního hnutí naprosto nezbytné politiku 

nevnímat jako něco vnějšího, ale je nutné jí přesunout do každodenního života. Tato 

politika je jedním z principů autonomismu jako celku. Skrze určité mechanismy a strategie, 

které jsem popsala výše, zastává pozici, kdy je důležité navrátit zodpovědnost za svůj život 

jednotlivci a podpořit jej při rozhodování o vlastním životě skrze kolektivní akci. Skrze 

                                                           
66 GERMANY: Movements in the heart of the beast. Fightback: Struggle, solidarity, socialism [online]. 

Fightback, 2015, 16.8.2015 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: https://fightback.org.nz/2015/08/16/germany-

movements-in-the-heart-of-the-beast/ 
67 HARVEY, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 

0199283273. s. 2 
68 tamtéž s. 7 
69 tamtéž s. 3 
70 tamtéž. s. 3 
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prefigurativní politiku, se společné jednání snaží zhmotnit hesla jako „Jiný svět je možný“ 

a teorii plynule přenést do praxe.71 

3.1.2. Ekonomické strategie 

Základním principem neoliberálního kapitalismu je snaha udržet co největší svobodu 

trhu a obchodu. Stát má omezené možnosti intervenovat na tržním poli a jeho úkolem je 

ničit bariéry, které tuto svobodu omezují. Svobodný trh zaručuje jednotlivcům rovný 

přístup k podnikání. Tato neomezená svoboda trhu vede k většímu bohatství, tedy k větší 

prosperitě a zlepšení celkové životní úrovně všech lidí. Nemožnost přístupu na trh je 

v tomto pojetí chápána jako selhání jednotlivce, ne jako systémový problém.72 Ondřej 

Hejnal ve svém článku definuje hlavní ekonomické strategie neoliberalismu: 

„komodifikace a privatizace, financializace, řízení krizí a manipulace s nimi a ostatní 

redistribuce.“73 Komodifikace a privatizace se již týká i veřejné sféry, která dříve byla 

tímto trendem netknutá. Narážíme na všudypřítomný problém hromadění bohatství v rukou 

elity. Hejnal dále píše: „Neoliberalismus bohatství spíše redistribuuje, nežli generuje“.74 

Po 2. světové válce vzniklo mnoho nových globálních finančních institucí, které v 

průběhu času upevňovaly svoji moc a získaly významné místo na mezinárodní úrovni. 

V 90. letech neoliberální materialismus nabyl na síle, to mělo za následek sílící odpor a 

rozhořčení antiglobalizačního hnutí po celém světě.75 Autonomisté jsou klíčovými aktéry 

v těchto globálních protestech a tvrdě odmítají globální kapitalismus.76 

Sílící moc globálních institucí finančních, tržních a vojenských napomohla 

k transformaci alter-globalizačního hnutí po celém světě. Během masových protestů proti 

globálním institucím se vytvořila rozsáhlá síť aktivistů a zformovalo se alter-globalizační 

hnutí nového typu. Během summitu v Seattlu byla postavena tři kilometry dlouhá zeď 

                                                           
71 ALCOFF, Linda Martín a José ALCOFF. Autonomism in Theory and Practice. Science and society. 2015, 

79(2), 221-242. s. 233 
72 HARVEY, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 

0199283273. s. 65 - 66 
73 HEJNAL, Ondřej. Úvod do studia neoliberalismu. Antropowebzin [online]. 2014, 2014(1), s. 34 [cit. 2017-

02-13]. Dostupné z: 
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74 tamtéž, s. 34 
75 REITAN, Ruth. Theorizing and Engaging the Global Movement: From Anti-Globalization to Global 

Democratization. Globalizations. 2012, vol.9(No.3), 323-335: s. 323 
76 FLESHER FOMINAYA, Cristina. European anti-austerity and pro-democracy protests in the wake of the 

global financial crisis. Social Movement Studies [online]. 2016, 16(1), 1-20: s. 6 [cit. 2017-02-13]. DOI: 

10.1080/14742837.2016.1256193. ISSN 1474-2837. Dostupné z: 
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vedoucí středem města, která měla oddělit (chránit) hlavy států a významné činitele od 

obyčejných lidí. Tato zeď se stala symbolem praxe neoliberalismu. Onu zeď black bloc 

s pomocí mnoha jiných lidí společnými silami rozbil. 77 

Finanční krize nám ukázala, nakolik trh determinuje státní politiky po celém světě. 

Vládní představitelé nám stále dokola opakují, že jedině oni jsou klíčem k vyjití 

z katastrofální finanční situace. 78 Jak říká Michael Hardt a Antonio Negri v publikaci 

Deklarace, dnešní krize není pouze finančního charakteru, ale i krize našich schopností 

politické akce. Stvrzují tím to, co Hannah Arendt nazvala triumfem kapitalismu.79 

Neoliberalismus, tak jak ho známe, oslabil občanskou představivost a vůli k protestu. 

Jedním z využívaných nástrojů je represe a kriminalizace protestujících. Politické hnutí se 

snaží ukázat, že se společnost nemusí podrobit tržní diktatuře. Trh nemusí být jedinou 

podobou lidské existence. Tento názor znázorňovalo heslo, které nejvíce rezonovalo 

v rámci hnutí Ocuppy: „Jsme 99 %“ upozorňující na sílící nerovnosti mezi elitou držící 

většinu světového bohatství. 80 Finanční krize se na druhou stranu stává důležitým bodem 

pro protestní akce, které se ohrazují proti zvyšujícím se ekonomickým rozdílům v době 

krize nejlépe viditelných a proti úsporným opatřením, skrze které stát proti ekonomické 

krizi bojuje. Tyto protesty jsou zásadní nejen pro napadení konkrétních kroků vlád, ale pro 

napadení celého neoliberálního systému a zpochybnění reprezentativní demokracie jako 

takové. V době ekonomické krize je nejvíce vidět propojení neoliberální ekonomie 

s reprezentativní demokracií. Pro masivní mobilizaci během ekonomické krize, která 

zasáhla celou Evropu, hrály nejdůležitější roli dvě skupiny aktérů, institucionální levice – 

jako například odbory – a více autonomních aktérů. Ti finanční krizi nevnímají pouze jako 

krizi ekonomického charakteru, ale jako krizi politickou.81 
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3.1.3. Veřejné politiky 

Neoliberální stát by měl preferovat individuální právo na soukromé vlastnictví, 

právní stát a instituce svobodného trhu a obchodu. Měl by garantovat posvátnost smluv, 

svobodu jednání, volby a projevu. K ochraně obecně platných práv může využít i násilných 

prostředků. Dále nesmí bránit rozšiřování svobodného trhu a podnikání, které dle 

neoliberálního smýšlení přinese bohatství, pomáhá inovacím a větší produktivitě. Ve svém 

důsledku toto vše přinese vyšší životní úroveň všem lidem. Svobodný trh je tedy v 

neoliberalismu klíčem ke snížení chudoby. Každý člověk je zodpovědný za své činy, je 

svobodný jedinec, který není omezován ve vstupu na trh vnějšími systémovými vlivy. 

Z této premisy, kterou neoliberalismus hlásá, tedy vyplývá, že neúspěch jednotlivce je 

chápán jako jeho osobní selhání.82 

Svobodný pohyb kapitálu se stal zásadním pro fungování celé neoliberální 

společnosti. Státy se tedy snaží odstranit jakékoliv bariéry omezující tento pohyb. Jedním 

z nástrojů pro vytvoření volného mezinárodního trhu se stalo pravidelné setkávání zemí G8 

(dnes již G20), které sdružuje vyspělé kapitalistické země a skrze mezinárodní dohody 

zaručují právo na svobodný obchod.83 Zásadním problémem neoliberálního státu je ona 

asymetrie neomezené svobody trhu, kterou stát garantuje v mnohých případech a svobody 

jednotlivce. Jak píše Harvey: „pokud moc korporací krade vaše osobní svobody, pak slib 

neoliberalismu přichází vniveč.“84 Neomezený pohyb se týká pouze kapitálu, ne lidí, 

dokonce ani ne lidské pracovní síly.  

Hlavním znakem neoliberalismu je depolitizace moci. Na problémy se nehledí 

v jejich celistvosti skrze neoliberální ideologii, jejich řešení jsou považovány pouze za 

věcné. Díky samozřejmosti tržních vztahů ve všech sférách kapitalistické společnosti je 

problém přenesen na nejchudší část a řešením se často stává jejich disciplinace.85 

Autonomní hnutí se snaží skrze lokální boje poukázat na diskriminaci, která plyne z tohoto 

uvažování. V německém kontextu se od 90. let Autonomen zasazovali za právo na město 

pro berlínské obyvatele, kteří byli díky příchozímu kapitálu čím dál tím více vytlačováni 

na okraj. Autonomen si uvědomili, že díky zvyšujícím nájmům se brzy stane Berlín pro 
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mnohé cenově nedostupným, proto některé skupiny v rámci Autonomen slíbili, že se 

rozhodně nevzdají bez boje.86 Bydlení se díky stále zvyšujícím cenám stává nedostupným 

pro stále větší počet lidí. Skrze squating se autonomní hnutí snaží poukázat na paradox 

bezdomovectví a množství prázdných domů, které často slouží spekulacím. 

V rámci neoliberalismu by se občané měli držet jasně stanovených rolí, a to role 

aktivního konzumenta, spotřebitele a co nejméně zasahovat do veřejného prostoru.87 

Občanskou aktivitou je v neoliberalismu chápána aktivita ekonomická. Po teroristickém 

útoku 11. září 2001 vyzval George W. Bush Američany, aby šli nakupovat. Tímto jasně 

naznačil, kde je místo pro občany, metaforicky řekl, že občan v dnešním světě je 

především spotřebitel a že řešení společenských problémů mu nepřísluší.88 

Jedním ze zásadních vlastností dnešní existence je zadluženost. Srze dluh je 

kontrolována dlužníkova spotřeba a ovlivňuje jeho každodenní život. Díky tlaku 

společnosti je v lidech vybudován stud a pocit viny. 89 Jedním z dalších nástrojů kontroly 

je takzvaná sekuritizace. Dnešní společnost generuje neskutečné množství informací, o 

světě, o katastrofách, ale i mnoho informací o nás samotných. Nelze se vyhnout kontrolním 

mechanismům, které spočívají v podobě osobních dat. Hardt a Negri připodobňují pozici 

lidí ve společnosti k pozici dobrovolných vězňů, kteří si volí „nesvobodu“ s pocitem, že 

„tam venku“ je to mnohem nebezpečnější.90 

S tím je spojena i sílící represe ze strany státu k protestním aktivitám hnutí. Zavírání 

squatů či nepřetržitá kontrola aktivit hnutí je jedním z nástrojů represe. Autonomní hnutí 

stojí za vznikem obávaného black blocu, který pro narušení kapitalistických struktur a na 

monopolizaci státního násilí odpovídá násilím, ničením výloh obchodních řetězců, drahých 

aut, které vnímají jako symbol nerovnosti ve společnosti, a skrze zakrývání obličejů a 

způsob oblékání se brání identifikaci státními policejními složkami. 
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4. HISTORIE A VÝVOJ AUTONOMISTICKÝCH HNUTÍ 

Zásadní otázkou je, proč vůbec vzniklo něco jako autonomní hnutí. Prapůvod hledejme 

již v období 1. světové války a bezprostředně po ní. Formující skupina, která se později 

stala zastánkyní autonomismu, vznikla za účelem kritiky leninismu a autoritářských 

revolučních stran,91 užší návaznost tedy nalezneme v autonomním marxismu, který byl 

ovlivněn novým důrazem na rovnostářské vztahy a otázky subjektivity.92 Samotné zrození 

autonomního hnutí je datováno až do 50. let v Severní Itálii, kde vzniklo v prostředí 

továren za účelem vzdoru dělníků, kteří emigrovali z jižní části země. Revolta byla 

namířena jak na korporátní odborové organizace, které hnutí provokovaly hierarchickou a 

centralizovanou strukturou, tak ale i proti rostoucímu neofašismu.93 

Prvotně bylo hnutí chápáno jako forma kolektivní akce,94 ale v průběhu let se vyvíjelo.  

60. léta byla ve jménu masové dělnické aktivizace, v 70. letech se z autonomního třídního 

hnutí vygenerovala skupina, která se plně identifikovala jako hnutí Autonomia. Již nestála 

na masovém počtu klasických dělníků, ale na post-fordičtích socializovaných dělnících 

(tento termín byl poprvé použit Antoniem Negrim). Tito „socializovaní dělníci“ 

nenahradili proletariát či lid, jak nám byl znám, ale rozšířili jej a vytvořili jej kolektivem 

pluralitním, který nebyl již významně spojen s nacionální identitou či jen výrazně spojen 

s nějakou oblastí. Autonomní hnutí vytvořilo novou politickou třídu, která byla schopna 

jednat mimo zažité politické struktury a mobilizovat prekarizované jednotlivce, kteří 

pracovali a žili v hrozných podmínkách.95 V roce 1977 se při okupaci univerzitních fakult 

objevila nová politická třída složená ze skupin všeho druhu, založená na materiálním 

základu a potřebách všeho druhu. Na chvíli se prostředí univerzity stalo prostředím boje, 

který reprezentoval všechny dílčí potřeby nové třídy.96 Spojení tradiční dělnické třídy se 

studenty během protestů ovlivnilo i dění v Německu. 

Tam se hnutí Autonomen rekrutovalo ze studentského hnutí 60. let a antinukleárního 

hnutí, v porovnání se situací v Itálii byli méně spojeni s dělnickým hnutím a třídním 
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konfliktem, ale více se zapojovali do jiných druhů sociálního boje, kde se permanentně 

snažili upozorňovat na různé formy hierarchického fungování ve společnosti a pokoušeli se 

vytvářet alternativní způsob fungování, který byl založen na sebeurčení a kolektivní 

zodpovědnosti. Jeho vývoj je spojen se vznikem Nové levice, dalo by se říci, že autonomní 

hnutí vzniklo jako radikální forma nových sociálních hnutí a nezávisle začalo fungovat až 

ke konci 70. let 20. století, kdy se Autonomen viditelně objevilo jako radikální větev anti-

nukleárního hnutí.97  

Hnutí Autonomen se velice usilovně bránilo mediální publicitě a členové až ofenzivně 

fotografům z tisku dávali najevo, že jejich činnost není vítána. Jedním z důvodů byly sílící 

represe ze strany policie, kteří aktéry z fotek snáze identifikovali.  Autonomismus bojoval 

nejen s nepřijetím velké části veřejnosti díky radikálnímu charakteru hnutí 

reprezentovaného převážně pověstným anarchistickým black bloc, kteří jsou známí svými 

násilnými střety s policií, ale byl i obětí policejních razií a represí. V Německu se policie 

snažila delegitimizovat činnost celého hnutí a doufalo se, že Autonomen ztratí svoje místo 

ve společnosti či dokonce zmizí z povrchu zemského.98 V Itálii se hnutí Autonomia stalo 

pro tehdejší režim trnem v oku o trochu dříve než v Německu. Represe a kriminalizace, 

které dopadaly na celé hnutí, probíhaly již po roce 1978, dokonce se mluví i o politických 

vězních z řad Autonomia.99  

Po roce 1989 využili členové Autonomen situace (stejně jako neo-nacistické skupiny, 

které získaly na síle po pádu Berlínské zdi) a rozšířili svoje pole působnosti na celé 

sjednocené Německo. Důležitou roli sehráli při rasových útocích na imigranty, kdy při 

jejich obraně často reagovali rychleji než policie.100  
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4.1. AUTONOMISMUS JAKO GLOBÁLNÍ HNUTÍ? 

Autonomismus je silně propojen s anti-globalizačním hnutím, v 90. letech se 

přetransformoval na alter-globalizační hnutí takzvané hnutí hnutích. Za rozšíření může jak 

sílící vliv neoliberálního materialismu, tak nadnárodních, globálních finančních i jiných 

institucí. Jako reakce na to přišel sílící odpor a rozhořčení po celém světě, touha po 

rozšíření meziskupinové solidarity po celém světě a touha po co největší dělbě moci. 101 

Zapatisté se v roce 1983 rekrutovali ze skupin působících po celém Mexiku, kteří 

společně bojovali proti diskriminaci původního obyvatelstva, za práva pracujících a 

společně se bránili proti nově vznikajícím agrárním reformám. K těmto skupinám se 

připojili i levicový aktivisté a společně se stali symbolem boje proti sílícímu násilí ze 

strany farmářů s dobytkem a ze strany státu.102 Právě oni po gradaci sporů stáli za prvním 

větším globálním protestem nového typu, za bojem proti NAFTA, mexickému státu a jeho 

neoliberálním reformám na nový rok 1994. Novým se stal díky globální masové mobilizaci 

skrze virtuální komunikaci, tisku a jiným informačním kanálům, které dokázaly informace 

rozšířit po celém americkém kontinentu a do celé Evropy.103 Tato globální mobilizace, 

která je známá pod názvem „globalizace HOPE“, zahrnula mnohé aktivisty jak po celém 

Mexiku, tak i v mezinárodním měřítku, stála za mohutnými solidární protesty, aktivizovala 

i neziskové organizace, které tlačily na vlády či na Červený kříž, který měl hlídat konkrétní 

zásahy mexické armády.104 Díky této podpoře, které se Zapatistům dostalo, bylo zamezeno 

větším útokům ze strany mexického státu. Díky využití nových technologií můžeme mluvit 

o zapatismu jako o globálním sociálním hnutí nového typu. 105 

Od té chvíle se autonomní hnutí zapojovalo do masových protestů proti globalizaci 

v rámci alter-globalizačního hnutí jako například v Seattlu roku 1999, Praze 2001 nebo 

během Globálního dne akce proti válce v Iráku v roce 2003. Po těchto úspěšných akcích 

přišla krize celého globálního hnutí. Růst nespokojenosti s organizací či samotné období 

demobilizace a návratu k osobnímu životu negativně ovlivnilo autonomní hnutí po celém 
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světě.106 Dalším výrazným problémem byly sílící represe ze strany státu. Zapatisté se stali 

ke konci první dekády 21. století součástí státního programu „války proti drogám“, který 

mířil i proti Zapatistům, ale nebyl úspěšný. Od roku 1994 se pozice Zapatistů a jejich 

aktivity velmi proměnily, jejich tak oblíbený prostředek komunikace a mobilizace – 

mediální prostor – již nemohou využívat s takovou četností jako na začátku, jejich 

militantnost se zdá, že je spíše jen na oko, a začínají se aktivně snažit o nenásilný dialog,107 

ale solidární prostředky s hnutím stále zůstávají stejné. Nejedná se jen o finanční pomoc 

například v podobě koupě kávy vypěstované samotnými Zapatisty v autonomních 

vesnicích, ale i v podobě skupin, kteří se snaží využívat strategie zapatismu v lokálním 

politickém boji.108 

4.1.1. Evropské sociální fórum 

Evropské sociální fórum vzniklo pro potřeby stále se zvětšujícího alter-

globalizačního hnutí, které zahrnovalo mnoho různých skupin, politických hnutí, ale i 

neziskové organizace. Nejdříve se organizace síťovaly pouze pro příležitost dosažení 

nějakého konkrétního cíle. ESF napomohlo ke vzniku, ale i prohlubování vztahů mezi 

aktivisty. Hlavním cílem byla kritika europeizace a reprezentativní politiky Evropské unie 

a vytvoření prostoru, kde mohou vznikat alternativy a lze jinak uchopit evropskou 

identitu.109  

Oficiálně první Evropské sociální fórum se uskutečnilo ve Florencii od 6. – 10. 11. 

2002. Během těchto dnů proběhlo nespočet přednášek, debat, workshopů, celá akce 

vygradovala 9. 11. velkou demonstrací proti nadcházející válce v Iráku, které se zúčastnilo 

dle výpovědi policistů kolem půl milionu demonstrujících, dle organizátorů až k jednomu 

milionu.110 První ESF, které Donatella della Porta vidí jako veletrh alternativ 

k současnému fungování Evropy nebo jinak řečeno, hnutí za jinou globalizaci (jiná Evropa 
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je možná!),111 mělo tři základní témata: globalizace a neoliberalismus, válka a mír, práva – 

občanství – demokracie.112 Hlavními principy sociálních fór byl boj proti neoliberalismu, 

antirasistická politika, důraz na volný pohyb všech lidí nejen občanů Evropské unie, práva 

imigrantů či odpor proti budování pevnosti Evropa, ale i mnoho dalších nevyjímaje 

genderovou rovnost. Tyto mohutné setkání, které probíhaly až do roku 2010, napomáhaly 

k tvorbě společné identity aktivistů, k tvorbě sítí, které přispěly k lepší mobilizaci a snažily 

se ukázat jinou Evropu, která by byla vybudována zespodu. 113 

4.1.2. Hnutí NÁMĚSTÍ 

Autonomismus měl vliv na takzvané hnutí náměstí, které se objevilo po celém světě 

zastupované protesty na Blízkém východě a Severní Afriky, po Occupy Wall Street v New 

Yorku, Madrid, Tahrirské náměstí v Kábulu až mohutné protesty v Hong Kongu. Můžeme 

to chápat jako velkou expanzi autonomismu v rámci globální revoluční levice. Inspiraci 

autonomismem hledejme například v lokálním charakteru protestů, v sebeřízení a 

v aplikaci horizontálních způsobů rozhodování. 114  

Přelom tisíciletí byl důležitý nejen díky velké ekonomické a sociální krizi, ale i díky 

masovým protestům organizovaných po celém světě. Okupace veřejného prostoru nebyla 

novou strategií, ale toto „hnutí náměstí“ přeci jen přineslo něco nového. Napomohlo k 

vytvoření nového politického terénu, kde se otevřely nové možnosti boje. Dříve bylo 

antiglobalizační hnutí navázáno na konkrétní summity, které měnily místo konání, proto i 

protesty cestovaly z místa na místo. Oproti minulosti, byly tyto boje silně propojeny 

s lokální politikou a sociálními problémy, i přes místní zaměření protestních akci můžeme 

mluvit o silném propojení nejen skrze sdílené strategie, internacionální organizaci, ale i 

skrze masivní komunikaci mezi jednotlivými protestními skupinami (výrazná role 

moderních technologií jako Facebook, Twitter atd.). Toto komunikační propojení dnes již 

zase pomalu ochabuje.115  
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Protesty mezi lety 2011 až 2013 Cristina Flesher Fominaya označuje za nejvíce 

specifické a rozmanité za poslední dobu. Základní charakteristiky, které jsou společné pro 

všechny akce řazené pod hlavičku hnutí NÁMĚSTÍ, jsou: okupace náměstí (veřejného 

prostoru), inkluzivita jako klíčový princip, neexistence vedoucího, reprezentace či 

konkrétních programů, odmítnutí jakékoliv ideologie, chápání neoliberalismu jako 

nepřítele, který zasahuje do všech sfér našich životů, důležitost emocí a zapojení nejen 

aktivistů, ale i neorganizovaných jedinců.116 

4.1.3. Hnutí OCCUPY 

V létě roku 2011 se objevilo hnutí Occupy, které je částečně inspirováno již 

zmíněným hnutím náměstí. Prvně se objevilo v americkém kontextu po vyzvání anti-

konzumeristického magazínu Adbusters k okupaci náměstí na protest proti zvyšujícímu se 

vlivu finančních institucí na státní politiku.117 Hnutí si hned získalo mezinárodní pozornost 

po celém světě. Během následujících pár měsíců se k protestům přidávalo tisíce lidí, kteří 

riskovali pokuty, sankce nebo dokonce i vlastní svobodu. Hlavním sloganem se stalo heslo: 

„Jsme 99 %“, které symbolizovalo nerovnost mezi příjmy 1% lidí v poměru k většině.118 

Occupy Wall Street je jistě nejviditelnější z akcí, které po létě 2011 následovaly.119 

Všechny ale reagovaly na masivní úsporné opatření vlád, které se tím bránily přicházející 

finanční krizi.120 

4.2. HISTORIE AUTONOMNÍCH CENTER A SQUATINGU – VLIV 

AUTONOMISMU 

Nové městské hnutí, které je reprezentováno squaty po celém světě, se nejdříve 

objevilo v 60. a 70. letech v zemích jako Dánsko, Nizozemí, Německo, Itálie, Švýcarsko, 

Velká Británie a Francie a později ve Španělsku, Řecku či Polsku. Od 60. let vznikaly 
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téměř ve všech hlavních městech squaty jako reprezentanti přímé akce, která měla 

upozornit na spekulace s byty a jako místo kolektivně žité politiky a autonomního života 

nezávislého na institucích.121 Za toto rozšíření do všech koutů Evropy i světa mohou silné 

internacionální mezilidské vazby, které napomohly vzniku sociálních a politických sítí 

reprezentovaných například známou webovou stránkou squat.net.122 Po roce 1980 zažila 

Evropa velký squaterský boom. Od této doby se pořádají politická setkání, která se 

zaměřují na squaterské projekty, sdílení taktik a zkušeností. Četné návštěvy mezi 

konkrétními projekty pomohly k rozšíření této myšlenky. Squaty a sociální centra se stala 

důležitými aktéry i v rámci alter-globalizačního hnutí. Nejen že se podílela na organizaci 

internacionálních akcí, ale squaterské kolektivy pořádaly i inter-squaterské festivaly.123 

Autonomní hnutí se stalo důležitým článkem alternativní scény.124 Toto zapojení je 

nejvíce znatelné v německém kontextu po pádu Berlínské zdi, kdy vzrostly markantně 

ceny bydlení v celém Berlíně. To odstartovalo vlnu téměř 130 nových squatů převážně na 

východní straně města. Tento vývoj nikdo neočekával, velké represe namířené proti 

Autonomen a zvyšování nájmů hlavně v Kreuzbergu (část Berlína, kde mělo hnutí svoji 

základnu) nasvědčovalo opaku, ale odhodlanost hnutí byla silnější.125 Sociální centra, 

specifický druh squatu nejen za účelem bydlení, ale i s širší politickou aktivitou, se začala 

objevovat převážně ve španělském, italském či britském kontextu.126 Termín sociální 

centra se rozšířil v 90. let 20. století ve Španělsku. Nedávná historie ukazuje, že éra squatů 

není za námi. Například ve Španělsku můžeme v nedávné historii mluvit o dvou vlnách 

squaterských akcí. První přišla v roce 2008 v návaznosti na rozšíření rozmanitosti aktérů, 

ideologií a celkového alternativního života. Druhá vlna přišla po roce 2011 a přinesla 
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přímé akce jako obsazování nových domů či vznik sociálních center. Stěžejním tématem se 

stalo „právo na město“ pro všechny bez rozdílu.127 
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5. PŘEMĚNA AUTONOMIE V POST-AUTONOMII 

Ona přeměna z autonomie na post-autonomii je jistě odpovědí na vnitřní potřebu hnutí, 

která vychází přímo z iniciativy samotných aktivistů a důkladné kritiky původní praxe 

autonomie, ale nelze opomenout důležitý vliv, který přichází z vnějšku, ze skutečností, 

které hýbou celou společností. Výše popsané historické události a praxe neoliberalismu 

zásadně ovlivnila směřování a celou autonomní, posléze post-autonomní, politiku. 

Samotnou vnitřní změnu můžeme chápat jako reakci na měnící se svět, na měnící se 

podmínky a půdu pro aktivismus tohoto typu.  

Je důležité si uvědomit, že post-autonomie se s autonomií nerozchází o nic více či 

méně, než tomu bylo v případě autonomie a operaismo. Post-autonomie nenahrazuje 

autonomismus jako takový, ale pouze znovu formuluje odpovědi na klíčové otázky, které v 

autonomii, ale i v post-autonomii rezonují .128 

5.1. JAK CHÁPAT POST-AUTONOMII? 

Vychází z kritické analýzy praxe a zkušeností autonomismu. Na konci 90. let minulého 

století se začaly objevovat pochybnosti, zda spontánní rebelie, mikro politiky a autonomní 

experimenty mohou dlouhodobě přežít či dokonce se rozšířit a docílit zásadní změny 

v každodenním fungování větší části či dokonce celé společnosti.129  

Tadzio Müller, klimatický a anti-nukleární aktivista popisuje post-autonomii 

následovně: „Post-autonomní politika, historicky zastupována skupinami jako Ya 

Basta/Disobbedienti, a dnes nejčastěji Interventionistische Linke v Německu, vychází 

z frustrace z autonomní politiky jako politiky sebe-marginalizace (v Itálii a Německu) a 

jako politiky, která primárně vytváří ostrovy nesouhlasu a svobody v moři kapitalistické 

identity a vykořisťování. Tato nedávná post-autonomní tradice se chce zaměřit na 

intervence do aktuálně existujících sociálních konfliktů a pracovat takovým způsobem, 

který bude posilující pro více lidí, aby se zapojili do radikální akce a zničili pravidla 

každodenního bláznění kolem nás.  Aby se tohoto docílilo, post-autonomní politika 

všeobecně přijala méně subkulturní charakter (méně exkluzivity), zaměřuje se více na 
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vytváření aliancí s nelevicovými radikálními skupinami, na více otevřenou komunikaci 

v moderním stylu a při komunikaci s mainstreamem se snaží o srozumitelnou formu.“130  

5.2. PŘEMĚNA HNUTÍ A JEJÍ DIMENZE 

Kořeny post-autonomie nalezneme v Německu. Jednou z největších, a dokonce prvních 

aliancí, která se hlásí k post-autonomii, je Interventionistische Linke (IL), která se stále 

snaží skrze debaty a pracovní skupiny prohlubovat teoretické ukotvení post-autonomie a 

implementovat jej do praxe. IL je známá hlavně pro své kolektivně organizační schopnosti 

masových přímých akcí a akcí občanské neposlušnosti zejména v německém kontextu.131 

Na příkladu této post-autonomní koalice a jiných konkrétních akcí budu demonstrovat 

posun od autonomie k post-autonomii. 

5.2.1. Struktura organizace 

V návaznosti na protesty na počátku 21. století kupříkladu protesty tzv. arabského 

jara, hnutí Occupy a podobné akce po celém světě se dá tvrdit, že levicové akce se staly 

více decentralizované a anti-autoritářské, než byly v průběhu 20. století. Významný vliv na 

tom má alter-globalizační hnutí.132 Aplikace přímé demokracie a konsensu jako způsobu 

rozhodování v rámci autonomního hnutí po celém světě není novinkou, ale v poslední době 

se tyto způsoby stávají stále častěji využívanými nejen v radikálních větvích hnutí, ale 

napříč celým spektrem.133 

Politické akce dneška přichází s novou organizací, která je založena na koalicích 

vzniklých spojením více či méně malých skupin. Často již není akce organizovaná pouze 

z iniciativy jednoho subjektu, ale stává se spíše otázkou širší spolupráce, širšího síťování. 

Samotná mobilizace probíhá virálně či skrze lokální struktury. 134 Dříve autonomní skupiny 

se začínají sdružovat do širších koalic v rámci státního uspořádání či mezinárodních sítí. 
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Toto sdružování, síťování je charakteristické pro post-autonomii. Jednou z největších post-

autonomních koalic se stala IL.135  

Hnutí se snaží v koalicích společně debatovat, reflektovat pomocí aplikace 

speciálních metod přímé demokracie jako například aplikací konsensu, diskuse nebo, 

pokud je to možné, vytváří paralelní afinitní skupiny.136 Právě tyto vnitřní debaty jsou pro 

post-autonomní hnutí klíčové. Pomáhají mu přehodnocovat dosavadní praxi či organizační 

struktury, IL sice vydala v roce 2014 rozsáhlé prohlášení, na kterém spolupracovalo velké 

množství pracovních skupin z různých radikálně levicových organizací, které se ke koalici 

přidaly, ale ani toto prohlášení není konečné, je stále otevřené ke změně a další diskusi. 

Tím zabraňují a bojují proti dogmatické politické analýze.137 Díky těmto vnitřním 

mechanismům se hnutí aktivně snaží bojovat proti jakémukoliv útlaku včetně genderové 

nerovnosti a sexismu, který je přítomný v celé společnosti. Docílit širší pozornosti vůči 

sexismu dokonce i v rámci autonomního hnutí stálo mnoho úsilí. Převaha mužů a celkový 

patriarchální charakter byl dominantní i v rámci autonomismu. Ke změně přispěla hlavně 

masivní kritika od různých autonomních feministických skupin.138 Dobrým příkladem je 

emancipace žen v zapatistické komunitě, která je znatelná v průběhu 90. let. Právě ona 

přeměna z pasivních žen podřízených mužům na aktivní bojovnice, které se samostatně 

zapojují do všech aspektů života hnutí, lze nazvat jádrem sociální revoluce zdola, které 

hnutí docílilo.139 

5.2.2. Změna taktik nejen při demonstracích, od black blocu k větší diferenciaci  

V posledních letech aktivisté pochopili, že je nutné využívat různé druhy odporu a 

více se zaměřili na jejich mnohost a flexibilitu při odstranění globálního neoliberalismu.140 

Stále častěji se objevuje spolupráce napříč aktivistickými skupinami zahrnující ve velké 

míře autonomisty, ale i neziskové organizace. Výrazný posun můžeme zaregistrovat 
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v taktikách protestů, které se posunuly od násilných bojů spíše k symbolickým taktikám 

konfrontace.141 Hnutí se snaží vymyslet nové strategie občanské neposlušnosti či protestů, 

které kombinují například prvky pouličního divadla, festivalu s nenásilným charakterem 

boje. David Graeber uvádí různé konkrétní příklady. Post-autonomní skupina Ya Basta 

začala používat bílé vycpané kombinézy, které splňují prvotní účel, a to zachování 

anonymity, ale zároveň chrání před zraněním. Dalším konkrétním příkladem se stal protest 

„Billionaire for Bush“, kdy lidé oblečeni do smokingů a večerních oděvů na vysokých 

kolech vkládali peníze do kapes policistů se slovy: „Děkujeme za potlačení disentu“. Tato 

taktika pracovala s nepsaným pravidlem aplikovaným v naší společnosti, kdy je větší 

problém potlačovat či dokonce fyzicky útočit na člověka hezky vypadajícího, oblečeného 

ve smokingu než třeba na vizuálně odlišného jedince.142  

Jak pro veřejnost či státní reprezentanty, pro policii či dokonce pro média je násilí, 

jak říká David Graeber, jako mantra.143 Posledních několik let se revoluční hnutí zaměřuje 

spíše na delegitimizaci systému, snahu o zničení ve společnosti přítomných mocenských 

mechanismů či zažitých struktur a vytvoření co největšího prostoru autonomie. Jako jeden 

z prostředků k dosažení cíle se stal nenásilný charakter organizovaných akcí. Například 

Zapatisté, jak uvádí Graeber, oproti minulosti již nepoužívají tolik násilných strategií, ale 

nahradili je snahou o nenásilný dialog.144 

Hnutí Occupy, které se rozrostlo ve světové hnutí, je založeno na autonomní politice. 

Tomuto hnutí se podařilo obnovit význam fyzického místa a jeho okupace, rozšířit 

protestní akci a zpřístupnit ji pro širší paletu aktérů. Pro toto hnutí mělo území zásadní 

význam nejen pro jeho klíčovou roli ve strategii, ale i díky tomu, že hnutí pochopilo 

hranice a nebezpečí facebookové revoluce, která postrádala konkrétní umístění. Okupace 

území není novou strategií, ale dlouho byla vnímána jako marginální strategie. Hnutí 

Occupy připomnělo, jak je místo důležité pro vytvoření či představu alternativního světa. 

Tato strategie je sice defenzivního, nenásilného charakteru, ale lze ji chápat také jako 

útočnou zbraň. Hnutí Occupy způsobilo, že se mnozí uvnitř hnutí samotného zamysleli, 
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jakým způsobem dělat autonomní politiku v interakci s prostorem a ve stejný čas vytvářet 

alternativní svět, který má vytvářet alternativu k neo-liberálnímu fungování společnosti.145 

5.2.3. Vztah k veřejnosti 

Jak jsem již psala výše, punková subkultura byla úzce propojená s autonomním 

hnutím. Mohl za to marginální charakter punkové scény a její zasazení do kulturního 

undergroundu v 80. a později i v 90. letech. Hudební styl hnutí se časem měnil od punku, k 

hardcoru až po techno scénu.146 Tento prostor byl vnímán jako místo autonomie, svobody a 

možnosti vymezení proti mainstreamovému a současnému systému. S tím byl u autonomů 

spojen i styl oblékání, u kterého převládala černá barva objevující se i v slavném black 

blocu. Alternativním stylem života či vizuální identitou autonomové jasně ukazovali svoji 

politickou, ale i subkulturní příslušnost. Autonomní hnutí se skrze tento punkový 

charakter, ke kterému patřilo i užívání drog, prezentovali jako: „jsme ti, před kterými nás 

naši rodiče vždy varovali“.147 Tento subkulturní charakter není nutně politický, ne vždy se 

členové dané skupiny zapojují do politického aktivismu.148 Post-autonomové se od tohoto 

modelu odvrací a kritizují onen subkulturní charakter hnutí. Black bloc vnímají jako 

specifickou taktiku protestu odtrženou od jejich civilního života na rozdíl od autonomů, 

pro které je black bloc expresivním vyjádření sebe samých a koresponduje s jejich 

životním stylem.149 Hnutí se již nereprezentuje jako rebelské, ale spíše jako stabilní, 

politicky odpovědné a hodnotné.150 IL o sobě říká: „Chceme radikální levici, která je 

sebevědomá a je schopná intervenovat do politických bojů a propagovat vlastní politiku 

mimo vlastní subkultury, části města či autonomní prostory.“151  

S tím je spojena i přeměna vizuální identity hnutí. Post-autonomové disponují 

uměním sebe utváření v návaznosti na konkrétní situaci. Ve svém civilním životě jsou 

často vizuálně k nerozeznání od většiny a v rámci black blocu skrze kombinézy či černý 
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outfit plně splynou v dav, v jedno těleso. Již nejsou ve středu politiky každodenního života 

politicko-etické konzumeristické volby, které dle post-autonomů nemůžou nikdy vést ke 

zničení kapitalismu díky skutečnosti, že jsou v samotném systému ukotveny, proto nevidí 

řešení v osobních konzumeristických volbách, ale raději se soustředí na politický boj mimo 

subkulturní životní styl.152 Na rozdíl od autonomů, pro které prefigurativní politika 

v podobě budování alternativních a autonomních prostor je jedním z cílů, post-autonomní 

hnutí se již tolik neuzavírá do svých vnitřních struktur a snaží se více otevřít spolupráci 

s širší veřejností nebo dokonce i s některými institucemi.153 

5.2.4. Vztah ke státu 

Změna od násilných strategií k nenásilnému dialogu ale neznamená kompromis 

s původními požadavky autonomních hnutí. Skupina Ya Basta, která se často uvádí jako 

post-autonomní skupina, využívá sice nenásilných taktik a strategií, ale zároveň razantně 

odmítá státní zřízení a například i komunální volby.154  

Tedy lze říci, že změnou taktik směrem ke státu a institucím obecně se post-

autonomní hnutí nezbavuje revolučních požadavků na změnu, ale spíše využívá 

současného zřízení a z něho plynoucích prostředků k dosažení svého cíle. Příznačnou se 

stává určitá spolupráce post-autonomních hnutí s nadacemi či jinými institucemi. Tento typ 

spolupráce je pro autonomní hnutí nepřípustný. Tento vývoj lze ilustrovat na příkladu 

Marx Herbst Schule, organizovanou německým post-autonomním hnutím TOP Berlin a 

financovanou nadací Rosa Luxemburg Stiftung.155 Tato nadace vznikla jako nadace strany 

Die Linke, dříve známou jako Party of Democratic Socialism (PDS).156 Jmenovaná nadace 

také několikrát v minulosti finančně podpořila školní noviny „Straßen aus Zucker“, které 

jsou vydávané pod vedením TOP Berlin. Po incidentu, kdy domnělý člen redakce novin 

hodil dort na členku strany Die Linke a Rosa Luxemburg Stiftung, je jejich další 
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spolupráce značně nejistá, i přes to, že redakce „Straßen aus Zucker“ vyvrátila jakoukoliv 

spojitost útočníka s novinami.157 

5.2.5. Způsob komunikace s okolím  

Díky novým technologiím a informačním kanálům, které přinesl internet, se pro 

hnutí staly sociální sítě nejpoužívanějším prostředkem nejen pro mobilizaci, ale i pro šíření 

informací. Dobrým příkladem se staly protesty v rámci Arabského jara, kde moderní 

technologie sehrály klíčovou roli.158 Sice se sociální sítě stávají nejpoužívanějšími 

komunikačními kanály díky lehké komunikaci s velkým počtem lidí, ale hnutí vnímá i 

určité úskalí této komunikace. Autonomní skupiny v Německu, ale i v České republice, 

běžně používají twitter pro sdílení aktuálních informací během demonstrací, které 

napomáhají účastníkům lépe se orientovat v nepřehledných situacích či dokonce mohou 

zabránit krizovým situacím. 

Darcy K. Leach popisuje vztah k médiím autonomních skupin v Německu 

následovně: „Autonomní skupiny mají malý zájem na PR hnutí a mediálním obrazu“, 

nedisponují profesionálním přístupem k mainstreamovým médiím, převažuje spíše 

spolupráce mezi členy scény a vysokoškolskými či univerzitními studenty a často 

spolupracují či dokonce vydávají svůj nezávislý tisk.159 I v tomto můžeme pozorovat 

změnu. Post-autonomní hnutí začalo využívat mediální obraz pro svůj vlastní prospěch a 

jako prostředek k dosažení svých cílů. Skrze média se snaží naklonit si širší veřejnost a 

skrze podporu vytvořit dostatečný tlak na změnu. Snaží se lépe a účinněji komunikovat 

ven. Neopomíjí ani tiskové zprávy či aktivní komunikaci se širokou škálou médií i 

mainstreamovými kanály. Levicová post-autonomní koalice IL ve svém prohlášení říká, že 

se snaží lépe se prezentovat a být srozumitelnější nejen pro spolkové partnery, ale i pro 

širší veřejnost.160 
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6. ČESKÉ SQUATERSKÉ HNUTÍ OD 90. LET 

Historie anarchistické a autonomistické tradice je v českém prostředí silně propojená. 

Od devadesátých let lze identifikovat dva směry anarchistického hnutí, které se silně 

proplétají a doplňují. 

6.1. KOŘENY ANARCHO-AUTONOMNÍHO HNUTÍ V ČESKÉM 

KONTEXTU 

Aktivitu anarchistického hnutí lze sledovat až do 20. let 20. století, kdy se hnutí stalo 

součástí komunistické strany a tím byla přerušena jeho kontinuální činnost, která byla 

obnovena v plné výši až po roce 1989, po sametové revoluci. Od této doby se anarchistické 

hnutí stalo důležitou součástí alternativní scény. Není úplně pravda, že by se v časech 

komunistického režimu neobjevovali jednotlivci či dokonce skupiny hlásící se 

k anarchismu, ale nelze mluvit o větší systematické činnosti.161 Dnešní anarchistické hnutí 

jistě navazuje na mírové hnutí v 80. letech, které vzniklo jako reakce na sílící obavy 

z jaderného konfliktu mezi velmocemi, dále na undergroundovou komunitu a punkovou 

subkulturu.162 Již od roku 1989 začaly anarchistické skupiny vydávat časopisy, za zmínku 

stojí Voknoviny (později Kontra, A – Kontra) či Autonomie.163 Anarchisté se vnímali jako 

pokračování undergroundu, protože stejně jak socialistický realismus, tak i komerce a 

honba za ziskem nebyly pro hnutí alternativou, kýženým výsledkem revoluce.164  

6.2. ANARCHO-AUTONOMISMUS PO REVOLUCI 

Český squating je do značné míry spojen s anarcho-autonomistickou tradicí, která 

pojme jak anarchisty/tky, tak i ekology, přívržence/kyně nové levice, bojovníky/ice za 

práva zvířat, feministky/ty či antifašisty/tky.165 Martin Bastl rozlišuje dva proudy v českém 

anarchistickém hnutí. Socio-kulturní proud, který dle jeho slov v 90. letech 20. století byl 

silně ovlivněn autonomismem, a politický proud, který je spjat s původním anarchismem 
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jako projektem emancipace od současné společnosti.166 Petr Wohlmuth, ze kterého Martin 

Bastl čerpá, vnímá autonomní tradici pouze socio-kulturně a abstrahuje ji od politického 

rozměru,167 který je dle mé analýzy zásadní jak pro autonomismus, tak i pro post-

autonomismus. Vychází z teorie „dočasné autonomní zóny“ Hakima Beye, která tvrdí, že 

nelze docílit celospolečenské změny, pouze dočasných ostrovů svobody a autonomie., 

které jsou podmíněné neviditelností pro státní aparát.168 Problémem Bastlovy koncepce je, 

že vychází z analýzy anarchie a autonomie Petra Wohlmuta, vydané v časopise Svobodná 

mysl roku 1997, se kterou se neztotožňovali jak autonomisté, tak ale ani anarchisté napříč 

organizovanými skupinami.169 

Autonomně nasměrovaní anarchisté se nejprve sdružovali kolem časopisu Autonomie, 

v jehož posledním čísle vydali prohlášení, kde vysvětlovali své pojetí anarchismu. 

Zdůrazňují důležitost revoluce ne skrze zaměření na vládnoucí a jejich svržení, ale skrze 

zhroucení celé systémové pyramidy zespodu. V testamentu stojí: „Život nemá být zasvěcen 

globální každodenní změně, základní politická změna má být realizována životem 

samotným. Změna každodennosti, vlastně každodenní angažovanost je tím, co nám 

pomůže získat pocit svobody. Nikoli samotný cíl, ale proces, který proděláváme na cestě k 

němu, je osvobozující.“ Dále upozorňují na důležitost nepřetržité vnitřní diskuse, která 

žene hnutí dopředu. Celý text ukončují spojením svobody a odpovědnosti.170 Jejich důraz 

na politiku každodenního života, prefigurativní politiku a samotný proces lze vnímat jako 

osvobozující, je spojujícím prvkem pro autonomismus jako celek. 

6.3. SQUATING NA ČESKÉM ÚZEMÍ OD 90. LET 

Squating se k nám dostal až roku 1989171 s příchodem revoluce a s ní transformací 

státního zřízení a ekonomického systému na liberálně tržní. Tím se otevřel velký prostor 

pro spekulace s majetkem, ale nejen to, ve stejnou dobu se objevuje zárodek 

přetrvávajícího názoru, že osobní vlastnictví je nedotknutelné. Kapitalismus s sebou přinesl 

mnoho nových problémů jako bezdomovectví (které před revolucí sice existovalo, ale ne 
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oficiálně), nezaměstnanost a stále se zvyšující příjmové rozdíly. Do centra společnosti se 

dostala honba za ziskem. Jedním z nástrojů vzdoru proti současnému řádu se stal squating. 

Vlastimil Růžička vidí jako jeden z hlavních důvodů povstání squatingu a různých 

subkultur anomii,172 stav společnosti, ve které selhávají normy a hodnoty a která trpí 

nedostatkem ideálů.173 Squating není v českém kontextu výhradně anarchistický, ale 

sdružuje i lidi, kteří se třeba přímo nehlásí k anarchismu či jinému ideovému směru.174 

Český squating pojme mnoho různých politických názorů. Lze říci, že hlavním cílem je 

sice snaha řešení bytové situace a upozornění na problémy s ní spojené, ale často je 

squating úzce propojen s politikou a levicovým smýšlením.175 V časopise Československé 

anarchistické federace Existence je squating popsán následovně: „Squating je hnutí, kde 

lidé nebojují jen za své ideály a vize, ale přímo za svůj životní prostor. Squaty jsou 

útočištěm odpůrců systému. Stávají se katalyzátorem odporu, předvojem revoluce, která 

zajistí politickou a hospodářskou spravedlnost a samosprávu a v neposlední řadě i důstojné 

bydlení pro všechny, nejen pro ty, co si to mohou dovolit. Squating je boj tady a teď, stává 

se předvojem sociální revoluce.“176 Milan Růžička uvádí že v České republice bylo od 90. 

let do roku 2004 zaregistrováno nad 30 obsazovacích akcí, z čehož většinově nebyli aktéři 

se svými nároky dlouhodobě úspěšní, jak u Policie ČR, tak u magistrátu.177 Prvním 

squatem po revoluci lze označit Dům u divého muže na Malé Straně, který ale měl jen 

krátké trvání. Nejvýznamnějšími squaty byly Buďánka, Ladronka, Papírna, Milada, 

nedávno vyklizený squat Cibulka či právě v současné době stále obsazená Autonomní 

sociální centrum Klinika. Squating existuje v určité podobě v České republice (původním 

Československu) již od 90. let, ale nikdy nedosáhl větších úspěchů. Největšími úspěchy 

squaterské scény jsou Ladronka, která se nesla ve znamení mladé subkultury, ale přesáhla 

určitý lokální charakter typický pro českou squaterskou scénu a vila Milada, jejíž okupace 

trvala 11 let. Od prvního desetiletí 21. století byl znatelný útlum ve snaze hledání 
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alternativního způsobu života a zájmu jednotlivců či skupin o squating celkově.178 Roman 

Laube tento posun komentuje slovy: „dnes je daleko širší spektrum možností, jak se 

realizovat, ale i jak a co konzumovat než před deseti lety,“ dále dává do souvislosti 

snižující se zájem s rostoucím třetím sektorem, který přináší stále větší paletu možností, 

jak se zapojit do občanského života. Samotní squateři reflektují problém stále zvyšujícího 

se tlaku developerů či kontroly státu a gentrifikace různých částí města.179 Squaterská 

scéna byla v českém kontextu od doby fungování squatu Milada, která byla vyklizena 30. 

6. 2009,180 k usedlosti Cibulky,181 která na činnost Milady navázala roku 2012, až po vznik 

Autonomního sociálního centra Klinika dosti marginální. Laube k tomu poznamenává: 

„squaterská scéna se u nás skutečně za hnutí považovat nedá a lze ji vnímat jako jednu 

z odnoží autonomního proudu, který snad ještě existuje“.182  

6.3.1. Jsou aktivity squatů opravdu přístupné pro širší veřejnost?  

Neexistuje univerzální program či výčet aktivit podle kterého se řídí každý vzniklý 

squat. Zaměření aktivit je determinováno samotným kolektivem, individuálními nápady 

jednotlivců, kteří mají svobodu realizovat své projekty samozřejmě v rámci mezí určených 

pravidly autonomního prostoru. Ale i přes určitou jedinečnost každého squatu lze aktivity 

rozdělit do několika bloků. 

6.3.1.1. Politický squating 

Fakt, že převažují anarcho-autonomisté, ovlivňuje zaměření aktivit, které autonomní 

centra nejen podporují, ale i vytvářejí. Snaží se o vytvoření samosprávných skupin, 

prostorů,183 které jsou založeny na jiných principech než současná kapitalistická, konzumní 

společnost. Dobrým příkladem je oblíbený freeshop, kde je možné bezplatně odložit věci 

nejrůznějšího druhu. Skrze program, který je většinově otevřen veřejnosti, je cítit snaha 

neuzavírat se pouze do svých uzavřených struktur. To ale neplatí pro squaterské kolektivy, 

jejichž členové se nemusí vnímat jako anarchisti, ale často se označují spíš za levicově 
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[online]. 2016, 2016(1-2), pp 34-45 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://balticworlds.com/post-1989-boom-

decline-and-renaissance/?s=boom,%20decline 
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183 Experimentální sokolík č.1. Bezmocnost.co, 2005, 1(1). dostupné z www: 
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orientované.184 Politické pozadí squatingu lze nalézt také v samotných principech 

fungování jako odmítání jakékoliv autority, metody zaručující rovnost či snaha o 

nezávislost na systému skrze životní styl či spotřebitelskou volbu (například snaha o sebe-

zásobování skrze lokální farmy či zahrádky) .185 Autonomní centra a politické squaty 

bývají útočištěm různých politických skupin či hnutí. Dále se účastní organizací či 

propagací různých poltických akcí a demonstrací, snaží se celkově podporovat protestní 

aktivity jak na lokální úrovni, tak ale i na mezinárodním měřítku. Například v roce 2000 se 

v tehdy funkčních squatech řešila organizace a plánování antiglobalizačního protestu proti 

zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze.186 Charakter squatu je ze zásady 

politický. Je buď vnímán jako problém, který je potřeba vyřešit, či jako narušení 

současného fungování společnosti díky občanské neposlušnosti, ke které se často squateři 

uchylují jak při vniku squatu, tak při snaze o jeho udržení. 

6.3.1.2. Squat jako autonomní kulturní centrum  

Nedílnou součástí autonomních center je jejich socio-kulturní složka, která zahrnuje 

kulturní program, ale i vzdělávací aktivity v podobě přednášek, veřejně přístupných 

knihoven či informačních center, které distribuují anarchistickou literaturu, ale i publikace 

věnované environmentálním tématům, politické angažovanosti, feminismu či veganství.187 

Často nechybí ani větší prostor pro koncerty (klub) či kavárna. Výtěžek z koncertů či 

z provozu baru jde na samotný provoz squatu a opravy objektu, které jsou nezbytné. Vila 

Milada, ale i usedlost Cibulka svého času byly místem pro setkávání různých subkultur, 

které zde nalezly útočiště. Každá ze subkultur má společné znaky, kterými se viditelně 

hlásí k příslušnosti k dané skupině jako například styl oblékání, hudební preference či 

soubor hodnot, které vyznávají. Co je ale společné pro všechny subkultury spojené se 

squaterstvím, je jejich odpor k systému a snaha vymezit se proti mainstreamu.188 Tento 

fakt ovlivňuje jak podobu samotného kulturního programu, tak i vizuální stránku prostoru 

či spektrum návštěvníků. Autonomní kulturní centrum je specifické svým zapojením do 

                                                           
184 RŮŽIČKA, Vlastimil. Squaty a jejich revoluční tendence. Praha: Triton, 2007. s. 22. ISBN 978-80-7254-

859-0.  
185 tamtéž, s. 23 
186 tamtéž, s. 31  
187 tamtéž, s. 20-21 
188 RŮŽIČKA, Vlastimil. Squaty a jejich revoluční tendence. Praha: Triton, 2007. s. 20. ISBN 978-80-7254-

859-0. 
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nezávislé umělecké scény. Proto často nabízí prostory pro ateliéry využívané nezávislými 

umělci, pořádá výstavy, literární čtení nebo alternativní divadelní představení.189 

6.3.1.3. Squat jako autonomní sociální centrum 

Díky tomu, že většina politických squatů jsou ze zásady antisystémové, v evropském 

kontextu jsou často spjaty s neinstitucionalizovanou solidární pomocí. Konkrétně to 

znamená, že organizují pravidelné večeře za dobrovolný či minimální příspěvek, jsou sídly 

anarchistické iniciativy Food not bombs (FNB), které se vyznačují pravidelnou distribucí 

jídla pro bezdomovce. FNB se vyznačuje bezplatným podáváním vegetariánské či 

veganské stravy, jak sami píší, je to „pozitivní forma protestu proti stálému financování 

pokusů s novými zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícímu se počtu 

bezdomovců.“190 Další charakteristikou práce FNB je jejich snaha získat alespoň většinu 

surovin bezplatnou cestou, tedy skrze dumpster diving (vybírání jídla z popelnic) či 

od podniků, kde by dané jídlo skončilo na smetišti.191 Dále může autonomní sociální 

centrum sloužit jako centrum pro uprchlíky či jako kontaktní místo pro organizace, které se 

pomoci uprchlíkům věnují. Jejich pomoc ale není podobná té v neziskovkách, je založena 

na spolupráci a zapojení všech do chodu centra. Některá centra po celém světě slouží jako 

dočasné přístřeší pro lidi bez domova. Tato pomoc je ale chápána jako „přirozené jednání 

člověka, nikoli odpovědnost, která leží na bedrech institucí“.192 Ani jeden z těchto příkladů 

nebyl do nedávna v českém kontextu aktuální. Vila Milada nebyla otevřena pro náhodné 

nocležníky či bezdomovce,193 squateři usedlosti Cibulka vyjádřili na akci s názvem „Může 

být squating cestou k oživení mrtvého prostoru“ organizovanou studenty Univerzity 

Karlovy a organizace Alternativa zdola svoji nejistotu, zda je vůbec možné začlenit 

bezdomovce do squaterské komunity díky nutnosti dodržovat určitý soubor pravidel 

vzniklých z popudu samotného kolektivu.194 
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7. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Posun od autonomismu k post-autonomismu je novým fenoménem, který se objevil na 

konci 90. let. O post-autonomních hnutích se začalo mluvit v německém kontextu, kde také 

začaly vznikat první skupiny a koalice, které se snažily předefinovat základní otázky 

autonomie a její praxe.195 Tato postupná proměna vzešla sice z potřeb hnutí samotných, ale 

byla podmíněna změny vnějšími, změny společnosti, postupnou přeměnou ekonomických i 

sociálních vztahů a z těchto změn vyplývající frustrace z marginalizace vlivu či dopadů 

autonomních hnutí na společnost či potenciální změnu systému.196  

IL ve svém dokumentu definuje základní změny a principy post-autonomní teorie a 

praxe. Spojují neoliberalismus s větší pluralitou témat a záběru hnutí. Často využívají 

velké mobilizace, které jsou inspirované arabským jarem, ale tyto velké akce nesmí zastínit 

lokální, regionální boje. Tedy post-autonomní hnutí se snaží sice podporovat a rozvíjet 

jakékoliv emancipační snahy či boje v lokálním měřítku, ale zároveň díky propojování a 

rozsáhlým mezinárodním koalicím docílit účinnějšího dopadu a kvalitního života nejen 

v Evropě, ale po celém světě. Cílem je zničit bídu v celosvětovém měřítku a transformovat 

sociální vztahy. Chtějí mobilizovat co největší počet lidí, protože tvrdí, že pouze sociální 

bloky, aliance mohou posunout mocenské vztahy, proto si udržují transparentnost a 

legitimitu navenek. 197 

Post-autonomie je teoretickým, ale i praktickým konceptem, který se objevil prvně 

v Německu, ale německé hranice již překročil nejen pomocí internetu, ale i díky 

transnacionálnímu hnutí. Autonomní sociální centrum Klinika se sice přímo nehlásí k post-

autonomii či se neodkazuje ke konkrétní alianci, koalici, ale v návaznosti s Klinikou je 

slovo post-autonomie často skloňováno i díky novým strategiím či taktikám, které přinesla 

do českého squaterského hnutí. Proto jsem si Kliniku vybrala jako zvolený příklad 

v českém kontextu a zjišťuji, zda je opravdu Autonomní sociální centrum post-

autonomním projektem či je to pouze přání aktérů. Pro svůj výzkum jsem si v návaznosti 

na odbornou literaturu a na konkrétní příklady nadefinovala pět dimenzí, kterými se změna 

od autonomie do post-autonomie vyznačuje. 
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První z dimenzí jsem nazvala „Struktura organizace“, kdy je znatelný posun k větší 

decentralizaci a anti-autoritářství. Teorie a praxe jsou reflektovány skrze společné debaty, 

které jsou pro fungování hnutí klíčové. Post-autonomní hnutí se častěji spojují v rozsáhlé 

koalice a spolupracují se širším spektrem aktérů. 

Další zkoumanou dimenzí je „Změna taktik, od black blocu k větší diferenciaci“. 

V rámci změny je znatelné využívání většího množství taktik a strategií a jejich mnohost a 

flexibilnost. Díky pestrosti taktik se opouští od násilných strategií a otevírá se širší 

veřejnosti. 

Dimenzí „Od subkultury k větší otevřenosti“ se snažím zmapovat vývoj autonomního k 

post-autonomnímu hnutí skrze jeho vnitřní podobu a životní styl. Post-autonomie se 

znatelně od subkulturního charakteru odvrací. Již se nevnímá jako rebelské hnutí, ale spíše 

jako skupina stabilních, politicky odpovědných jedinců. Díky tomuto odklonu se snaží 

docílit rozšíření své politiky mimo prostory hnutí a zmnohonásobení jejího dopadu i skrze 

širší spolupráci. 

Další dimenzi jsem identifikovala ve „Změně jazyka a komunikace se státem“, která se 

vyznačuje snahou o maximální transparentnost a legitimitu, která je docílená i pomocí 

nenásilného charakteru hnutí. Pro post-autonomní hnutí již není nepředstavitelné 

spolupracovat se státem či s jinými institucemi například čerpáním peněz, ale tyto 

prostředky jsou využívané pro cíle hnutí a pro aplikaci radikálních požadavků.  

Poslední ze zkoumaných dimenzí změny je „Vztah k médiím“. Tento vztah se 

nezměnil pouze využíváním nových médií, jako jsou sociální sítě či jiné možnosti, které 

přišli s rozšířením internetu, ale i skrze zvýšený důraz na mediální obraz hnutí a jeho 

srozumitelnější formu prezentace směrem k širší veřejnosti.  
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8. POPIS ZVOLENÉHO PŘÍPADU AUTONOMNÍHO 

SOCIÁLNÍHO CENTRA KLINIKA  

8.1. HISTORIE AUTONOMNÍHO SOCIÁLNÍHO CENTRA KLINIKA 

Samotná myšlenka Autonomního sociálního centra Klinika dle kolektivu navazuje na 

koncept autonomně-sociálního centra Ladronka z 90. let a na akci z roku 2013, kdy v jeden 

den obsadilo několik kolektivů domy po celé Praze při příležitosti oslavy 20. výročí 

obsazení Ladronky.198 Akce nazvaná „Vzpomínky na budoucnost“ se uskutečnila pod 

taktovkou iniciativy Obsaď a žij!,199 která dle slov respondentů přímo pokračovala v 

Autonomním sociálním centru Klinika. 

Začátek fungování Autonomního sociálního centra Klinika se datuje na konec 

listopadu roku 2014, kdy proběhlo vniknutí do budovy pod taktovkou skupiny aktivistů a 

aktivistek, kteří se rozhodli neobývaný dům uklidit a zprovoznit. Během deseti dnů se 

podařilo vytvořit nejen dočasnou autonomní zónu, ale zárodek většího autonomního 

projektu, který ukázal, že společnost fungující na jiných principech, ve jménu solidarity, 

spolupráce, vzájemné pomoci a mnoho dalšího není pouhou utopií.200 V prostorách Kliniky 

se zorganizovalo nespočet různých kulturních akcí, přednášek, koncertů, aktivity různých 

spolků se dočasně přesunuly do prostorů Kliniky. Zapojilo se velké množství lidí, nejen 

z užšího kolektivu, který Kliniku obsadil.201 Během obsazení se kolektiv vystupující pod 

jménem Klinika snažil o diskusi a dohodu se státem, konkrétně s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, který po intervenci protiextremistického útvaru policie 

přestal s aktivisty komunikovat.202 

9. prosince 2015 vyklidila Autonomní sociální centrum Kliniku skupina policejních 

těžkooděnců, kteří reagovali na stížnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále ÚZSVM), kteří byli dle práva správci objektu.203 Již během okupace se 

začalo mluvit o přestěhování Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále GIBS) do 
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budovy bývalé plicní kliniky. Objekt byl ale v natolik špatném stavu, že by se jednalo o 

rozsáhlou rekonstrukci, proto kolektiv Kliniky žádal o využívání objektu alespoň do doby 

jejího začátku. Radnice Prahy 3 pokračovala ve vyjednávání se zástupci Kliniky a jejich 

činnost oficiálně podporovala.204  

8.1.1. Každé město potřebuje svoji Kliniku 

Během ledna 2015 se rozjela kampaň na podporu Kliniky, která pohltila český 

mediální prostor. Klinika se stala tématem nejen pro svoji kontroverzi, ale i díky masivní 

podpoře široké veřejnosti. Tehdejší ministr financí Andrej Babiš se vyjádřil, že by se 

squateři měli vrátit do budovy bývalé plicní kliniky,205 magistrát hlavního města Prahy 

projekt též hlasitě podpořil, téma Klinika se dostalo až do nejvyšších pater politiky. Tento 

fakt, že se autonomně smýšlející jedinci dostali „na jednu loď“ s ministrem financí 

vyvolalo diskuse i v rámci squaterského hnutí. I přes tuto skutečnosti Klinika od svého 

směřování vytvořit autonomní sociální centrum neustoupila.206 24. ledna se v rámci Dne 

pro Kliniku uskutečnila demonstrace, které se zúčastnilo přes 500 lidí a následovaly 

koncerty a přednášky po celé Praze, ale i v jiných větších městech. Celý den měl za účel 

podpořit snažení kolektivu Klinika a dekriminalizovat squating.207 Díky masivní podpoře 

široké veřejnosti, sousedů, ale i části radnice Prahy 3 či magistrátu a v neposlední řadě 

ministra financí Andreje Babiše, se po třech měsících usilovného boje podařilo docílit 

kýžené dohody mezi státem a aktivisty, obě strany podepsaly smlouvu na 1 rok s možností 

prodloužení až na sedm let.208 

8.1.2. Klinika jako hybatel pomoci uprchlíkům 

Po získání klíčů od budovy započaly práce na domě, který byl v na začátku ve velmi 

špatném stavu. Nešlo pouze o zavedení elektřiny, vody, opravy střechy, úklid, vymalování, 
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ale i o kultivaci zahrady a postupné vytvoření prostor pro koncerty, přednášky, kavárnu, 

bar, dílny a mnohé další.209 Díky rozsáhlým úpravám se mnoho lidí přímo, nejen finančně, 

zapojilo do rekonstrukce a svépomocí se podařilo dostat dům do funkčního stavu. 

S příchodem uprchlické krize během roku 2015 se Klinika stala jedním z prvních 

míst, kde se koncentrovala pomoc v podobě sbírky oblečení a potřebných věcí. Z myšlenky 

vyjádřit solidaritu a hmotně pomoci několika desítkám uprchlíků v detenčních centrech se 

stala celopražská sbírka, kam několik týdnů lidé přicházeli s věcmi určené pro lidi na 

útěku. Během několika dalších měsíců Klinika prostřednictvím transparentního účtu, kam 

stovky lidí posílalo finanční příspěvky, vypravila přes 150 aut a dodávek s hmotnou nouzí 

a dobrovolníky na Balkán. Finančně, ale i formou možnosti přespání podporovala 

uprchlíky propuštěné z detencí, kteří se toužili dostat do západní Evropy.210 Rychlost 

pomoci a organizace, kterou sbírka ukázala v podání autonomního centra, dokazuje, že 

často rychlosti jednání brání byrokracie. Díky tomu, že autonomní sociální centrum není 

neziskovou organizací, ani státní institucí a díky tomu, že nečerpalo žádné granty či 

příspěvky, mohlo reagovat rychle a bez překážet na aktuální situaci.211 Výrazná role 

Autonomního sociálního centra Klinika v pomoci uprchlíkům nepřispěla v pozitivnějším 

postoji ke squatu, ale spíše napomohla zvedající se vlně kritiky a nepochopení.  

8.1.3. Klinika jako politický problém – boj pokračuje! 

Již během rozsáhlé pomoci uprchlíkům se začaly hromadit stížnosti například na hluk a 

jiné aktivity kolem Autonomního centra. Aktivisté z Kliniky upozorňovali, že stížnosti 

nabyly na síle až poté, co se Klinika přímo zapojila do pomoci a jasně se vyjádřila pro 

podporu uprchlíkům. Díky negativním reakcím a odmítavému postoji radnice Prahy 3 

začaly snahy o zachování Kliniky v budově. Aktivisté poslali otevřený dopis radnici, 

vznikla petice na podporu Autonomního sociálního centra a snažili se o dialog 

s ÚZSVM.212 Ke konci platnosti smlouvy, 6. února, byla napadena demonstrace v rámci 

akčního dne proti pevnosti Evropa organizovaná iniciativou Ne Rasismu! desítkou 
                                                           
209 Chátrající polikliniku na Žižkově stát bezplatně půjčí iniciativě Klinika. IDNES.cz: iRozhlas [online]. 

2015, 20.2.2015 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/chatrajici-

polikliniku-na-zizkove-stat-pujci-bezplatne-iniciative-klinika--1458192 
210 Chátrající polikliniku na Žižkově stát bezplatně půjčí iniciativě Klinika. IDNES.cz: iRozhlas [online]. 

2015, 20.2.2015 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/chatrajici-

polikliniku-na-zizkove-stat-pujci-bezplatne-iniciative-klinika--1458192 
211 BANDIT, Rad. Klinika jako centrum kritické sociální práce. A2larm [online]. 2015, 9.9.2015 [cit. 2018-

03-16]. Dostupné z: http://a2larm.cz/2015/09/klinika-je-centrum-kriticke-socialni-prace/ 
212 Nový boj o Kliniku. Útočí na nás kvůli pomoci uprchlíkům, tvrdí aktivisté. Lidovky.cz [online]. 2015, 

20.12.2015 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/novy-boj-o-kliniku-utoci-na-nas-kvuli-

pomoci-uprchlikum-tvrdi-aktiviste-1ah-/zpravy-domov.aspx?c=A151218_150639_ln_domov_jzl 
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maskovaných fotbalových fanoušků. Stejní útočníci v tentýž den zaútočili ve večerních 

hodinách na budovu Kliniky. Zápalné lahve způsobily požár, rozbitá okna a jeden člověk 

z řad lidí, kteří se pohybovali v prostorách Kliniky, byl lehce raněn.213 

I přes to, že se kolektiv Kliniky jasně distancoval od opakovaných útoků na 

restauraci Řízkárnu, po napadení centra někteří političtí reprezentanti znovu odkazovali na 

tyto útoky a bagatelizovali celou událost.214 Tento incident, který se stal v době, kdy se 

blížil konec smlouvy o výpůjčce, rozhodně nepomohl pozici centra v rámci vyjednávání o 

prodloužení. Díky tomu, že budova byla zkolaudována jako plicní zdravotnické zařízení, 

rozhodl stavební úřad, že momentální činnost Kliniky je protiprávní. ÚZSVM se brání, že 

v době, kdy byla smlouva uzavřena, nebyla jim tato informace známa, tato informace se 

objevila až poté, kdy na radnici Prahy 3 dorazilo několik desítek stížností na činnost 

Kliniky.215 Toto kolaudační nařízení byl hlavní argument ÚZSVM v rozhodnutí 

neprodloužit smlouvu Autonomnímu sociálnímu centru Klinika. 2. 3. 2016 tedy vypršela 

smlouva a Klinika se znovu stala nelegálně okupovaným squatem.  

Jeden a půl roku fungování Kliniky přinesl mnohé, díky rušné minulosti čítající 

sbírku oblečení pro uprchlíky, útok na Kliniku, boj za prodloužení smlouvy či neustálé 

verbální útoky z řad členů hnutí Islám v ČR nechceme či jiných islamofobních skupin, 

můžeme tvrdit, že se z ní stal politický symbol, jak říká jeden člen kolektivu: „Klinika už 

není otázkou jen toho domu, ale stala se symbolem občanské angažovanosti“.216 

V pochodu pro Kliniku, který se uskutečnil 20. února 2016 a měl podpořit snahy o 

prodloužení smlouvy, se zúčastnilo téměř 2000 lidí z nejrůznějších skupin.217 Transparent 

„Jsem liberál, podporuji Kliniku“ ukazuje, že je sice centrum jasně politicky profilované, 

zároveň to nebrání otevřenosti a širší, masivní podpoře z různých stran, což ukazuje i 

                                                           
213 Útok na komunitní centrum Klinika: maskovaní lidé zaútočili zápalnými lahvemi. Lidovky.cz [online]. 

Praha: lidovky.cz, 2016, 6.2.2016 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/utok-na-komunitni-

centrum-klinika-drw-/zpravy-domov.aspx?c=A160206_202820_ln_domov_sm 
214 Lidé z Kliniky útočili na Řízkárnu, tvrdí extremisté. Jde o taktiku, tvrdí expert. Lidovky.cz[online]. 2015, 

11.2.2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/lide-z-kliniky-utocili-na-rizkarnu-tvrdi-

extremiste-jde-o-taktiku-tvrdi-expert-gcm-/zpravy-domov.aspx?c=A160210_151751_ln_domov_jzl 
215 Záchrana Kliniky? Nejde o dům, centrum se stalo symbolem, říká člen komunity. IDnes[online]. 2016, 

19.2.2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/smlouvu-o-vypujcce-centru-klinika-

neprodlouzi-frz-/praha-zpravy.aspx?c=A160219_110051_praha-zpravy_rsr 
216 Záchrana Kliniky? Nejde o dům, centrum se stalo symbolem, říká člen komunity. Lidovky.cz [online]. 

2015, 27.2.2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/klinika-se-stala-symbolem-obcanske-

angazovanosti-rika-clen-kolektivu-autonomniho-centra-g7b-/zpravy-

domov.aspx?c=A160227_123440_ln_domov_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_l

idovky&utm_content=main 
217 Za centrum Klinika protestovalo asi 2000 lidí. Chtěli podpořit jeho další fungování. Rozhlas[online]. 

2016, 27.2.2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/nekolik-stovek-lidi-

prislo-podporit-centrum-klinika-chteji-aby-fungovalo-dal--1588336 
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podpora Kliniky ze strany festivalu Jeden svět, který některé projekce přesunul do prostor 

Kliniky po vypršení smlouvy.218 

8.1.4. Okupace alias občanská neposlušnost 

Ode dne, kdy vypršela smlouva se centrum dostalo do fáze takzvané okupace. Díky 

široké podpoře a mediálnímu ohlasu byl kolektiv centra schopný zmobilizovat desítky až 

stovky jednotlivců či skupin, které byly ochotné přebývat v prostorách jak během dne, tak i 

v noci. Každý den se očekávalo vyklizení policií ČR. Během těchto napnutých dnů se na 

popud Matěje Stropnického ze Strany zelených zjistilo, že žádné dokumenty o kolaudaci 

budovy Kliniky neexistují. Sice kolektivu Klinika byla nabídnuta jiná budova, ale aktivisté 

ji zamítli z důvodu velmi špatného stavu a také kvůli tomu, že neprodloužení smlouvy, či 

dokonce vyklizení je bezdůvodné.219 

Veškeré dohody či snahy – jako například převedení budovy pod Magistrát hlavního 

města Prahy – skončily nezdarem. I přes cenu Františka Kriegla, kterou Autonomnímu 

sociálnímu centru Klinika předala Nadace Charty 77 za občanskou statečnost, za 

překročení ideologie i tržního světa,220 se nepodařilo prodloužení smlouvy dosáhnout. 

První pokus o vyklizení se uskutečnil 20. 5. 2016, kdy byla do budovy Autonomního 

sociálního centra nahlášena bomba. Díky této skutečnosti přijeli jak hasiči, tak i policisté, 

kteří budovu evakuovali a posléze předali vlastníkovi, tedy ÚZSVM. Aktivisté sice budovu 

dobrovolně opustili, ale později se jim podařilo do budovy znovu vniknout a kolem 10. 

hodiny večerní policisté z budovy bez většího zásahu odešli a ponechali Kliniku jejím 

stoupencům.221 Vniknutí do budovy hodnotilo ÚZSVM jako protiprávní jednání a 

nebezpečný precedens, které je dle jejich slov nepřijatelný. Na základě toho oznámili, že 

použijí veškeré právní prostředky pro ochranu právního řádu České republiky. Aktivisté 

                                                           
218 ZAHAJOVACÍ PROJEKCE JEDNOHO SVĚTA PROBĚHNE NA KLINICE. Klinika [online]. 2016, 

březen 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: https://klinika.451.cz/2016/03/zahajovaci-projekce-jednoho-

sveta-probehne-na-klinice/ 
219 Aktivisté zůstávají v Klinice. Kolaudační rozhodnutí neexistuje, není důvod nás vyhnat, 

tvrdí. Aktuálně.cz [online]. 2016, 11.3. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/kolaudacni-listina-pro-kliniku-pry-neexistuje-podle-

aktivist/r~0e39e2b8e79911e5a8d7002590604f2e/ 
220 Kliniku ocenila Nadace Charty 77, cenu jí předala za překročení ideologie i tržního 

světa. Aktuálně.cz [online]. 2016, 26.5. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/kliniku-ocenila-nadace-charty-77-cenu-ji-predala-za-

prekroce/r~705366be236611e6abfa0025900fea04/ 
221 Po ohlášené bombě vyklidila a hlídá Kliniku policie. Pražský deník [online]. 2016, 20.5. 2016 [cit. 2018-

03-16]. Dostupné z: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/po-ohlasene-bombe-vyklidila-kliniku-policie-

20160520.html 
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tento zákrok viděli opačně. Vyklizení budovy hodnotili jako protiprávní, protože v době 

incidentu aktivisté vedou s ÚZSVM civilní soudní spor.222 „Bombový“ příběh ale ani 

zdaleka nekončil. Podobná situace se odehrála ještě dvakrát. Další nahlášení bomby se 

uskutečnilo týden po prvním incidentu jen s tím rozdílem, že někteří aktivisté odmítli 

budovu opustit a museli být násilně vyvedeni těžkooděnci z řad policie. Okolo desáté 

hodiny večerní byla Klinika vyklizená a bez přítomnosti původních obyvatel, ale po 

odchodu policie byl objekt znovu obsazen lidmi z řad podporovatelů Kliniky.223 Poslední 

nahlášení bomby v prostorách Kliniky se odehrál ještě tentýž týden, ale tentokrát vše 

proběhlo bez větších problémů. Policisté rovnou ohlásili, že budovu vrátí do rukou 

aktivistů z Kliniky a provoz v budově dokonce nebyl přerušen.224 

8.1.5. Příběh nemající konec 

Budova Kliniky, jakožto majetek státu, nemohla najít delší dobu svého majitele z řad 

státních institucí. Od Státních bezpečnostních složek, k MPSV225 až po Správu železniční 

dopravní cesty (SŽDC), která se stala správcem po přepsání v katastru dne 6. 10. 2016. Dle 

informací, které kolektiv Kliniky publikoval na webových stránkách, se jednalo o transakci 

za velmi nejasných podmínek.226 Zástupci SŽDC se sice v budově Kliniky ukázali, ale 

další kroky směrem k dohodě již neproběhly.  

Po roce od útoku na budovu Autonomního centra policie identifikovala útočníky, 

kteří patřili k fotbalovým fanouškům Sparty a Slavie. Díky tomu, že dle policie nebylo 

možné určit, kdo útočil, jakým kamenem či světlicí, byl případ odložen. Většina útočníků 

tedy nebyla obviněna, jednání jednoho útočníka, který se k útoku přiznal, bylo 

klasifikováno jako přestupek. Jeden z důvodů nedostatku důkazů byl i požár dle slov 

tiskového mluvčího policie: „Bohužel stopy a důkazy na místě znehodnotil jednak 

                                                           
222 ČT24. Boj o žižkovskou Kliniku: Jsme zpět, oznámili aktivisté. Česká televize: ČT24 [online]. Praha, 

2016, 21. 5. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1793197-boj-o-

zizkovskou-kliniku-jsme-zpet-oznamili-aktiviste 
223 ČT24. Na Klinice byla opět nahlášena bomba, aktivisté před policisty vylezli na střechu. Česká televize: 

ČT24 [online]. Praha, 2016, 24. 5. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1795463-na-klinice-o-kterou-ma-zajem-praha-zasahuje-policie 
224 Další bomba na Klinice, za poslední týden vyjíždí policisté prohledat budovu už 

potřetí. Aktuálně.cz[online]. Praha, 2016, 27. 5. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/dalsi-bomba-na-klinice-za-posledni-tyden-vyjizdi-policiste-

p/r~c408229a241f11e6bff10025900fea04/?redirected=1488810452 
225 Klinika bude znovu nabídnuta státním institucím, budovu chce i Praha. Lidovky.cz [online]. Praha, 2016, 

1.6. 2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/klinika-bude-znovu-nabidnuta-statnim-

institucim-budovu-chce-i-praha-118-/zpravy-domov.aspx?c=A160601_163409_ln_domov_sk 
226 SPRÁVU NAD KLINIKOU PŘEBÍRÁ ZA VELMI NETRANSPARENTNÍCH OKOLNOSTÍ 

SŽDC. Klinika [online]. 7.10.2016 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: https://klinika.451.cz/2016/10/spravu-nad-

klinikou-prebira-za-velmi-netransparentnich-okolnosti-szdc/ 
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následný požár, ale také sami poškození neodbornou manipulací, což je další podstatný 

fakt, který byl jednoznačně na újmu prošetřování.“227 

V září téhož roku rozhodl obvodní soud o tom, že aktivisté musí budovu vyklidit a 

přenechat ji SŽDC. Ti se rozhodli v budově zůstat.228 Dodnes budovu nikdo nevyklidil, 

v únoru roku 2018 rozhodl soud, že dokud se nevyřeší spor s SŽDC, může kolektiv 

Kliniky v budově zůstat.229 

8.2. PRINCIPY, KE KTERÝM SE HLÁSÍ 

Autonomní sociální centrum Klinika se charakterizuje jako: „komunitní, nekomerční 

a samosprávný projekt, který se snaží kriticky vymezit vůči „normálnímu“ fungování 

v kapitalistické společnosti.“230 

Autonomní charakteristika je navázána na specifické principy rozhodování, kterého se 

účastní jednotlivci, kteří Kliniku využívají. Autonomní znamená, že se Klinika snaží 

fungovat nezávisle na státních grantech, na větších darech od soukromých či firemních 

dárců. Autonomní znamená, že Klinika funguje dle pravidel, které si aktéři stanovují sami. 

Iniciativa Kliniky přišla zdola a celý projekt byl také zdola vybudován. Fungování centra 

je samosprávné a dobrovolné na bázi principu DIY. Sociální v názvu se odkazuje na jinou 

než tržní logiku fungování. Aktivity centra jsou odvislé od potřeb širší skupiny lidí, ale i 

okolí. Díky tomu, že vše funguje na bázi dobrovolnosti, se snaží Klinika vytvořit jiné 

sociální prostředí, ve kterém není vše přepočítáváno na peníze a konkurence je nahrazena 

spoluprací. Klinika je prostředkem a nástrojem každodenní vzpoury proti kapitalismu, je 

prostředkem pro alternativní způsob života a hledání úniku před všudypřítomným 

neoliberálním imperativem. Klinika jako centrum je vnímána jako místo socializace a 

setkání různých lidí z různých sociálních či kulturních skupin. Měla by být místem, 

zázemím pro mnohé organizace či skupiny lidí, kteří provozují nějakou iniciativu zdola. 

                                                           
227 Ten kámen mi dal někdo do ruky. Slávisté i sparťani se spojili a šli na Kliniku, vyváznou bez 

trestu. Aktuálně.cz [online]. Praha, 2017, 7.2.2017 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/myslel-jsem-ze-pujde-o-bitku-se-slavisty-rekl-ucastnik-

lonsk/r~aad97588ed5211e698c20025900fea04/ 
228 Centrum Klinika musí budovu na Žižkově vyklidit, rozhodl pravomocně soud. Aktuálně.cz [online]. 

Praha, 2017, 5.9.2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/aktiviste-z-kliniky-

se-musi-z-budovy-na-zizkove-vystehovat-

r/r~ded2c082921711e7b4dc0025900fea04/?redirected=1522607218 
229 Soud nařídil vyklidit centrum Klinika. Aktivisté neřekli, jestli poslechnou. IDnes.cz [online]. Praha, 2017, 

5.9.2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/aktiviste-centrum-klinika-soud-d3z-/praha-

zpravy.aspx?c=A180202_140538_praha-zpravy_rsr 
230 Kdo jsme, co chceme a jak to děláme. Klinika [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://klinika.451.cz/o-nas/ 
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Klinika se dle slov samotných aktérů stala školou občanské angažovanosti a alternativ. 

Klinika nabízí své prostory pro aktivity jak kulturního, politického či sociálního rázu a 

snaží se tak podporovat aktivity vzešlé zezdola, které jsou založeny na dobrovolnosti, 

neziskovosti a nekomerčnosti. Autonomní sociální centrum Klinika je squat, který se svojí 

existencí snaží upozorňovat na gentrifikaci, rostoucí ceny nájmů, které mají za následek 

vylidňování některých městských částí. Svoji přítomnost zdůvodňuje také tím, že se snaží 

ukazovat, co znamená participativní přímá demokracie v praxi, kdy se lidé sami zapojují 

do rozhodování o podobě věcí či samotného města. Klinika je místem, kde vznikají 

sociální vazby, skrze které se jedinci snaží bojovat proti rozšířenému individualismu. 231 

8.3. VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Jako výzkumný problém jsem si zvolila transformaci autonomismu do post-

autonomismu v českém kontextu v rámci levicového hnutí se zaměřením na autonomní 

centra. Celkovou transformaci chci analyzovat na konkrétním případě Autonomního 

sociálního centra Klinika. Chci zjistit, zda a v jakých konkrétních dimenzích lze posun 

reflektovat a v jaké podobě. V identifikaci dimenzí mi posloužila odborná literatura a 

posléze zkušenosti a názory samotných aktérů.  

8.4. VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

Hlavní výzkumnou otázkou je: 

Jak probíhá transformace autonomistického aktivismu směrem k post-autonomismu 

v českém prostředí? 

Jako zvolený případ mi slouží Autonomní sociální centrum Klinika, které přineslo do 

českého aktivismu nové strategie. Do jaké míry se přímo či nepřímo centrum odkazuje na 

post-autonomismus, zkoumám na pěti dimenzích oné transformace, které jsem si 

nadefinovala pomocí odborné literatury a dále jsem je rozšiřovala či měnila na základě 

výpovědí aktérů.  

Další dvě vedlejší výzkumné otázky se věnují již dimenzím změny: 

Jaké jsou dimenze, na kterých lze tuto změnu zkoumat? 

                                                           
231 Kdo jsme, co chceme a jak to děláme. Klinika [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://klinika.451.cz/o-nas/ 
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Dle odborné literatury jsem si nadefinovala pět základních dimenzí, které ale nejsou 

neměnné: struktura organizace; změna taktik, od black blocu k větší diferenciaci; od 

subkultury k větší otevřenosti; změna jazyka a komunikace se státem a poslední je vztah 

k médiím. 

Ve kterých dimenzích je změna patrná? 

V rámci této vedlejší výzkumné otázky zjišťuji pomocí výpovědi respondentů i analýzou 

souvisejících dokumentů, ve kterých konkrétních dimenzích lze změnu od autonomie k 

post-autonomie v českém kontextu opravdu vypozorovat. 
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9. METODOLOGICKÁ ČÁST 

9.1. CÍL VÝZKUMU 

Hlavní cíl mého výzkumu je zjistit, do jaké míry lze na příkladu Autonomního 

sociálního centra Klinika demonstrovat transformaci od autonomie do post-autonomie 

v českém kontextu a konkrétně v jakých dimenzích a v jaké intenzitě ke změnám dochází. 

Chci zjistit, zda lze v případě autonomních center (projektů) mluvit opravdu o organickém 

přechodu od autonomie k post-autonomii, nebo je to pouhé přenesení německého konceptu 

za hranice bez reálného základu. Termín post-autonomie není používán v souvislosti 

s Autonomním sociálním centrem Klinika pouze ojediněle, proto jsem se rozhodla pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů a doplňkové analýzy související dokumentace a pomocí 

odborné literatury vyzkoumat, zda lze v případě Kliniky mluvit o post-autonomním 

projektu. Autonomní sociální centrum Klinika je v čase psaní této práce jediným 

fungujícím autonomním centrem v České republice Pět dimenzí přechodu od autonomie 

k post-autonomii, které jsem nadefinovala na základě odborné literatury, mi posloužilo 

k hlubšímu porozumění případu a k dosažení mnou zvoleného cíle. 

9.2. METODOLOGIE VÝZKUMU 

V návaznosti na teoretickou část jsem si nadefinovala pět dimenzí změny od 

autonomie do post-autonomie, kterých se držím ve svém výzkumu. V návaznosti na 

rozhovory s respondenty budu tyto dimenze konkretizovat a rozšiřovat. Vybrala jsem si 

kvalitativní výzkum, protože skrze podrobnější analýzu problému dokáži lépe uchopit 

vývoj a změnu od minulých projektů fungujících na českém území. Kvalitativní výzkum je 

v případě mého zkoumání vhodný i díky svému účelu, který je: „získat detailní a 

komplexní informace o studovaném jevu“232  

Výzkumný design kvalitativního výzkumu lze zjednodušeně definovat jako 

„rámcové uspořádání nebo plán výzkumu“.233 Pro potřeby svého výzkumu jsem si jako 

výzkumný design zvolila případovou studii, která nejlépe odpovídá potřebám mnou 

zvoleného cíle.   

                                                           
232 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 

2007. str. 13. ISBN 978-80-7367-313-0.  
233 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 

2007. str. 83. ISBN 978-80-7367-313-0.  
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Případovou studii volíme ve chvíli, kdy chceme dopodrobna a z vícero úhlů zkoumat 

jeden nebo několik málo případů. Jde o sběr velkého množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců. Tím docílíme celistvého popisu jevu v jeho složitosti. Jan Hendl ve 

své publikaci případovou studii přirovnává k mikroskopu, jehož zaostření je stěžejní pro 

celý výzkum. Porozumění jednoho konkrétního případu či jevu pomůže k pochopení 

příbuzných případů.234  

Hlavní výzkumná otázka mé diplomové práce směřuje k identifikaci určitého jevu, 

kterým je transformace autonomie do post-autonomie v českém prostředí a dále 

k prohloubení konkrétních dimenzí proměny. Toto hlubší zkoumání se snaží odpovědět na 

otázku, jak k transformaci hnutí dochází či naopak nedochází, a dopodrobna prozkoumat 

s pomocí odborné literatury zvolené dimenze proměny, a zjistit, ve kterých dimenzích a 

v jaké intenzitě ke změně dochází. 

Nejsem členem užšího kolektivu Kliniky a nikdy jsem neparticipovala ve větší míře 

na utváření ideologie a směřování Autonomního sociálního centra Klinika. Nad 

transformací kontrolu nemám, ale jsem od začátku působení Kliniky přítomná a částečně 

zapojená do aktivit s ní spojených. Moje pozice jako výzkumnice je mou zkušeností do 

určité míry ovlivněna. Nejsem nestrannou pozorovatelkou bez větších citových či 

přátelských vazeb k místu i k lidem s místem spojeným, proto svoji pozici během výzkumu 

neustále reflektuji nejen při sběru dat, ale i při následné analýze. Jsem součástí místa, což 

vytváří dobrou výchozí pozici pro můj výzkum či relevantní účelový výběr respondentů 

pro polostrukturované rozhovory.   

9.2.1. Výběr případu 

Pro můj výzkum transformace autonomie do post-autonomie jsem si zvolila jako 

případ Autonomní sociální centrum Klinika kvůli tomu, že je dle mého uvážení nejblíže 

tomu, co lze určit jako post-autonomie. Tento výběr reprezentativního vzorku se v oborné 

literatuře nazývá „most likely case“, který je specifický tím, že pro testování určité teorie 

jsou některé případy důležitější než jiné. Většina těchto případů funguje na bázi takzvané 

inverzní Sinatrovy logiky, která se řídí tvrzením: „Jestliže to nemohu dělat tam, nemohu to 

                                                           
234 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 102. ISBN 

9788073670405.  
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dělat nikde.“235 Autonomní sociální centrum Klinika se pro zvolený případ hodí nejen díky 

tomu, že je v tuto chvíli jediné funkční autonomní sociální centrum v České republice, 

které lze určit za politicko-sociálně angažované, ale i díky velké medializaci aktivit 

s Klinikou spojených.   

9.2.2. Sběr dat 

Ve svém výzkumu využívám více metod sběru dat, které se navzájem prolínají a doplňují: 

i. Polostrukturované hloubkové rozhovory a jejich struktura 

Rozhovory s vybranými respondenty mi slouží jako hlavní zdroj dat. Díky své 

zkušenosti a bližším vazbám na aktéry jsem respondenty oslovovala cíleně, šlo tedy 

o účelový výběr založený nejen na mém uvážení, ale i na doporučení předešlých 

respondentů. Zvolila jsem si osm respondentů, kteří disponují přímou zkušeností se 

squatingem na českém území, ale i mimo něj. Vzorek je diferencován dle míry jejich přímé 

zkušenosti s Autonomním sociálním centrem Klinika a jejich jiné přímé zkušenosti, která 

v některých případech slouží jako nástroj srovnávání. Rozhovory jsem realizovala od 

června do začátku listopadu roku 2017. Skutečnosti či následné změny, které nastaly od té 

doby již do svého výzkumu nezahrnuji.  

První skupinou respondentů jsou ti, kteří mají přímou zkušenost jen s Autonomním 

sociálním centrem Klinika a aktivně se zapojovali do aktivit i vytváření centra. Druhou 

skupinou jsou ti, kteří disponují jak přímou zkušeností s Autonomním sociálním centrem, 

tak i s jinými squaty na českém území v minulosti či v současnosti. Poslední skupinou 

respondentů jsou ti, kteří mají osobní zkušenost pouze s minulými či jinými squaty, než je 

Autonomní sociální centrum Klinika, ale zároveň s ní přišli do většího kontaktu, který jim 

umožnil si na fungování centra utvořit názor. 

Polostrukturované otázky jsem si vytvořila předem a na základě nadefinovaných 

dimenzí jsem je roztřídila do skupin, dále jsem zjišťovala konkrétní zkušenosti, kterými 

respondenti disponují. Na konci každého rozhovoru jsem se zaměřila na konkrétní názor 

respondenta na projekt Autonomního sociálního centra Klinika a na to, zda ji identifikuje 

jako post-autonomní či autonomní. 

                                                           
235 LEVY, Jack S. Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference. Conflict Management and Peace 

Science [online]. 2008, 25(1), 12 [cit. 2017-04-18]. DOI: 10.1080/07388940701860318. ISSN 0738-8942. 

Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/07388940701860318  

http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/07388940701860318
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Celkový počet respondentů zapojených do mého výzkumu je osm. Rozložení 

respondentů dle jejich zkušeností není rovnoměrný i kvůli tomu, že se v některých 

případech jejich zkušenost nedá jednoduše zařadit (například nežili dlouhodobě v jiném 

squatu na českém území, ale díky jejich častému cestování či orientaci v této oblasti byli 

schopni srovnání). Tři respondenti mají hlubší dlouhodobější zkušenost pouze s životem 

v Autonomním sociálním centru Klinika, dva respondenti mají zkušenost pouze s jinými 

squaty či autonomními centry mimo Kliniku a zbylí tři respondenti mají zkušenost 

s dlouhodobějším životem jak na Klinice, tak i na jiných místech na českém území i mimo 

něj. 

Strukturu rozhovorů jsem si předem vytvořila dle nadefinovaných pěti dimenzí 

změny. Ke každé dimenzi jsem si předem napsala pomocné, doplňovací otázky, které mi 

sloužily jako záchytné pro lepší, klidnější průběh rozhovorů. Na konci každého rozhovoru 

jsem se věnovala názoru respondenta na transformaci a možný post-autonomní charakter 

Autonomního sociálního centra Klinika. U každého respondenta jsem se soustředila na 

jeho osobní zkušenost. 

První dimenzí je Struktura organizace, kde jsem se hlavně zaměřovala na schopnost 

Autonomního sociálního centra Klinika tvořit koalice s jinými centry, na míru spolupráce 

s jinými subjekty i s neziskovými organizacemi, způsob mobilizace na konané akce, 

používané metody přímé demokracie, na existující či neexistující teoretickou debatu a na 

propojení teorie s praxí. 

Druhou dimenzí je Změna taktik nejen při demonstracích, od black blocu k větší 

diferenciaci. Doplňující otázky byly směřovány na metody protestů, na používané taktiky, 

specifičnost využívaných taktik Autonomního sociálního centra Klinika a outfit na 

demonstracích. 

V další dimenzi, kterou jsem pojmenovala Vztah k veřejnosti, mě nejvíce zajímala 

míra subkulturního charakteru na Klinice, a zároveň porovnání s minulými projekty na 

českém území. Zaměřila jsem se i na styl oblékání, módu nebo na to, jakou pozici Klinika 

zaujímá směrem k veřejnosti. 

Předposlední dimenzí, kterou jsem se doplňujícími otázkami snažila lépe zmapovat, 

je Vztah ke státu a soustředila jsem se v ní na míru komunikace se státem a státními 

institucemi, na snahu o dohodu s ním, na spolupráci s parlamentárními stranami či jinými 

politickými subjekty a na způsob financování.  
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Poslední zkoumanou dimenzí je Způsob komunikace s okolím, kde jsem otázky 

směřovala převážně na využívané komunikační kanály, konkrétní příklady jejich 

využívání, PR, komunikaci s médii – její způsob a četnost, a na to, jaký je důraz na 

mediální obraz Autonomního sociálního centra Klinika a jakým způsobem se práce s médii 

liší od minulých squatů. 

ii. Analýza dokumentace 

Informace získané z polostrukturovaných rozhovorů doplňuji analýzou existujících 

dokumentů, které se váží k výzkumnému problému a k výpovědím respondentů, pomocí 

analýzy dokumentace jen podporuji jejich relevanci. 

9.2.3. Analýza 

Analýzu jsem započala přepsáním všech nahraných rozhovorů do textové formy. 

Dále jsem jednotlivé odpovědi na otázky zpřehledňovala a zjednodušovala pomocí 

vystihujících hesel, kódů, které se váží ke zkoumaným dimenzím a k obsahu odpovědí. 

Každý rozhovor jsem strukturovala dle zvolených dimenzí a dle otázek vyplývajících 

z předem nadefinovaných charakteristik změny od autonomie k post-autonomii. Nakonec 

jsem jednotlivé odpovědi, které se vázaly k jednotlivým dimenzím, seřadila pod sebe a 

pomocí použitých hesel a kódů vytvořila u každé dimenze několik kategorií a subkategorií, 

které z výpovědí respondentů vycházely. 

V první dimenzi nazvanou Struktura organizace jsem rozhovory rozdělila do dílčích 

kategorií, které jsem pojmenovala: širší spolupráce; mobilizace na akce, používané 

nástroje; rozhodovací procesy; financování. Kategorii financování jsem na základě 

odpovědí respondentů a jeho navázání spíše na strukturu organizace přesunula z dimenze 

Vztah ke státu. 

Druhou dimenzí je Změna taktik nejen při demonstracích, od black blocu k větší 

diferenciaci, kterou jsem pomocí otázek a následných odpovědí rozdělila na kategorie: 

staré taktiky a jejich vývoj; používané nové nástroje, líbivost a pestrost; inspirace ze 

zahraničí a role prostoru. 

Ve třetí dimenzi, kterou jsem nazvala Vztah ke státu, jsem výpovědi respondentů 

rozdělila na kategorie: změna vztahu ke státu; vztah ke státu; konflikt se státem. 
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Čtvrtou dimenzí je Vztah k veřejnosti. Pomocí analýzy se ukázalo, že je velmi 

propojená s poslední dimenzí Způsob komunikace s okolím. Přesto jsem je nechala 

oddělené a dimenzi Vztah k veřejnosti jsem rozdělila na kategorie: subkulturní charakter 

prostoru; kolektivní vizuální identita; charakter návštěvníků; vztahy se sousedy; 

otevřenost; prolínání identit. 

Poslední dimenzí je Způsob komunikace s okolím, z výpovědí respondentů zde vzešlo 

několik kategorií: způsob komunikace a prezentace směrem ven; vztah k médiím. Do 

kategorie vztah k médiím jsem nakonec sloučila i podkategorii PR. 

Kvůli repetitivnosti některých odpovědí či popisu fungování jednotlivých 

autonomních center dle zkušeností respondentů bylo možné identifikovat aspekty, které se 

v případě Autonomního sociálního centra Klinika liší od minulých squatů, autonomních 

center na českém území.  
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10. VÝSLEDKY ANALÝZY 

O Autonomním sociálním centru Klinika se ani z daleka nedá říci, že se jedná 

o jednobarevnou masu. Klinika je soubor různých idejí, názorů, náhledů na svět a hlavně 

identit. Některé tendence ale z výpovědí respondentů jasně vyplývají. V následující části 

mé práce přináším výsledek analýzy osmi rozhovorů a doplňující dokumentace. 

Následující analytická část je rozdělena dle pěti předem nadefinovaných dimenzí 

transformace od autonomie do post-autonomie, a každou z nich jsem dále rozdělila do 

dílčích kategorií, které přímo vycházejí z výpovědi respondentů. Touto podrobnější 

analýzou zodpovídám výzkumnou otázku, jestli lze mluvit o transformaci a konkrétně 

v jakých dimenzích můžeme mluvit o posunu od autonomie do post-autonomie. 

Pro analýzu využívám data z rozhovorů od osmi respondentů (respondent A až H), 

které se liší mírou zkušeností s autonomními centry jak v českém prostředí, tak i mimo něj: 

Pro respondentku A je zkušenost z Autonomního sociálního centra Klinika jedinou 

zkušeností. Rozhovor byl veden 20. 6. 2017, délka rozhovoru: 28 minut. 

Respondentka B má zkušenosti s delším pobytem v autonomních centrech ve Španělsku, 

v českém kontextu z Kliniky, Rihanny, kterou by ale do výčtu sama nezařadila. Rozhovor 

proběhl 20. 7. 2017, délka rozhovoru: 35 minut. 

Respondent C chodil jako návštěvník na již vyklizený squat Cibulka, do Truhlářské. Byl 

členem kolektivu Obsaď a žij!, v návaznosti na to se stal jedním z prvních členů kolektivu 

Autonomního sociálního centra Klinika, kde také žil až do nedávné doby. Rozhovor 

proběhl 14. 8. 2017, délka rozhovoru: 1 hodina.  

Respondent D má široké zkušenosti z různých autonomních projektů po celé Evropě, které 

navštívil během cestování, kdy využíval jejich infrastrukturu a mezinárodní sítě. Delší čas 

pobyl v různých centrech v Barceloně. Delší zkušeností z českého prostředí je dvouletý 

pobyt na Miladě. Rozhovor proběhl 2. 9. 2017, délka rozhovoru: 30 minut. 

Respondentka E disponuje jedinou delší zkušeností, a tou je život na Klinice. Dále má 

zkušenosti s několika centry, které navštívila během svých cest. Rozhovor byl veden 

8. 9. 2017, délka rozhovoru: 27 minut. 

Respondent F má zkušenosti z českého squatingu již od 90. let. Delší dobu pobýval na 

Ladronce a mnoha dalších squatech a projektech nejen v Čechách. Krátkou dobu žil i na 

Klinice. Rozhovor proběhl 11. 9. 2017, délka rozhovoru: 1 hodina a 7 minut. 

Respondent G se s prostředím squatů a alternativního života seznámil v Berlíně. Od 

prvopočátku Autonomního sociálního centra Klinika byl členem kolektivu a žil tam. 
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Nějakou dobu pobýval ve squatu Rihanna. Rozhovor byl veden 29. 9. 2017, délka 

rozhovoru: 53 minut. 

Respondent H delší dobu trávil ve squatu v Polsku. V Českém prostředí má vícero 

zkušeností, poslední zkušeností byl život na Rihanně. Rozhovor byl veden 3.11. 2017, 

délka rozhovoru: 35 minut. 

10.1. DIMENZE: STRUKTURA ORGANIZACE  

Připomeňme si, co zahrnuji do struktury organizace. Jedním rysem je určitě podoba 

spolupráce s různými institucemi, skupinami či jednotlivci a ze spolupráce vznikající 

koalice. Další charakteristikou struktury organizace vidím způsob rozhodování, 

mechanismy používané kolektivem v praxi a jejich navázání na teorii a ideologické 

ukotvení. Poslední složkou, kterou jsem pod dimenzi struktury organizace zahrnula je 

mobilizace na akce a používané nástroje. 

10.1.1. Širší spolupráce 

Autonomní sociální centrum Klinika si již od začátku zvolilo trochu jinou taktiku, co 

se týče jak prvního období okupace budovy, tak i následného boje o Kliniku. Díky 

netypické medializaci celé akce se podařilo oslovit velké množství lidí, kteří se squatingem 

neměli žádné zkušenosti. Jak popisuje respondent C: 

„A díky tomu, že na začátku to bylo dost medializovaný, tak se tam dostali lidi, který k tomu 

hnutí nemají tak blízko, jenom jim byl sympatickej ten barák nebo ta myšlenka.“ 

Tato medializace, ale i zvolení Facebooku jako primárního komunikačního kanálu 

ovlivnila míru otevřenosti, kterou všichni respondenti hodnotí jako vysokou. Facebook 

způsobil, že bylo možné oslovit lidi v prostředí jejich domova a nejen lidi, kteří 

navštěvovali stejná místa či věděli, co hledat. Tuto snahu zachovat vysokou míru 

otevřenosti jeden respondent vysvětluje jako snahu vylézt z ghetta, do kterého se 

dobrovolně uzavřela „druhá skupina“, skupina autonomů, ale na úkor omezení 

antagonismu a antispolečenskosti. Respondent F říká:  

„V posledních letech snaha z toho vylézt je vidět třeba na tý Klinice. Snaha odškrtat ten 

antagonismus a antispolečenskost a snažit se jet na těch tématech v určitým radikálním 

diskurzu, ty témata ta společnost už vnímá vlastně pozitivně až na nějaký reakční síly.“ 
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To vše souvisí i s vysokou mírou spolupráce s různými skupinami i jednotlivci, jak 

v rámci radikálního levicového hnutí, tak i s jinými subjekty z neziskového sektoru či 

s jednotlivci, kteří jsou zároveň aktivní například ve Straně zelených. Tato široká 

spolupráce by dle respondentů, kteří mají zkušenost i s minulými squaty na českém území 

nebyla možná. Respondent D, který disponuje zkušenostmi z Milady na otázku spolupráce 

odpovídá: 

„To moc ne, ani jsme k spolupráci s neanarchistickýma subjektama nebyli ani tak 

otevřený.“ 

Různorodost podporovatelů projektu je fascinující, od jednotlivců, kteří se dokonce 

nehlásí ani k levici, po neziskové organizace různého zaměření, až po angažované levicové 

soundsystémy či labely nebo anarchisty.236  

Spolupráce a samotné personální propojení s jednotlivci z řad politické Strany 

zelených je výrazně vyšší než v minulosti. Respondent C zdůrazňuje, že Klinika prolomila 

tabu, které bylo do té doby přítomné: 

„No, a myslim si, že je to takový hodně rozvolněný, si pamatuju situaci v hnutí před 

několika lety, že tam to bylo jako hodně tabu, že by někdo byl zároveň v politický straně a 

zároveň jako třeba v Obsaď a žij! Tam se tenkrát řešilo, že tam je někdo z Pirátů, že to je 

problematický, tak to si myslím, že Klinika jako hodně prolomila, že když to ty lidi oddělují 

a nespojují v těch aktivitách, tak můžou být dneska už v Zelenejch a na Klinice aktivní 

zároveň. Vidim, třeba hodně mladých lidí, který jsou třeba v Mladých zelených nebo už 

jsou v lokálních buňkách Zelenejch a zároveň jsou aktivní na Klinice a v tom jsme třeba 

dost nedogmatický, že nám je to celkem fuk, když to takhle mají, ale snažíme se držet 

nějaký tý politiky, kterou děláme třeba Klinika a Zelený, tak vidíme úplně jasnej rozdíl a 

úplně odlišný cíle.“ 

Otevřená spolupráce s politickou stranou dle všech respondentů není stejně jako 

v minulých projektech přípustná. Respondent D, který žil na Miladě, zmiňuje absolutní 

odmítnutí spolupráce se všemi státotvornými institucemi či skupinami, proto je pro něj 

nepochopitelná například spolupráce Kliniky se Socialistickou solidaritou, která chce být, 

                                                           
236 PODPORUJÍ NÁS. Klinika [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné z:  

https://klinika.451.cz/podporuji-nas/ 
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jak sama zmiňuje „zárodkem revoluční strany“.237 Autonomní sociální centrum Klinika 

sice odmítá otevřené propojení či spolupráci s parlamentárními stranami, ale posun je ve 

spolupráci s jednotlivci, konkrétně se členy a členkami Strany zelených a jejich zapojení 

do kolektivu Kliniky. Pro některé respondenty je toto propojení problematické. 

Respondentka B vypichuje konkrétní sporný moment, kdy jeden z členů kolektivu, který je 

zároveň ve Straně zelených vystupoval v médiích: 

„A taky nejsme propojený s žádnou politickou stranou, ačkoli jako za poslední, já nevím, 

třeba rok a půl nebo dva fungování se tady začalo vyskytovat hodně lidí ze Strany zelených, 

a i třeba tady měli nějaký svoje přednášky a není to vůbec oficiální nějaký naše propojení, 

ale lidi z Kliniky by se nikdy podle mě neshodli na tom, aby vyjádřili tý straně podporu, na 

druhou stranu už jenom to, že tu podporu třeba přijímají a třeba nechají mluvit do médií 

někoho, kdo zároveň je členem Strany zelených je pro mě třeba úplně jako nedobrý, myslím 

si, že by to mělo bejt úplně oddělený od tohohle. Jo, že ty lidi jsou členové kolektivu, tak 

jsou i v politický straně, je pro mě už jako samo o sobě sporný, ale protože že ty lidi znám 

na nějaký osobní rovině, tak to moc nevnímám, ale když to potom je patrný zvenčí, tak mi 

vlastně přijde, že to jakoby není dobrý.“ 

Zároveň je ale pro kolektiv důležité oddělování hlavně na celostátní úrovni. Jeden 

z respondentů zmiňuje sice dobré vztahy s některými politiky a političkami na lokální 

úrovni, ale jasně zdůrazňuje, že jejich síla a náplň činnosti je odlišně zaměřená. 

Širší propojení s neziskovými organizacemi nikdo z dotázaných nezmiňuje, ale 

určitou míru spolupráce lze demonstrovat na příkladu promítání filmu v rámci festivalu 

Jeden svět, vysvětluje respondentka E:  

„Přemejšlím, no jako by bylo tady část promítání Jednoho světa, ale to bylo jako Jeden 

svět podporoval Kliniku, i když Klinika, jako, že to bylo za Occupy.“  

Respondent C dokonce Kliniku vidí jako určitý mezičlánek mezi neziskovým 

sektorem a radikální levicí:  

„V průběhu těch dvou a půl let se spolupracovalo s neziskovkama s tím, že se zároveň 

spolupracovalo i s anarchistickejma subjektama a myslim si, že jsme fungovali jako 

                                                           
237 Za čím stojíme. Socialistická solidarita [online]. Socialistická solidarita [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://organizace.socsol.cz/za-cim-stojime/ 
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takovej mezičlánek, mezi tou radikální scénou a těma organizacema neziskového sektoru 

třeba“ a dále doplňuje: „Chtěl jsem říct, že jsme vždycky spolupracovali s těma 

neziskovkama, ale nikdy jsme tak úplně nepřistupovali na ty pravidla toho neziskovýho 

sektoru, že pro nás bylo důležitý, abychom ty věci dělali tak, jak je děláme my, prostě že 

třeba během tý uprchlický krize jsme spolupracovali i s UNICEFEM a i s velkýma 

neziskovkama a často jsem si říkal, je tohle naše pozice, tohle dělat, to není úplně náš styl 

nebo není to svět Kliniky, ale myslím si, že je to důležitý v tom, že můžeš ukázat nějaký 

způsob fungování jiným organizacím nebo reflektovat tu situaci v neziskovým sektoru, 

přebyrokratizovanost, v tom mi přijde Klinika důležitá, že vlastně je takovej mezistupeň 

mezi radikální politickou organizací a neziskovkou a bere si špetku z každýho a myslím si, 

že ten neziskový sektor to může nějak pozitivně ovlivnit, třeba ta míra dobrovolnosti, která 

je úplně v každým směru na Klinice, jakože to není tak, že někdo je dobrovolník a někdo 

oficiální pracovník, ale že všichni to děláme zadarmo a to, že ty věci se dělaj a nečeká se 

na granty až bude grant, tak se to udělá, ale když je potřeba, tak se to udělá, to se tak 

ukázalo během tý uprchlický krize, jak je důležitý moc ty věci dělat.“ 

Na rozdíl od minulého respondenta, respondentka A spolupráci s neziskovým 

sektorem téměř nevnímá, ale spolupráci v rámci radikální levice či konkrétně se skupinami 

podobného směřování vidí jako širokou:  

„No ta paleta je hodně specifická, jako že to není podle mě široká ta paleta, myslim, že 

s neziskovkama nespolupracujeme skoro vůbec, jako oficiálně, ale nějaký jiný skupiny 

v rámci podobnýho směřování, tak s nima se snažíme spolupracovat, myslim, nevím, do 

jaké míry je to úspěšný.“  

Dané spolupráci přispívá také společný prostor Kliniky, který slouží k organizaci 

akcí, politických či jiných aktivit, jako prostředek k seznámení, vybudování hlubších, 

přátelských vazeb. Nikdo z respondentů nevidí žádnou konkrétní aktivitu, která by vedla 

k vzniku či vybudování společných koalic do budoucna. Respondentka B říká: 

„Myslím si, že ten prostor je důležitej v tom, že tady je prostor pro různý skupiny, který se 

tady můžou potkávat, ale vlastně moc nevím, jestli z toho vznikají nějaký koalice nebo 

nějaký spojení do budoucna, protože si myslim, že by se ty skupiny pospojovali, že by se 

pospojovali stejně na základě toho, co dělají, ale že tady to pomáhá k tomu, aby se v rámci, 

nebo spíš aby ty lidi nějakej i jinej vztah možná než to, že spolu na něčem budou 
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spolupracovat, tak třeba tady spolu proseděli jedno odpoledne na zahradě a ten vztah se 

nějak posunul z nějakýho toho, že znáš ty lidi a víš, co dělaj a víš odkud jsou do toho, že 

prostě vznikají nová přátelství, což to posouvá zas někam úplně hloubš.“ 

Míra otevřenosti a množství subjektů, se kterými Klinika spolupracuje je dle všech 

respondentů větší než u jiných autonomních prostorů. Týká se to ale i subjektů v rámci 

levicové scény. Respondent D, který disponuje osobními zkušenostmi ze squatu Milada 

popisuje tehdejší spolupráci jako síť, která byla přímo navázaná na punk a techno 

subkulturu, ale vidí problematickou i spolupráci s některými politickými subjekty, které se 

k radikální levici hlásí:  

„Ala třeba na Klinice proběhla konference Socialistický solidarity, což by třeba na Miladě 

bylo těžce nemyslitelný a vnímám to tak, že je to větší otevřenost, ale za cenu nějaký menší 

politický autonomie třeba.“ 

Respondent G vidí hlavní rozdíl ve spolupráci mezi autonomy z Rihanny a Klinikou 

v tom, že hlavním pojítkem první skupiny je společný sdílený způsob života, který 

způsobuje vznik dlouhodobějších, intenzivnějších vztahů i na internacionální úrovni. 

10.1.2. Mobilizace na akce, používané nástroje 

Klinika využívá i klasické nástroje pro mobilizaci, které se nijak neliší od minulých 

squatů. Využívá radar.squat.net, má vlastní web, neopomíjí ani letáky, plakáty nebo osobní 

propojení s různými skupinami v rámci radikálně levicového hnutí. Klinika ale přinesla i 

nové metody a nástroje mobilizace. Hlavním rozdílem byla míra využívání virtuálního 

prostoru, hlavně sociálních sítí, které dřívější projekty využívaly minimálně. Facebook od 

začátku sloužil k mobilizaci či oslovení většího okruhu lidí, díky němu vzrostl mobilizační 

potenciál. Ten byl nejvíce patrný během uprchlické krize, kdy v prostorách Autonomního 

sociálního centra Klinika probíhala velká sbírka oblečení či jiných potřebných věcí. 

Respondent G popisuje podobu vztahů:  

„Klinika je hodně chtě nechtě jako fb fenomén a ty sítě vypadají dost podobně. Jsou hodně 

návalový, to znamená, že když byla uprchlická krize a ty příspěvky a ty apely byly hodně 

vidět v tom mediálním prostoru, tak ta síť byla neuvěřitelná, byla fakt velká, potkával jsem 

tam úplně hrozně moc lidí, který bych nikdy nečekal, že někdy přijdou na punkáčskej squat 

a bylo to super, měl jsem z toho radost, v tu chvíli jsem si říkal, že je fakt dobře, že ty 

stránky existujou a tak.“  
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Někteří z respondentů hodnotí Facebook jako ambivalentní nástroj. Nástroj 

sociálních sítí je dostatečně inkluzivní, aby se mohlo do dění zapojit větší množství lidí, ale 

zároveň po vyřešení konkrétního problému nebo po příchodu jiného tématu zájem opadne, 

respondent G toto spojuje i s „dvojím“ životem aktérů, kteří již svoji jedinou identitu 

nevidí na okraji či mimo společnost. Respondent H upozorňuje na iluzornost tzv. followerů 

na Facebooku:  

„Úplně na začátku, ještě si pamatuju, že bylo víc projektů než místností a reálně se dělalo 

jen pár. Co vytvořila ta PR kampaň, že i fyzicky lidi přišli, ale pak máš tisíce followerů, ale 

když se uklízí zahrada, tak tam jde pět deset dvacet lidí maximálně, takže je to taková 

dvojsečná zbraň, že to působí hrozně hezky a velice, ale když dojde na lámání chleba, tak 

ta společnost je furt zvyklá prostě na nějaký spíš to konzumování než vytváření.” 

Dalším komunikačním nástrojem, který se používá nejen pro prezentaci aktivit 

Autonomního sociálního centra Klinika, ale i pro mobilizaci na demonstrace či rozšíření 

politicky důležitých informací, je Twitter, který ale pro squaty v Praze není novinkou, svůj 

účet tam měl i squat Cibulka či Milada. 238 Avšak Cibulka si Twitter založila až v ohrožení 

vyklizení: 

 „Cibulka squat v nouzovem rezimu i na twittru“239 

10.1.3. Rozhodovací procesy 

Autonomní sociální centrum Klinika navazuje na fungování minulých projektů 

využíváním stejných metod přímé demokracie, jako jsou pléna a snaha o aplikaci 

konsensu. Rozdíl tedy není v metodách, ale v samotné realizaci. Hlavní rozdíl respondenti 

vidí v četnosti, v profesionalizaci pléna a rozšíření konceptu pléna i mimo uzavřenou 

scénu. 

Respondent G to popsal slovy: 

„Hodně proper, hodně politická a hodně se tam dbá na tu politickou korektnost i v tom 

rozhodování, ale ten jakoby hlavní rozdíl je v četnosti těch plén.“  

                                                           
238 SquatMilada [online]. In: Twitter[online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://twitter.com/squatMilada?lang=cs 
239 Cibulka Squat. In: Twitter [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://twitter.com/squatcibulka/status/584048301852471296 
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Výrazný faktor, který ovlivňuje způsob fungování Kliniky a výrazně odlišuje Kliniku 

od minulých squatů, je zodpovědnost vůči společnosti. Ta se odvíjí jak od míry 

otevřenosti, výše medializace celého centra, tak i od využívaných nástrojů komunikace 

jako je Facebook. Respondent G dále dodává:  

„Když máš Facebook, tak máš nějakou zodpovědnost, máš ty svoje příznivce a ty svoje 

odpůrce a ty celou dobu hraješ tuhle tu hru a ty pléna jakoby jsou třeba náročnější, jsou 

náročnější, protože tím, že Klinika řekla, že něco změní a že to udělá a vzala si jakoby tu 

zodpovědnost, a to bylo právě hrozný. Právě ta zodpovědnost, na rozdíl od těch punkáčů, 

ty to maj v píči.“  

Vysoká míra zodpovědnosti je také jedním ze zmiňovaných faktorů, které ovlivňují 

rovnost v rámci rozhodování. Jeden z respondentů zmiňuje určitý elitářský charakter 

interních plén, která následovala po plénech širších. Říká, že nikde jinde nezažil více 

úrovní plén. 

Několik respondentů, kteří byli členy kolektivu, zmiňuje náročnost dosažení 

kolektivního konsensu, která je také důvodem nekončícího hledání nových nástrojů. 

Respondent C říká: 

 „Ten konsensus se pro nás stal takovou věcí, která nás často vyčerpávala, takový to 

hledání konsensu bylo často fakt složitý a často jsme pochybovali, jestli to má v každý 

situaci smysl k tomu konsensu dojít, že prostě to často bylo tak, že někdo z nás byl prostě 

proti něčemu, ale nechtěl to blokovat všem ostatním nebo nechtěl být za toho 

problémovýho, tak nevyužil toho práva veta a pak z toho byl dlouhodobě trpkej, to že ten 

jeho názor nemá takovou váhu, takže si myslim, že to téma konsensu je něco, na čem pořád 

přemýšlíme, jestli to je ta nejlepší cesta, jestli neexistují i jiný cesty, jestli není někdy lepší 

přijmout společně to, že se na něčem neshodneme a nechat si víc osobní svobody a ne 

vždycky muset souznít s tím kolektivem ve všem, což je jedna z věcí, na který jsem přemýšlel 

za ty dva a půl roku.“ 

Nikdo z respondentů nepopírá snahu o propojování teorie a praxe a důraz na vedení 

diskuze. Respondenti se ale rozcházejí v hodnocení, zda diskuse probíhá dostatečně či 

nedostatečně. 

Autonomní sociální centrum Klinika přenesla důraz na témata feminismu a sexismu, 

které se v rámci kolektivu zviditelnila i díky poměru členů a členek, kteří se identifikovali 
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jako feministi a feministky. Přeměnu témat respondentka B spojuje s větším důrazem na 

strukturu, která nahradila určitou živočišnost a organičnost patrnou ve skupině autonomů: 

 „Ty témata se asi jako proměňujou, že teďkon si myslim, že to je i tím, jaký je tady složení 

lidí třeba víc, mnohem víc řeší nějakej sexismus, feminismus, nevim, jakoby určitá 

korektnost a před tím to byla fakt takový prostě já nevím, nenapadá mě žádný český slovo, 

kterým bych to popsala, ale bylo to víc jako živočišný a míň struktura“.  

Onu živočišnost a organičnost zmiňují i ostatní respondenti, kteří disponují 

zkušeností z jiných projektů jako například respondent D: 

„To spíš, Milada za mě podle mě tam moc nefungoval nějakej jednotnej přístup k věcem, 

my jsme se tam nastěhovali v několika lidech do něčeho, co už existovalo, vždycky tam 

existovaly jako frakce v rámci toho baráku a s těma lidma, se kterejma jsem se tam 

nastěhoval já, tak to bylo primárně z nějakých politických motivací, ale zbytek baráku to 

tak vlastně vůbec neměl, takže to vznikalo jako dost organicky, jak se tam několik různých 

sfér prolínalo, ale že bychom měli nějaký, jako že by si celej barák sednul a dohadovali 

jsme se o tom, jakým způsobem budeme rozhodovat nebo fungovat, tak to moc ne.“ 

Klinika naopak začala sepsáním projektu, ze kterého fungování a program Kliniky 

vycházel, zmiňuje respondent C: 

„Tak jako na tý Klinice je zvláštní to, že jsme na začátek měli ten projekt a pak jsem se ho 

snažili naplňovat, ne všechno, co fungovalo na papíře pak fungovalo v reálu a můj pocit je 

ten, že Klinika začínala jako hodně otevřená, taková, že se jako moc ideologicky 

nevyhraňovala, snažila se nějakým způsobem přijmout všechny, které to zajímalo a 

neškatulkovat, ale přirozeně po nějaký době fungování se formovala ideologicky víc. Na 

začátku bylo o nějakým svobodným kulturně-sociálním prostoru a politický věci se tam zas 

tak neartikulovaly minimálně ne na venek, i když ty lidi to v sobě měli, ale prostě 

přirozeně, jak jsme v průběhu toho času reagovali na různý společenský události, tak jsme 

se víc vyprofilovali, myslím si, že je to přirozený, že nejde zůstat otevřeným sluníčkovým 

centrem, který si bude hrát na nějakou apolitičnost. “  

Vývoj diskuse v čase vidí i respondentka B, která prvotní stadium nazývá jako 

ideologické kleště mezi teoretiky a více živelnými členy či členkami kolektivu: 
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„Na začátku jsme tady měli nějaký ideologický kleště v určitých věcech a bylo to o takovým 

hledání kompromisu, že jsme tady byli jako část z těch lidí, takový divočejší podle mě a 

část těch lidí víc jako spořádaný teoretici.“ 

Více respondentů zmiňuje, že identifikování jednotné ideologie celé Kliniky bylo 

kvůli různorodosti názorů a členů kolektivu složité, ale zároveň připomínají důraz na 

debaty ohledně zásadních kroků, které Klinika udělala a dělá. Jak popisuje respondentka E:  

„Když se řešilo, s kým jednat, jestli mít smlouvu, jo já tady nebyla úplně během toho 

prvního roku, ale teď je to hodně o tom jednání s těma médiama a o těch soudech a 

vyjednávání precedentů pro širší hnutí, takže jsme to rozhodně řešili.“ 

Z výpovědí respondentů vychází, že samotný důraz na diskuzi časem ochaboval 

kvůli složité situaci Kliniky a nekončící hrozbě z vyklizení či nutnosti řešit praktické 

otázky s chodem budovy spojené. 

10.1.4. Financování 

Způsoby financování minulých center a Autonomního sociálního centra Klinika se 

ve větší míře neliší. Základem jsou dobrovolné příspěvky plynoucí z fungování baru a dary 

od individuálních dárců a finanční příspěvky přímo od lidí kolem Kliniky. Respondent D, 

který nějakou dobu bydlel na squatu Milada zmiňuje financování provozu či jiných čistě 

anarchistických politických aktivit skrze separované bary:  

„Nikdy nic no, fungoval tam bar prostě, na kterým se vydělaly nějaký peníze, který se 

dávaly víceméně do toho baráku do nějakých rekonstrukcí a takový to tunění toho zázemí. 

Pak nějaký čas jako některý lidi z kolektivu měli pocit, že se právě spousta peněz utápí 

v tomhletom, že se furt něco rekonstruuje v baráku, kterej je stejně jako hodně na vodpis a 

přišlo jim to zbytečný, tak se udělal takovej separé politickej bar a na některých koncertech 

byl bar, kterej vydělával peníze na nějaký politický projekty, vždycky anarchistický.“ 

Odmítání dotací, grantů či darů od firem či jiných oficiálních subjektů zůstává. Toto 

odmítání má důvod ve snaze zachovat si autonomii v rozhodování a v demonstraci toho, že 

lze fungovat jen na bázi dobrovolnictví a podpory od jednotlivců.  
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10.2. DIMENZE: ZMĚNA TAKTIK NEJEN PŘI DEMONSTRACÍCH, OD 

BLACK BLOCU K VĚTŠÍ DIFERENCIACI 

Touto dimenzí se snažím postihnout změnu strategií a aplikace nových. Post-

autonomie se již více zaměřuje na mnohost a flexibilitu taktik, ustupuje od násilných 

nástrojů a přiklání se spíše ke strategii konfrontace. Dále jsem se snažila obsáhnout 

současné strategie a podobu protestů organizovaných Autonomním sociálním centrem 

Klinika. Snažila jsem se zjistit, zda lze pozorovat změnu oproti minulosti i ve stylu 

oblékání při demonstracích či zda aktéři reflektují přímou či nepřímou inspiraci ze 

zahraničí. Poslední složkou je role prostoru pro existenci centra. 

10.2.1. Staré taktiky a jejich vývoj 

Respondenti, kteří disponují minulými zkušenostmi reflektují, že změna taktik a 

strategií je jistou reakcí na okolní vlivy. Respondent F změnu taktik spojuje se schopností 

kapitalismu okupovat větší a větší prostor ve společnosti i v našich životech a postupným 

mizením posledních ostrůvků svobody, tedy míst, kterých si dříve nikdo nevšímal. Také 

témata, která měla ještě v 90. letech radikální potenciál, společnost úspěšně absorbovala, 

vstřebala do sebe, podle jeho slov: 

„jsou na oficiálním seznamu témat, které ta společnost má řešit a řeší to celý politický 

spektrum.“ 

Někteří respondenti vidí hlavní posun v umístění ve společnosti a s tím spojeným 

hlavním cílem. Respondent F dodává: 

„Změna taktik, jo, místo snahy změnit společnost, je snaha ve společnosti prosazovat 

nějaký malý, radikální tendence.“ 

Dalším výrazným faktorem, který ovlivňuje změnu taktik, strategií či přinášení 

nových nástrojů protestu je schopnost represivních složek naučit se na nově vznikající 

situace reagovat. Jak svoji zkušenost popisuje respondent F: 

„Myslím si, že to na sebe navazuje. Určitý taktiky odpovídají určitý praxi, buďto jsi o krok 

pozadu od represivních složek, což je mnohdy českej kontext, protože se tady přejme 

nějaká taktika odnikud jinud, ale je to třeba 10 let potom, co to někde jede, takže se český 

policajti na ni velice rychle přeučej.“  
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Respondent D zmínil konkrétní příklad z českého kontextu, kdy zákaz maskování 

během demonstrací přispěl téměř k vymizení taktiky black blocu na demonstracích: 

„Black bloc lidi chodili v černým, aby si byli co nejvíc podobný a tím pádem bylo co 

nejtěžší ty lidi identifikovat. Taky na to měl vliv zákaz maskování na demonstracích. To 

dřív nebylo a celý devadesátý léta až do nějakýho 2008240 bylo normální mít kuklu na 

demonstraci a to, což pak už začali sbírat lidi, který byli maskovaný, tak se to přestalo dát 

dělat vlastně.“ 

Dalším zmiňovaným faktorem pro transformaci taktik a upuštění od používané 

strategie byl špatný mediální obraz a s ním spojená nemožnost dostat daná, exponovaná 

témata do veřejné debaty. Respondent D popisoval dobu, kdy téměř každý měsíc byla 

uspořádaná nějaká blokáda neonacistického pochodu po celém českém území, kterých se 

účastnil omezený počet lidí. Kvůli rostoucím nákladům, problémům s přestupkovými 

řízeními a špatnénu mediálnímu obrazu došlo k reflexi pořádaných blokád a snížení 

četnosti veřejných akcí obecně:  

„Média o tom reflektovali jako o střetech pravicových a levicových extrémistů, a tak nějak 

lidi měli pocit, že je kontraproduktivní tyhle věci dělat, protože se tím nedostala do veřejný 

debaty to, co my jsme chtěli zviditelnit a zviditelnilo se něco jinýho. Pak taky tou dobou, to 

je ale dneska asi taky, ale že se dělali docela dost větších mezinárodních akcí ala summity 

G8, G20, kam třeba lidi odsud jezdili a ty podobný taktiky se snažili používat.“ 

10.2.2. Používané nové nástroje, líbivost, pestrost  

Na podporu Autonomního sociálního centra Klinika bylo pořádáno několik velkých 

demonstrací, které podpořilo tisíce lidí z řad širší veřejnosti. Charakter těchto demonstrací 

byl dle respondentů ovlivněn snahou o líbivost, barevnost, o dosažení určitého 

motivačního charakteru, a hlavně snahou o otevřenost pro širší paletu lidí a skupin. 

Respondent C vysvětluje:  

„Na black blok se tam myslím moc nehrálo, že jsme vlastně chtěli působit jako to, co jsme 

a neměli jsme potřebu se nějak zvlášť oblíkat nebo skrejvat, protože ta taktika byla od 

začátku otevřená prostě od začátku jsme se podepisovali jako mluvčí svýma jménama, od 

                                                           
240 RYCHETSKÝ, Lukáš. Napětí. A2. Praha: A2, 2014, 2014(17). 
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začátku jsme dávali rozhovory do médií svýma jménama, takže vlastně ani nebyl důvod na 

demoškách se nějak zakrejvat, protože ta taktika Kliniky byla otevřená.“ 

Barevnost, ale i pestrost demonstrací byla podmíněna i různorodostí aktérů, kteří se 

do provozu Autonomního sociálního centra Klinika zapojili či podporovali její existenci, 

doplňuje respondent C:  

„Byly to většinou akce, kde jsme se snažili, aby tam bylo zakomponovaný všechno, co 

vlastně jsme, aby tam byly zastoupený všechny ty proudy. Takže většinou tam byly techno 

káry, byl tam samba band jako součást anarchistický scény a zároveň tam byli lidi 

z autonomního hnutí, z nějakýho antifašistickýho hnutí, zároveň rodinky, lidi s dětma.“ 

Nejednalo se pouze o demonstrace, ale byla snaha i o implementaci nových, 

kreativnějších taktik. Jedním z příkladů byla nabídka fotbalového utkání mezi ASC 

Klinikou a zástupci SŽDC, kteří ale nedorazili a zápas se nekonal.241 Nikdy se ale 

nepodařilo jinými formami oslovit větší množství lidí z širší veřejnosti, dodává 

respondentka E: 

„Jo, například třeba to utkání fotbalový se SŽDC, kde se vlastně utkala Klinika a SŽDC, 

byla tam grilovačka, ale tam moc širší veřejnost nebyla jenom kamarádi a kamarádky.“ 

Respondent H, který disponuje zkušeností s minulými projekty, spojuje tuto 

barevnost, líbivost a hledání nových forem protestu (jako např. performance) s mediálním 

obrazem a PR: 

 „Dělaj se různý performace a tak dále, což je zase to, aby to mělo hezký PR, aby to hezky 

vypadalo na fotkách a tak dále“ a dále doplňuje, že jde hlavně o formu a díky tomu se 

vytrácí obsah. 

Někteří respondenti vypichují nekonfliktní charakter akcí a mluví o tom, že extrémní 

vymezování se vůči společnosti a systému bylo nahrazeno snahou dokázat žít „po svém“ 

v rámci systému. Popisuje to respondentka B: 

                                                           
241 ASC Klinika vyzývá SŽDC k fotbalovému derby. A2larm [online]. Praha, 2017, 17.3.2017 [cit. 2018-04-

09]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/03/asc-klinika-vyzyva-szdc-k-fotbalovemu-derby/ 
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 „Že ty jednotlivý demošky mají působit hodně tak jako spíš motivačně než jako nějakej 

destroy, že je to mnohem víc jako o tom prostě fungovat nějak po svým, ale pořád v rámci 

tý společnosti než prostě se vůči ní ničit a extrémně se vymezovat.“  

Toto dokládá i příklad, který uvedla respondentka A: 

„V několika příležitostech jsme vypomohli s nějakýma demonstracema, hlavně jsme se 

snažili, aby to byly akce, který nějak souvisí s bydlením nebo sociálním bydlením nebo 

s právem na město, takže jsme spolupracovali s Probuď domy nebo s xxxxxxxx 

spolkem.“242  

Z výpovědí respondentů vyplývá, že je citelná změna ve vývoji oblečení využívaném 

při demonstracích od unifikované černé po barevnější outfit. Na otázku, zda Klinika při 

akcích využívá nějaký dresscode, jsem od nikoho nedostala kladnou odpověď. Výjimkou 

je internacionální dresscode používaný samba bandem a zpočátku využívané pracovní 

vesty, které symbolizovaly vniknutí do budovy a její následný úklid, vysvětluje respondent 

C: 

 „Jako, myslím si, že ne, že vždycky když jsme třeba řešili ty demonstrace, tak tam byla 

snaha, aby byl dresscode tématickej nebo ve smyslu, přišli jsme do toho baráku v těch 

reflexních vestách, tak takhle vlastně probíhala první demoška za Kliniku, ten kolektiv měl 

pracovní vesty na sobě, takže to byl nějakej symbol toho našeho squattingu, ale většinou 

ten dresscode byl hodně volnej.“ 

10.2.3. Inspirace ze zahraničí  

Taktiky a metody používané v českém kontextu byly a stále jsou nějakým způsobem 

inspirované ze zahraničí. Respondent F vypíchl osobní zkušenost z protestů proti 

Mezinárodnímu měnovému fondu (dále MMF), který proběhl na přelomu tisíciletí v Praze 

akde dle jeho názoru zafungovala taktika black blocu i jiné nástroje díky tomu, že zde byli 

lidé, kteří s těmito taktikami měli zkušenosti ze zahraničí a represivní složky na ně nebyly 

připraveny. Opačný případ popisuje tázaný v případě AntiNATO, které se uskutečnilo též 

v Praze dva roky po MMF. Na tomto příkladu demonstruje schopnost represivních složek 

naučit se na použité taktiky reagovat: 

                                                           
242 Spolek lobbující za zákon o sociálním bydlení. 
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„Dva roky nato tady bylo AntiNATO a člověk měl pocit velký bezmoci akorát, to ho 

provedli kordonem policajtů skrz Prahu, člověk si uprdnul a hned na to byla reakce, a to je 

vždycky ten problém, každá ta taktika funguje v nějakou chvíli a když se ta protistrana na 

ni nějak naučí, tak je potřeba ji změnit.“¨ 

Respondenti se zkušeností s Autonomním sociálním centrem Klinika se v otázce 

inspirace ze zahraničí neshodnou. Respondent C přímou inspiraci v taktice či cílené 

strategii ze zahraničí nevidí:  

„Myslím si, že Klinika neměla od začátku taktiku, že by to byla nějaká cílená strategie 

něčeho okopírovanýho, to bylo spíš to naladění těch lidí, který to takhle prostě chtěli dělat 

a až potom jsme zjistili, že je to součást nějakýho trendu, který vlastně funguje v zahraniční 

dýl.“  

Další respondenti návaznost na praxi v zahraničí vidí hlavně ve formě demonstrací, 

konkrétně zmiňují inspiraci některých lidí Německem. 

10.2.4. Role prostoru 

Pro všechny dotázané je role fyzického prostoru naprosto zásadní. Několik 

dotázaných doplnilo, že fyzický prostor Kliniky je pro formaci kolektivu natolik důležitý, 

že přenesení do jiného prostoru by bylo složité, ne-li nemožné. 

Fyzický prostor domu slouží jako zázemí pro mnohé skupiny a napomáhá organizaci 

demonstrací či jiných akcí, popisuje respondentka E:  

„Já si myslím, že ten prostor je stopro důležitej, úplně to drží pohromadě nebo je to 

mnohem jednodušší, protože se tu ty lidi můžou setkávat a je to skvělý zázemí, když člověk 

potřebuje něco udělat, tak to může udělat tady. Za A je tady ten materiál, za druhý je tady 

ten prostor. Když potřebuješ udělat například demošku, tak tady můžeš udělat například 

mobilizační večírek na to, můžeš tady dělat vyrábění piketů a je to mnohem jednodušší, než 

když bys chodil někam do bytu, takhle jsou tady ty barvy a můžeš si patlat, je tady tiskárna 

většinou se tady netiskne něco velkýho, ale je to tady.“ 

Význam prostorů se ale v zásadě nemění od minulých squatů, říká například 

respondent D: 
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„Milada byla zázemí, stejně jako je Klinika nebo je Salé nebo nějakej prostor, kde se daly 

věci domlouvat, kde se daly připravovat materiály, takže to je jasný, to je důležitý mít 

takovej nějakej prostor.“ 

10.3. DIMENZE: VZTAH KE STÁTU 

V popisu dimenze vztahu ke státu jsem se zaměřila na změnu charakteru komunikace 

mezi hnutím a státem. U post-autonomních skupin je znatelný posun od násilného 

konfliktu k snaze o nenásilný dialog. Důrazným rysem je využívání státních prostředků pro 

dosažení svého cíle. 

10.3.1. Vývoj komunikace se státem a státními institucemi 

Autonomní sociální centrum Klinika není prvním squatem, který uzavřel smlouvu se 

státem nebo s nějakou státní institucí. V podobné situaci byli squateři z Ladronky, kteří 

uzavřeli smlouvu s Magistrátem hlavního města Prahy o užívání objektu.243 

V případě squatu Milada byl majitelem Ústav pro informace ve vzdělávání, který do 

roku 2012 fungoval pod MŠMT. Diskuze s majitelem, potažmo se státem se vedla dle 

respondenta D spíše ze začátku, kdy na Miladě figurovaly ještě jednotlivé osobnosti, které 

se o dialog snažily více. V posledních dvou letech diskuse dle jeho slov neprobíhala téměř 

vůbec:  

„Jakoby během těch posledních dvou let, tak žádný takový pokusy nebyly a nebyla tam ani 

žádná komunikace s tím majitelem vlastně, jen jednou chtěli po nás, abychom je pustili do 

baráku a nějak ukážem, tak se zamaskovalo, že tam máme napojenou vodu a nechali jsme 

je, aby si to prohlídli, ale nevím, spíš jsme se státem a nějakejma institucema nechtěli mít 

nic společnýho, takže spíš jsme se snažili vytvářet nějaký struktury mimo ten stát a bejt na 

něm autonomní.“ 

Autonomní sociální centrum Klinika přímo navázalo na fluidní platformu Obsaď a 

žij!, která dle slov respondenta F změnila taktiku squaterského hnutí na takzvaný 

„radikální lobbing“:  

                                                           
243 Případ Ladronka jde k ledu. Idnes.cz [online]. Praha, 2001, 8.2.2001 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/pripad-ladronka-jde-k-ledu-0ys-/domaci.aspx?c=A010207_195846_praha_ton 



74 
 

„Tak se tenkrát zvolila taktika, že se bude dělat, squatovat třikrát ročně něco a tím jako dát 

najevo, že pro ně bude lepší se s náma bavit než náš tady za statisíce odněkud furt vyklízet. 

A to je takovej radikální lobbing, celej ten direct action hnutí.“ 

Na tom stojí i taktika Autonomního sociálního centra Klinika, která podle téhož 

respondenta rezignovala na autonomii: 

„Myslím si, že u tý Kliniky, ta Klinika není vytržená z kontextu jako Klinika, toho 

předcházej dva tři roky všemožných akcí, který byly, jak si ten dialog s tou mocí vynutit a 

ukázat tý moci a ukázat jí, že se s náma musí bavit. Že to nebyla nikdy snaha o autonomii, 

jakože my si děláme naše, na to bylo od začátku rezignovaný, že se tady řeklo, v Čechách 

už to nejde, v Čechách, když obsadíš barák, tak tam máš za dva dny policajty a jsi venku na 

ulici.“ 

10.3.2. Vztah k politické reprezentaci a ke státu jako takovém 

Nejčastěji zmiňovaná a zároveň pro mnohé respondenty nejkontroverznější byla 

skutečnost, že se zástupci Autonomního sociálního centra Klinika setkali s Andrejem 

Babišem, tehdejším ministrem financí, a že právě díky jeho požehnání získala Klinika 

smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na jeden rok. 

Respondentka B dává setkání s Babišem do souvislosti s odchodem některých lidí, kteří se 

do té doby kolem Kliniky pohybovali:  

„Třeba jako setkávání s Babišem jako a takovýhle hodně sporný věci a vlastně část toho 

kolektivu ještě před tím než Klinika jako začala fungovat prakticky, tak část toho kolektivu 

kvůli tadytěm věcem odstoupila, že to na ně bylo moc, že už takovýhle věci dělat nechtěli.“ 

Vztah ke státu je ve velké míře ovlivněn různorodostí kolektivu, ale i otevřeností 

prostoru. Na rozdíl například od squatu Milada, který byl šířeji vnímaný jako anarchistický 

prostor, není Klinika takto specificky vyhraněná.244 Z otázky na vztah ke státu vyšlo 

najevo, že členové a členky kolektivu Autonomního sociální centra Klinika nemají 

jednotný názor. Respondent C, který žil dlouhodobě na Klinice rozlišuje dva postoje – 

jeden klasicky anarchistický, který volá po překonání státu, a druhý, který hledá lepší 

formu jeho fungování:  

                                                           
244 Kdo jsme, co chceme a jak to děláme. Klinika [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

https://klinika.451.cz/o-nas/ 
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„No, já si myslím, že je to takový dvojaký, jeden takovej klasickej anarchistickej postoj, že 

by se stát měl překonat a fuck of stát, což tam prostě určitě rezonuje tenhle názor v nějaké 

části kolektivu, ale větší část těch lidí o svržení státu třeba neusiluje, ale spíš hledá nějakou 

jeho lepší formu fungování. Ke státu jsme hodně kritický, ale nemyslím si, že si myslíme, že 

by řešením bylo ho úplně zrušit, ale vytvořit systém, kde se budou lidi víc podílet.“ 

Respondentka A vnímá vytvoření vztahu ke státu jako nevyhnutelné, protože pro 

rozšíření dopadu na společnost považuje za nutné fungovat v rámci systému, ale zároveň 

vyzdvihuje kritický postoj Kliniky, která aktivně upozorňuje na nefunkčnost aparátu. Tento 

postoj dává do protikladu s takzvanými „dogmaťáky“, kteří jsou uzavření a nikoho k sobě 

nepustí, což způsobuje, že jejich činnost má nulový dopad. Postoj celkově hodnotí jako 

rozporuplný: 

„No, jakože ten vztah je takovej divně rozporuplnej, že se jako snažíme využít to, co nám 

přijde, že by v rámci toho státu mohlo fungovat.“ 

Respondent C vnímá postoj Kliniky jako realističtější oproti anarchistickému 

odmítání státu jako celku. Ukazuje, že Klinika dává státu určitou legitimitu tím, že 

například podporovala vznik zákona o sociálním bydlení, ale uznává, že to je pro některé 

členy a členky kolektivu problematické:  

„Vztah Kliniky ke státu je takovej, že stát se musí kritizovat, prostě to jak to dneska funguje 

je špatně, protože nezastupuje vůbec většinu, ale myslím si, že na rozdíl od anarchistický 

fuckace jakože fuck of stát, bude revoluce a bude lepší svět, tak Klinika je v tomhle 

nějakým způsobem reálnější a snaží se nějak tu kritiku stavět věcněji a i teď jsme třeba 

podporovali zákon o sociálním bydlení, takže třeba nějakým způsobem uznáváme tu 

legitimitu tomu státu a vím, že ne každý je s tím v pohodě, ale asi se na tom shodneme 

nejvíc, že stát potřebuje nějaký změny než úplně zničit.“ 

Respondent G vypichuje posun v hnutí v účasti ve volbách:  

„Všichni choděj k volbám, což nechápu, všichni a jedou to takhle. To je ta post-autonomie, 

myslím si, že když už jdeš k volbám, tak to už není autonomie, tak je to post.“ 
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10.3.3. Konflikt se státem 

Jedním z faktorů, který způsobuje větší spolupráci se státem a nutnost komunikace 

s úřady či politiky, je fakt, že budova je státním majetkem. Není to poprvé v historii 

českého squatingu, kdy by možnost dlouhodobějšího pobytu v budově byla zaštítěna 

smlouvou s nějakou státní institucí. Ladronka podepsala svého času též smlouvu 

s Magistrátem hlavního města Prahy.245 Respondent C o situaci Kliniky říká:  

„Stalo se to, že jsme v nějakým vleklým konfliktem se státem, že se pořád zmiňuje Klinika 

versus SŽDC, Klinika versus ÚZSVM, dostali jsme se do takovýho vleklýho boje, kterej je 

vlastně hrozně vysilující pro nás a ve kterým jsme vlastně nikdy nechtěli bejt, ale stalo se 

to, protože ten barák, kterej jsme obsadili je státní, a tak to je prostě v tom konfliktu jsme a 

snažíme se z něho vyjít nějak se ctí nebo jako s úspěchem, i když to spíš pro nás dopadne 

faktickou prohrou.“ 

Důležitým zlomovým momentem se dle vícero respondentů stalo sepsání oficiálního 

projektu a uzavření smlouvy s ÚZSVM, což dle respondenta C způsobilo uhnutí od přímé 

kritiky developerů ke kritice státu:  

„Před Klinikou ten kolektiv upozorňoval hlavně na ty developery, že třeba pro většinu 

z nás vlastně daleko větší téma jako a to, jakým způsobem se odřezávají tady kousky města 

developeři a nějaký volný trh, kde rozhodujou peníze, tak to třeba je něco, co bychom rádi 

kritizovali mnohem víc, ale jsme v situaci, kdy musíme prostě hejtovat ÚZSVM, myslím si, 

že je, co na tom hejtovat, ale já třeba se v týhle pozici necejtim úplně dobře a radši bych 

prostě byl trochu někde jinde.“ 

Dalším faktorem, který determinuje intenzitu komunikace se státem či konkrétně 

s jednotlivými úřady je uložená pokuta, která jde na bedra jedné členky kolektivu, na 

kterou byla smlouva napsaná, a která by dle slov respondentky B byla nemyslitelná 

v jiných squatech, v nichž bydlela: 

„No, pro mě to bylo hodně nebo je hodně jiný v tom, že tady za prvé se jako hodně 

komunikujou ty věci s tím městem a hodně se jako hraje do určitý míry podle nějakejch 

                                                           
245 NOVÁK, Arnošt. Pražské squaty a pochybná role policie. Deník Referendum [online]. Praha, 2014, 

11.2.2014 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/17407-prazske-squaty-a-

pochybna-role-policie 
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pravidel, že prostě se těďkon dostáváme jako každej den pokutu, kterou jako dostává T. a 

kterou prostě splácíme nebo budeme splácet, což si myslím, že třeba ve Španělsku by vůbec 

nepřiházelo v úvahu.“ 

Pokuta vznikla v návaznosti na smlouvu, kterou Autonomní sociální centrum Klinika 

uzavřelo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na jeden rok. Od jejího 

uplynutí platí Klinika (přesněji její zástupkyně, na kterou byla smlouva napsaná) 1000 Kč 

denně pokutu za okupaci budovy.246 Další peníze po Autonomním sociálním centru 

požaduje Správa železničních dopravních cest, na niž byl objekt přepsán v říjnu roku 

2016.247 Celková částka není známá, o požadované výši pokuty či o ušlém zisku se stále 

vede soudní spor. Respondent C, který dlouhodobě žil na Klinice, o financování Kliniky 

říká:  

„Pamatuju si na situaci, kde nám někdo nabízel, že nám daruje nějaký počítače, nějaká 

firma plus nějaký peníze a tak, víckrát nastala situace, že nám někdo chtěl dát nějaký 

prachy oficiálně, ale to jsme vždycky odmítli a to musím říct, že teď jsme dost ve finančních 

problémech tím, že od poslední smlouvy platíme pokuty, tak nám nabíhá dluh, respektive, 

teď to po nás nechtěj, ale roste ten potenciální dluh tisíc korun na den, což po nás jednou 

asi SŽDC bude chtít, teď po nás chtěj asi 700 000kč nebo kolik, takže teď jsme v situaci, 

kdy je ta finanční situace docela nepříznivá, ale doufám, že pořád má ta Klinika takovou 

podporu, že se to podařilo buď vybrat nebo udělat pár benefičních koncertů. Myslím, že je 

to model, kterej je úplně v pohodě, že se takhle dá žít, když si lidi zřeknou nějakých 

honorářů, tak prostě ten barák, dokud sme neplatili ty pokuty, tak ten barák prostě 

profitoval úplně v pohodě.“248 

Díky masivní mediální kampani, ale i díky aktivitám Kliniky na podporu uprchlíků a 

následném útoku na ní se Klinika stala obecně známým a politickým tématem. Politici na 

                                                           
246 Soud uložil Klinice pokutu za nerespektování předběžného opatření. Idnes.cz [online]. 17.6.2016 [cit. 

2018-04-09]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/soud-ulozil-klinice-pokutu-df2-/praha-

zpravy.aspx?c=A160617_165445_praha-zpravy_rsr 
247 Pražská Klinika změnila vlastníka, od státu ji získala SŽDC. Idnes.cz [online]. 10.10.2016 [cit. 2018-04-

09]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/klinika-zmenila-vlatnika-szdc-dkm-/praha-

zpravy.aspx?c=A161010_104529_praha-zpravy_rsr 
248 V listopadu roku 2017 vyhrála Autonomní sociální centrum Klinika soud s ÚZSVM, který požadoval 

pokutu 360 000Kč za neoprávněné užívání budovy. Stále ale není jasné, zda bude muset Klinika zaplatit 

požadovanou částku SŽDC. (Pražská Klinika změnila vlastníka, od státu ji získala SŽDC. Idnes.cz [online]. 

10.10.2016 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/klinika-zmenila-vlatnika-szdc-dkm-/praha-

zpravy.aspx?c=A161010_104529_praha-zpravy_rsr) 
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všech úrovních se začali vyjadřovat na její podporu, ale i naopak.249 Na lokální úrovni se 

stala často propíraným tématem. Respondent G toto propojení mediálního zájmu a 

následného zájmu politiků shrnuje:  

„Se to stalo, tím jakoby hodně mediálně známým tématem až tak, že se k tomu začali 

vyjadřovat i ostatní politici, jak negativně, tak pozitivně, začali si to brát jak lidi z pravice, 

tak z levice pod nějaký svý agendy, takže od kritiky na Praze 3 až nahoru.“ 

Někteří respondenti zmiňují nutnost komunikace se státem, jestliže mluvíme 

o dlouhodobém squatování a vytváření center na českém území v případě státního majetku 

jako je Klinika, jako například respondentka A:  

„Nevím, jak by to mohlo jinak fungovat, že obsadíš barák a za pár hodin seš venku, možná 

pár dní. Myslím si, že jinak to moc nejde no, v případě tohohle centra.“ 

10.4. DIMENZE: VZTAH K VEŘEJNOSTI 

V této dimenzi se zaměřuji na odklon hnutí od subkulturního charakteru k větší 

otevřenosti, která se ukazuje nejen ve vizuální identitě aktérů a aktérek, ale i v mísení 

identit pro post-autonomii tolik charakteristické. 

10.4.1. Subkulturní charakter prostoru 

V otázkách, které jsou zaměřené na vztah k veřejnosti, se nejčastěji objevuje narážka 

na míru otevřenosti, kterou všichni respondenti definují jako velkou a uvádějí ji jako jeden 

z největších rozdílů od minulých projektů. Tento rys ovlivňuje jak omezení jednotného 

subkulturního charakteru prostoru Kliniky a lidí, kteří jej navštěvují či vytváří, tak i 

vizuální identitu členů kolektivu či charakter návštěvníků plynoucí z nabízeného 

programu. I přes to někteří z respondentů zmiňují určitý exkluzivní charakter. Respondent 

F zdůrazňuje vylučující povahu každého prostoru, který je vytvářen určitou skupinou lidí 

tvořenou sítí vztahů a vytvářející konkrétní dynamiku:  

„Jo, to chápu, teď co jsou ty prvky, který ty lidi odsuzujou. Myslím si, že každej takovej 

prostor, když tam ty lidi budou, co ten prostor vytvářej, tam budou spolu a budou něco 

                                                           
249 Na podporu Kliniky se sešly dvě stovky lidí, politici útok odsoudili. Česká televize [online]. Praha, 2016, 

7.2.2016 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1685914-na-podporu-

kliniky-se-sesly-dve-stovky-lidi-politici-utok-odsoudili 
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dělat, tak vždycky, když tam někdo přijde zvenku, tak se tam bude cítit nějak, prostě ať už ty 

lidi budou mít červený vlasy a kožený bundy anebo budou všichni v tesilkách, tak vždycky 

budeš mít pocit, že lezeš někomu do vobejbáku, protože uvidíš nějakou dynamiku, na kterou 

člověk není zvyklej.“ 

Zároveň respondent C vidí důležitou aplikaci prefigurativní politiky, kdy Klinika 

ukazuje širší veřejnosti, jak by mohl jiný systém fungovat:  

„Snažíme se tím svým fungováním ukázat, jak by to, i když hodně v malým měřítku, mohlo 

vypadat v lepší společnosti.“ 

Všichni respondenti se shodují na tom, že v minulosti byly squaty na českém území 

více subkulturně vyhraněné. Byly spojovány hlavně s punk, hard core, techno a free techno 

subkulturou. Někteří respondenti zmiňují trvající vliv těchto subkultur, ale všichni se 

shodují na jeho oslabení a popisují větší rozptyl a nevyhraněnost, která je jak hudební a 

kulturní, tak i vizuální. Respondent C říká:  

„A zároveň si myslím, že je tam určitej vliv techno subkultury nebo free techno subkultury, 

že tam žilo v nějakým období a bylo aktivních v kolektivu několik lidí z nějakých 

soundsystémů, takže tahle scéna tam měla taky svoje místo.“ 

Dotázaní se shodují na tom, že na Klinice nepřevažuje žádná konkrétní subkultura, 

ale zároveň je tam znatelná určitá návaznost na minulé squaty i skrze přítomné subkultury.  

Rozptyl stylů a větší nevyhraněnost dle respondentů byla daná již od začátku. 

Hlavním důvodem byla snaha o velkou otevřenost Autonomního sociálního centra Klinika 

všem, což ovlivňovalo i pestrost programu a kulturních, hudebních akcí, respondent C dále 

dodává: 

„Myslím si, že ten rozptyl tam byl mnohem širší, že za prvý to nebylo spojený jednoznačně 

s nějakou jednou subkulturou a za druhý no asi tak, co si pamatuju, tak Cibulku jsem bral 

jako to techno squat spíš, vím, že na Miladě se pořádaly převážně crastový, punkový, 

hardcorový koncerty, tak na Klinice to bylo od začátku žánrově úplně rozptýlený, že 

vlastně cíleně jsme se snažili od začátku dělat akce, který byli akustický, kde hráli baskeři 

na harmoniku, kontrabas, klarinet a bylo to, aby to bylo prostě otevřený všem. Potupně 

tam byl ten rozptyl žánrů fakt různej, ale myslím si, že to zůstává furt místem, kde může 
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zahrát jakýkoliv druh nekomerční, alternativní hudby a je to v pořádku, takhle to bylo od 

začátku nastavený.“  

Více respondentů vnímá Autonomní sociální centrum Klinika jako tzv. hipster místo, 

jako například respondent H:  

„Minimálně na začátku to bylo součástí, jako cool to tam navštívit a tak dále, dát si pivo a 

prostě tam jenom bejt, protože jsou tam všichni.“ 

Respondent G ukazuje rozdíl mezi přístupem Autonomního sociálního centra Klinika 

a přístupem na Cibulce na formě a podobě party: 

„Ty party pak vypadaj jinak a ten prostor jakoby se i jinak tvoří, když nechodíš do školy, 

tak na ten prostor máš víc času, takže tak, takže tohle se asi časově změnilo hodně, že ten 

přístup je jinej a pak ta party jakoby rád hledám na tom oblečení ty znaky, tak i na těch 

party se dá hodně toho najít, ty party jsou diametrálně rozdílný, obojí jsou dobrý, obojí 

jsou zajímavý, ale bude se mi to špatně popisovat, ale když chlastám s těma jakoby prostě 

s post-autonomama, tak si dám to pivko, jsem do šesti do rána, kecáme, řešíme nějaký 

blbosti a pak jdeme třeba spát, zatímco ty party těch punkáčů, možná teda autonomů, jestli 

už chápu, jak se to dělí, tak prostě jsou jakoby čtyřdenní a příprava na ní trvá týden a 

prostě jsou tam fízlové stoprocentně a pak ten pocit z tý party je úplně jinej, no.“ 

10.4.2. Kolektivní vizuální identita 

Další otázkou jsem se snažila zmapovat, zda existuje nějaká jednotná móda či styl 

oblékání mezi lidmi v Autonomním sociálním centru Klinika, který by jasně 

charakterizoval dané místo. Respondent D, který disponuje zkušenostmi s minulými, 

jinými projekty módu vidí jako způsob vymezení se od většiny, což byl prvek silně 

zastoupen na minulých projektech:  

„Takže půlka baráku měla dredy nebo nášivky a prostě psy a nevím, veškerá taková image 

squaterská, jakože ta móda tam byla, to bylo propojený s těma subkulturama, to dost, 

většina lidí tam vypadala nějak divně.“ 

Všichni respondenti, kteří přímo žili na Klinice, společnou módu spojují 

s přítomností freeshopu v přízemí budovy a vizáž definují jako „srandovní“ či vagus style, 
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což je i určitý odlišující prvek od jiných squatterů v zahraničí, jak popisuje svoji zkušenost 

respondentka A:  

„Hele, přijde mi, že tohle mi přišlo hodně vtipný, když jsme přijeli do nějakýho centra 

v Litvě, všichni tam byli v černým, prostě husťáci a byl tam kamarád, kterej tu byl před tím 

a von říkal, jo to jsou ty lidi z Kliniky, to jsou ty squatteři z Prahy a my jsme tam nastoupili 

prostě ve srandovních barevnejch svetřících a vypadali jsme jako mimozemšťani, tak já si 

myslím, že jsme tak srandovně oblečení, ale to možná je tím, že tu je ten free shop.“ 

Nikdo z respondentů není schopen nějak popsat jednotnou módu, ale naopak se zdá 

být charakteristické různost stylů a prvků, což demonstruje respondentka E: 

„Jakože legíny přes to kraťasy a zvířecí vzory? Já si myslím, že se dost snažíme etablovat. 

Ne, třeba na Islandu na mě koukali hodně zvláštně, když jsem řekla že u nás nosej hodně 

tygrovaný vzory. Tak na mě, že to nosej hlavně lidi, který nemají vkus, ale nevím, jestli tu 

funguje nějaká móda, která by nás sjednocovala, že každej se oblíká trochu jinak, ale je 

možný, že nějaký shodný znaky jdou pozorovat třeba kšiltovky a legíny a nalakovaný nehty 

stejnou barvou, protože ten lak leží na baru.“ 

10.4.3. Charakteristika návštěvníků 

Díky otevřenosti a pestrosti programu v centru by se zdálo, že je velmi těžké jasně 

identifikovat společné charakteristiky návštěvníků Kliniky. Respondent F i přes různost 

programu vnímá Kliniku jako celek, který přitahuje jeden typ lidí:  

„Tuhletu část nevnímám nijak problematicky, to, že na Klinice jsou věci, který všude jinde 

dost chyběly, je super. Zase ale je ten problém, když někde něco vzniká. Pro mě je důležitý, 

že ty věci jsou celek, ty nemůžeš vzít kurz francouzštiny, a to je celý, všechno vzniká 

v nějakým kontextu tý Kliniky, tím pádem to přiláká zase nějaký určitý typ lidí.“  

Respondenti se nijak neshodují na tom, zda lze návštěvníky vnímat jako různorodou 

skupinu či jako homogenní. Respondentka B oceňuje právě různorodost lidí, kdy na 

jednom prostoru společně fungují jak studenti, akademici, tak i lidé se zkušeností 

s bezdomovectvím: 

„Jsou tady studenti a zároveň ty lidi, který byli před tím bez domova a zároveň jsou tu 

nějaký akademici, tak se to tady tak mísí, to mi přijde fajn.“ 
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Další dva respondenti ale toto tvrzení vyvrací, nepopírají fakt, že vedle sebe fungují 

lidé se zkušeností s bezdomovectvím a zároveň studenti a akademici, ale rozporují to, že 

by spolupráce probíhala bez větších rozdílů ve vazbě k prostoru, jak popisuje respondent F:  

„Tam chodí Monika, jsou rádi, že mají kde složit hlavu a že jim nikdo nerozkope hlavu 

v křoví, ale ty lidi se tam cejtěj trochu jak ufoni, jsou rádi, jsou tam mladý lidi, jsou tam 

rádi, ale není tam ta vazba a vazba se musí dělat jinak. Jak? To úplně nevím, nejsem 

majitel návodu na život, ale právě je důležitý to hledat.“  

Stejný respondent vidí návštěvníky Kliniky jako homogenní skupinu složenou ze 

studentů, akademiků a členů střední třídy, kteří hledají své místo ve společnosti:  

„Ty vytvoříš určitou energii tím, kdo to dělá, jak to dělá a na to se navážou podobný věci 

ne to, co by překračovalo určitou hranici, určitej typ mládeže, vysokoškoláky především, 

takovou tu střední třídu, která hledá to svoje místo, tak tady je můžeš nakrmit, možná 

zradikalizovat, co já vím, ale nepřekračuje to hranice, která ta společnost vystavuje. To 

navazuje na toho angažovanýho občana, přesně, střední třída, vzdělání, co se angažuje a 

jsou mladý a chtěj, aby ten svět byl podle jejich představ, chtěj tam něco nacvičit, to je 

živná půda, ale všechno to, co není, nevidí tu perspektivu toho, co tu je.“ 

10.4.4. Vztahy se sousedy 

Sousedské vztahy byly více či méně zásadní téma pro každý dlouhodobější projekt. 

Jedním z nástrojů, který se delší dobu používá, jsou sousedská setkání. Respondent D svoji 

zkušenost z Milady popisuje takto:  

„Dělalo se několik sousedskejch setkání, který jsme iniciovali my a pozvali jsme je tam. 

Bylo tam jen pár sousedů a plus nějaký lidi z kolejí a spíš to bylo mířený na ty studenty 

z těch kolejí, ale ne moc úspěšně.“ 

Co se týče dopadu sousedských slavností či akcí plánovaných přímo pro sousedy se 

respondenti shodují na tom, že je dopad ambivalentní, ale určitou síť se za tu dobu podařilo 

vybudovat, říká respondentka B:  

„No, spíš ze začátku jsme to hodně dělali, dělali jsme i pravidelný sousedský setkání a tak. 

Myslím si, že za tu dobu, co tam jsme, tak u některých lidí jsme furt neprolomili nějakej 
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strach nebo bariéru, která tam je, takže spousta lidí dodnes je jako k nám dost ostražitá 

nebo sme jim jedno v lepším případě.“ 

Mezi zmiňovanými faktory, které napomáhaly lepším vztahům se sousedy, je určitá 

společná zkušenost s alternativním způsobem života, ze kterého plyne pochopení a 

zapojení například do zvelebování komunitní zahrady. Respondent C zmínil oficiální, 

povolenou akci v rámci Zažít město jinak, která byla směřovaná hlavně na sousedy, a na 

tomto příkladu demonstruje nemožnost fungovat dobře s každým:  

„Takže ta akce, která měla ty bariéry prolomit, tak nám naopak nejvíc uškodila, na základě 

tý na nás potom podali stížnost na základě, který se pak zjistilo, že nejsme zkolaudovaný a 

blablabla. Takže já jsem trochu skeptickej k tomu, že se dá fungovat za dobře s každým a 

zároveň jsem rád, že s některejma lida tu síť máme vybudovanou dobře.“ 

10.4.5. Otevřenost 

Otevřenost je často zmiňovaným rysem změny oproti minulým projektům. Snaha 

o otevřenost a přístupnost mění nejen podobu prostoru (např. již zmiňované oslabení 

subkulturního charakteru), ale i program, využívaný jazyk nebo způsob fungování v rámci 

kolektivu. Respondent G mluví o Klinice jako o náborovém centru, ale zároveň zmiňuje, 

že i přes veškerou snahu být otevření nemusí být vždy jednoduché integrovat se do 

prostředí autonomního centra: 

„Na Klinice ta je taky, taky uzavřená, taky si myslím, že pro někoho to nemusí být lehký se 

tam dostat, ale je tam velkej rozdíl, že Klinika nabírá nový členy, neustále a je k tomu 

udělaná, já si pamatuju, že M. úplně na začátku říkal, že to je náborové centrum, což 

jakoby úplně vystihuje Kliniku se vším všudy, to je prostě, ty lidi tam jsou pro to, aby našli 

ostatní lidi v Praze, což je super, že se zvětšujou, aby se ty lidi naučili komunikovat 

v těchhle prostorech, aby se otrkali trochu a tak, no, takže proč ne.“ 

Jedním z nejviditelnějších nástrojů otevřenosti a přístupnosti je různorodý program, 

například probíhající různé jazykové kurzy, čeština pro cizince, přednášky na různá témata, 

koncerty či školka MamaTata, která na Klinice sídlila téměř dva roky. Respondentka A 

zmiňuje neustálý příliv nových tváří na akcích, ale pochybuje, že by si tito lidé vytvořili 

k centru dlouhodobější vztah: 
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„Třeba těma kurzama jazykovejma nebo koncerty, který tam probíhají, tak jsou relativně 

jsou propagovaný jako ty akce, že tam jako chodí lidi, já jsem úplně překvapená, jaký lidi 

přijdou na koncert 50 lidí a já jsem nikoho z nich nikdy neviděla a to pak je vidět, že jsou 

třeba po prvé v tom baráku a že to se furt děje a to je 2,5 roku, že tam chodí čím dál víc a 

víc lidí, ale nevím, jak si k tomu vytvoří nějakej vztah dlouhodobější, ale jsou tu na tu 

party, ale jako myslím, že určitě je snaha.“ 

Respondentka E vysokou míru inkluzivity ukazuje jak na tzv. „lidovkách“, tedy 

pravidelných večeřích připravovaných z potravin z popelnic či kontejnerů, které jsou 

otevřené pro kohokoli, kdo přijde., tak i na snaze prostor ukázat všem příchozím či přímo 

integrovat do provozu Kliniky. Pro zařazení do kolektivu Kliniky je nutná důvěra a určitý 

společně strávený čas:  

„Lidovka, která je hodně inkluzivní a snažíme se bejt všichni se přijďte podívat a ukázat, že 

to není jako že to je teoreticky ne normální, ale že se sem lidi nemusejí bát, což mý 

kamarádi z dávný doby, jakou asi mají představu, co se tady děje a zároveň pak lidi říkaj, 

že na Kliniku jdou a nikdo se s nima nebaví, já si říkám, jak jako nebaví. Nějaká holka mi 

říkala, že přišla na přednášku sama a nikdo se s ní nebavil a pak měli nápad, že bychom 

měli odchytávat lidi u vchodu, který vypadaj nově a bavit se tam s nima. Tak jsme tam dali 

nápisy, jestli se chceš zapojit, tak se na baru zeptej jak, že myslím, že se snažíme.“ 

Všichni zmiňují vysokou míru otevřenosti, ale i ta má dle některých respondentů 

limity, které jsou dané určenými pravidly fungování prostoru, dodává respondentka E:  

„Jo otevřená, ale neznamená to, že jsme otevřený všem, sexismus, rasismus tu nemá místo, 

takže to jsou na to dost striktní pravidla, neznamená to, že si tu může každej dělat cokoliv, 

respektovat tohle místo. Prostě to není jenom barák.“  

Dle respondentů míra otevřenosti je neustále diskutovaná a je zdrojem častých 

neshod či pnutí. Zvyšuje také míru náročnosti při správě budovy a udržení soukromí jejích 

obyvatel. Jeden z respondentů považuje otevřenost za problematickou v tom, že je na úkor 

větší politické autonomie. 
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10.4.6. Prolínání identit 

Rozdíly oproti minulým projektům někteří respondenti vidí i v určitém dvojím životě 

nebo dvojí tváři Kliniky. Respondentka A disponující zkušeností z Autonomního 

sociálního centra Klinika v tomto vidí její důležitou charakteristiku: 

„Což je vlastně taky dost výstižný pro Kliniku, že vlastně má tuhletu dvojí tvář, nějakou 

radikálně politickou a pak nějakou otevřenou a svobodnou.“  

Respondent F, který disponuje zkušenostmi z vícero českými squaty, vidí hlavní 

posun v taktice tzv. přímé akce, která dovoluje žít dvojí život bez vytlačení na okraj 

společnosti:  

„To je taktika, kterou už si nezničíš svoji kariéru, neodsune tě to na okraj společnosti, nic 

ti to nedělá, můžeš to dělat, ale přitom žít vlastně normální život. Takže to jsou věci, který 

se posunuly, tohleto nereflektuje (myšleno Klinika), ale tak na nich jede.“ 

Respondent G tento dvojí život vidí hlavně ve způsobu života:  

„Kdy v týdnu žiješ normální život a o víkendu jsi punkáč.“  

Mnoho respondentů ale rozděluje členy kolektivu na dvě skupiny, které se rozlišují 

na bydlící a nebydlící část, dle toho, zda bydlíš na Klinice či ne. Pro každou dílčí skupinu 

platí tvrzení jiným způsobem. 

10.5. DIMENZE: ZPŮSOB KOMUNIKACE S OKOLÍM 

Posun post-autonomie od autonomie je znatelný ve Způsobu komunikace s okolím. 

V této dimenzi si zodpovídám otázku, jakou roli hrají sociální sítě a jaké nástroje hnutí 

využívá při komunikaci s veřejností. Výrazným znakem post-autonomie je způsob a 

samotná práce s mediálním obrazem hnutí a využívání srozumitelnějšího jazyka při 

komunikaci s veřejností. 

10.5.1. Způsob komunikace a prezentace směrem ven 

Pro Autonomní sociální centrum Klinika se staly vztah k veřejnosti, práce s médii a 

vůbec komunikace s veřejností jedním z důležitých témat. Tento způsob prezentace 
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navenek, způsob komunikace a práce s médii je jedním z velkých rozdílů mezi praxí 

Autonomního centra Klinika a minulými squaty. 

Respondent D se zkušenostmi z Milady jejich komunikaci hodnotí jako 

nedostatečnou. Zdůrazňuje i nejednotný názor v otázce komunikace se širší veřejností:  

„Komunikace ven se odvíjela od nějakých sousedských problémů tam a z mý strany ta 

komunikace z naší strany nikdy nebyla dostatečná nebo že jsme tomu nevěnovali až zas 

tolik energie, kolik jsme měli. Pro spoustu lidí to nebyla priorita jako dělat koncerty a 

mejdany, to bylo za čím tam byli. Pro ně k nějaký komunikaci ven ani nebyl důvod a 

vždycky ten pokus vycházel z nějaký části toho kolektivu, který tu potřebu měl.“ 

Důležitým rozdílem ve způsobu komunikace je snaha věci srozumitelně vysvětlovat 

a prezentovat i širší veřejnosti. Respondent F z autonomní části hnutí vysvětlování 

přirovnává k přesvědčování a k praktikám církve:  

„Chtít lidem něco vysvětlovat, přesvědčovat, tak to mě vždycky smrdí církví a mesiášstvím 

a ať už je to progresivní nebo neprogresivní, podle mě se lidi maj spojovat na základě 

stejný vášně, potřeby něčeho, a to nejde vysvětlovat, tak buď ti přijde, že to tu smrdí a hnije 

a posloucháš toho, co říká něco podobnýho nebo ti přijde, že to je krásný a kvete to.“ 

Vztah k veřejnosti a komunikace směrem ven dle všech respondentů je 

v Autonomním sociálním centru Klinika jedním z nejdůležitějších témat. Někteří 

respondenti zdůrazňují šíři debaty, které se o otázce zacházení s veřejností a prezentací na 

venek vedou. Všichni respondenti, kteří žijí či žili na Klinice zmínili snahu 

o srozumitelnost, využívání srozumitelného jazyka či až přehnané obhajování sebe sama 

před širší veřejností. Respondent C zmiňuje i komplikovanost tohoto přístupu:  

„Takže jsme se prostě snažili, aby naše prohlášení, aby to, co děláme, aby bylo 

srozumitelný nejen pro lidi ze scény, ale pro všechny ideálně a vím, že to bylo zároveň 

složitý, že někdy je prostě jednodušší zůstat v tý svý insiderský škatuli, bejt uvnitř tý scény.“ 

Tento přístup obhajování svého jednání a vysvětlování své pozice veřejnosti je 

aplikován od začátku a je to také jeden z důvodu, proč Autonomní sociální centrum 

Klinika měla či do dnes má velkou podporu, která napomohla samotnému udržení budovy. 
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Respondentka E toto reflektuje, ale věří, že by autonomní centrum tomuto principu 

neobětovalo hodnoty a základní myšlenky, na kterých stojí:  

„Na jednu stranu bych řekla, že jo, že Klinika stojí na tom, že jí podporuje veřejnost, že je 

to prostě věc, která by tady měla být v tom městě a myslí s to hodně lidí, tudíž to stouplo do 

obecnýho pohledu, ale myslím, že bychom tomu neobětovali základní myšlenky.“ 

Respondent G vnímá tuto snahu spíše jako podlézání veřejnosti. Jedním z příkladů 

uvádí hromadné prohlídky po budově Kliniky:  

„Podlejzá tý veřejnosti, že jim jde hodně na ruku, ať už jde o letáky, jak vypadá grafika 

těch letáků, ať jde o to, jak se ty lidi vyjadřujou až prostě po to, že se vytváří něco jako 

otevírací dny kavárny, jenom takhle, aby se ty lidi mohli dojít podívat nebo dělání 

prohlídek po baráku, já si pamatuju, že jsem šel pro uhlí v zimě, ne opravit agregát, 

protože se jelo ještě na agregát, a tam šla nějaká skupinka 35 lidí, teď šli tou zakopanou 

chodbou, tam o něco zakopávali, někdo je vedl s čelovkou, těma mobilama, teď tam 

zastavili všichni, jakoby se koukali na ten agregát, to bylo bizardní celý, takže takhle je to 

podlejzání.“ 

Respondent H, který s Klinikou nemá přímou zkušenost, ji vnímá jako nekonfliktní a 

zdůrazňuje důraz spíše na PR250 než na postoje, které Klinika hlásá: 

„Nejdou do toho konfliktu a snažej se dělat to, nebo do určitý míry to, co se očekává od 

slušný společnosti, že i když překračujou tu mez, tak se snažej stát jen těsně za ní, aby to 

bylo ještě snesitelný pro lidi, tak to prostě ovlivňuje charakter toho projektu tím, že dbá 

spíš na ten PR než na zásady nebo svoje postoje.“ 

Respondent D se zkušenostmi s Milady zdůrazňuje rozdíl v potenciálu zasáhnout 

mimo hnutí díky větší sebeprezentaci, ale za cenu ústupků: 

„Právě Klinika má daleko větší potenciál zasáhnout mimo to hnutí a je to právě tím 

důrazem na nějakou sebeprezentaci na venek, což my jsme tolik neřešili prostě nebo 

zároveň za cenu, že začneš spolupracovat se subjektama, který úplně nejsou to, co ty chceš 

no, takže nevím.“ 

                                                           
250 Public Relations – soubor aktivit, záměrných směřovaných k veřejnosti 
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Někteří respondenti kritizují způsob prezentace, protože je založený na stylizaci do 

pozice „hodných“ nebo „dobroserů“, což Klinice ubírá na její radikalitě. Respondent G 

srovnává Rihannu a Kliniku, kdy Kliniku vnímá jako bojiště, jako místo, které je politicky 

exponované a snaží se o nějakou celospolečenskou změnu, na rozdíl od Rihanny, která 

stojí vskrytu: 

„Protože Rihanna není bojiště a Klinika je, takže to je úplně jiný, je to tam schovaný. Já 

třeba znám, různý, jak to dělali třeba v zahraničí, tam prostě hořej ty auta, což si dovedu 

představit, že i v post-autonomii můžou ty auta hořet, a právě se bojím, právě si myslím, že 

Klinika by to nedovolila pro to svoje PR, protože chce být tím dobroserem.“ 

10.5.2. Vztah k médiím  

Všichni respondenti se shodli na tom, že Klinika dává větší důraz na mediální obraz 

a práci s médii, než bylo doposavad zvykem. Tento důraz je determinovaný i závislostí 

existence Kliniky na veřejném mínění a dostatečném tlaku vyvolaném veřejným zájmem 

na politiky či státní instituce. Respondent C hodnotí současnou Kliniku a její závislost na 

mediálním obrazu: 

„Bohužel si myslím, že asi jo, že tím, že naše existence závisí na tom, jestli s náma někdo 

bude jednat třeba nějakej politik nebo magistrát nebo nějaký ministerstvo respektive stát, 

tak tyhle lidi jednaj vždycky na základě veřejnýho mínění, takže jestli budou mít pocit, že je 

nám veřejnost nakloněná, tak nám spíš jakoby do toho s námi půjdou, ale myslím si, že ta 

naše situace je hodně špatná, že vlastně málo která instituce by s námi chtěla jednat, 

protože už jsme branný jako ten špatnej příklad.“ 

Vícero respondentů reflektuje proměnu v čase. V průběhu existence Kliniky se 

vyskytlo více kauz, které byly mediálně zajímavé, ale k největší medializaci došlo během 

prvních několika měsíců. Respondentka B reflektuje i vysokou náročnost, která je 

s medializací úzce spojená:  

„Jakým způsobem je to medializovaný všechno kolem toho i takový hodně jiný a o hodně 

náročnější, teď to není tak intenzivní, ale na začátku to bylo úplně hrozně šílený, že prostě 

někdo chodí na pléna a říká: musíme tady uklidit, přijdou sem lidi z Aktuálně nebo 

whatever.“ 
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Někteří z respondentů a respondentek nezvykle velkou medializaci spojují 

s otevřeností, ke které přispěl i velký zájem médií, jako například respondentka E:  

„Klinika měla hodně velkej fame přes ty media a dost to polarizovaly, což média psaly 

o všech, ale tohle to podle mě otevřelo širší veřejnosti, že sem chodí i lidi, kteří nemají 

podobný názory, jakože sem nechodí jenom anarchisti nebo echt levičáci a levičačky, ale 

lidi, kteří třeba volej i pravici a tak anebo sem choděj, protože prostě pochopili, že to je 

docela dobrej nápad, že jako viděj tu logiku v tom.“ 

Dalším výrazným rozdílem mezi Klinikou a minulými českými squaty je samotná 

praxe práce s médii. Autonomní sociální centrum Klinika vytvořilo mediální skupinu, která 

se zaměřovala na prezentaci Kliniky v médiích vždy v době, kdy byl zájem médií 

očekávaný či potřebný, jak vysvětluje respondent C: 

„Jo, tak klinika funguje tak, že má různý pracovní skupiny a jedna z těch pracovních 

skupin byla mediální skupina a tam byli prostě lidi, který byli ochotný, a i schopný mluvit 

s médiama a rádi psali nebo uměli psát.“ 

Klinika byla daleko iniciativnější v kontaktu s médii na rozdíl například od Milady, 

říká respondent D: 

„Médiím jsme sami o sobě nic neposílali, ale když se třeba něco událo, tak jsme k tomu 

zveřejnili článek u nás na webu, kterej pak třeba média sami přebírala, ale nebylo to vo 

tom, že bychom jim něco cpali.“ 

Autonomní sociální centrum Klinika naopak psala vlastní tiskové zprávy, které 

rozesílala novinářům, dále se snažila informovat o všech důležitých změnách a situacích 

spojených s centrem na svých webových stránkách a na facebookové stránce. Respondent 

C žijící dlouhodobě na Klinice popisuje vztah k médiím:  

„Že jsme od začátku psali vlastní tiskovky, všechny důležitý věci jsme házeli na Facebook, 

časem asi po těch 2 a půl letech jsme si vytvořili takovej kontaktovník, síť novinářů a 

novinářek, se kterýma spolupracujeme a píšeme třeba přednostně o nějakých věcech, no, 

takže ten vtah je určitě otevřenej.“ 

V době vyklízení Milady si kolektiv zvolil jednoho tiskového mluvčího, který 

komunikoval s médii. Toho později nahradila rotující role „tety Milady“, která se 
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vyjadřovala do médií a podepisovala prohlášení kolektivu. Respondent D zkušenost 

popisuje: 

„Pak podle mě se změnilo během vyklizení, to období, kdy se Milada vyklízela, kdy to bylo 

furt na předních stránkách novin a tak, tak v tu chvíli se dohodlo, že bude tiskovej mluvčí, 

ze začátku to dělal jeden konkrétní člověk, pak až, to už se bavíme o Truhlářský a vo tom, 

co bylo po vyklizení Milady, že jsme se domluvili na tom, že by neměl bejt jeden člověk 

nějakou mediální tváří a do médií promlouvala takzvaná teta Milada, což byli různý lidi v 

jednom stejným kostýmu prostě, který dávali různý prohlášení do médií třeba.“ 251 

Tiskoví mluvčí Autonomního sociálního centra Klinika používali během komunikace 

s médii svá vlastní jména.  

Respondent G zmínil výroční zprávu Kliniky z roku 2015: 

„Výroční zpráva, tak to je věc, kdo udělá výroční zprávu squatu, to evidentně vydáváš 

nějaký jako vyšší autoritě, vydáváš svůj výkaz práce, takže takhle.“  

Zpráva byla vydána v rámci bilancování roku fungování Kliniky od uzavření 

smlouvy s ÚZSVM. Obsahem zprávy je nejen vysvětlení názvu centra (Autonomní 

sociální centrum), ale i výčet aktivit, které na Klinice probíhali, a jiných kolektivů, které 

sdílely společný prostor budovy. Nedílnou součástí zprávy je také nespočet fotek od tehdy 

začínajícího profesionálního fotografa, který byl jeden čas součástí kolektivu.252 Jeho fotky 

napomohly k vytvoření mediálního obrazu jako přístupnějšího místa a myšlenky, a zároveň 

k získání širší podpory nejen díky tomu, že své fotografie publikoval na svém 

facebookovém profilu, ale přebírala je i další média. Výroční zpráva z roku 2015 byla 

jediná, která za dobu fungování Autonomního sociálního centra Klinika vznikla. 

10.6. PERCEPCE AKTIVISTŮ – NÁZORY, SEBEVNÍMÁNÍ 

Z odpovědi na otázku, zda si respondenti myslí, že se jedná o autonomní či post-

autonomní projekt jasně vyplývá, že posun v případě Autonomního sociálního centra 

Klinika od minulých autonomních projektů je znatelný, a obecně vnímaný jako příklon 

                                                           
251 Vila Milada po vyhnání squatterů dál chátrá, nikdo ji nechce. Novinky.cz [online]. 16.10.2009 [cit. 2018-

04-09]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/181767-vila-milada-po-vyhnani-squatteru-dal-chatra-

nikdo-ji-nechce.html 
252 Výroční zpráva 2015. Autonomní sociální centrum Klinika: Autonomní sociální centrum Klinika, 2016. 
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k post-autonomii. Na otázku, zda jde o pozitivní či negativní změnu, nikdo explicitně 

neodpověděl. Všichni změnu vnímají jako nevyhnutelnou kvůli měnícím se vnějším 

podmínkám a sílící represi zaměřené na čistě autonomní prostory, které se snaží žít mimo 

struktury. Respondentka B vnímá tuto změnu jako krok doby: 

„To je totálně post-autonomní projekt a trochu se v tom necítím, ale jako myslím si, že to 

ten krok doby tady, že to postě takhle je, jakože i v Německu, prostě, myslím, že míst, kde to 

je jinak, tak ubejvá, že jsou potlačený a že ty zákony prostě se furt proměňujou do větší a 

větší represe vůči tomu, aby ty hnutí mohly bejt autonomní, že ve Španělsku je jedna z mála 

pro mě míst, kde jsem se cítila fakt jako, že ten svět těch squatů a sociálních center je úplně 

jakoby město ve městě, ale jinde už to, že to je stále míň a míň možný a že ty lidi jsou 

tlačený do toho, aby jako byli víc součástí prostě toho všeho ostatního.“ 

Respondent F se shoduje s poslední výpovědí a vnímá Kliniku jako exemplární 

příklad autonomního projektu, který se odklání od klasického modelu, kdy se prostor snaží 

separovat od zbytku společnosti a nacházet se v místě, které existuje bez povšimnutí 

společnosti: 

„Že do dneška existujou prostory, který se snažej být separovaný, který najdou nějaký to 

hluchý místo v kterým se dá něco provozovat, ale čím dál se ty místa stávaj nějakou 

součástí toho celku, protože ten celek má zájem i o tyhle prostory a myslím si, že na tý 

Klinice je to krásně vidět, že je to míň antagonistickej prostor a daleko víc zázemí pro 

určitý lobby, tendence, který se snaží prosadit do oficiální struktury a ne už vytvářet 

paralelní, odseparovaný prostory, ze svým vlastním programem a tak dále.“ 

Někteří z respondentů, kteří disponují přímou zkušeností z Autonomního sociálního 

centra Klinika, rozdělují kolektiv na bydlící a nebydlící část. Respondentka B popisuje 

určité napětí, nepochopení mezi těmito neoficiálními skupinami, které mají jiný druh 

zkušenosti: 

„Tady jsou dva kolektivy, jeden jakoby nejsou ty kolektivy nějak jako oficiálně rozdělený, 

ale vlastně prakticky to tak fungovalo od začátku a funguje to tak vlastně i teďkon i když je 

to jiný a vyklidněnější, ale pořád to je trochu rozdělený na lidi, co tady bydlí a lidi, který 

jsou součástí kolektivu hodně zasahujou do toho, jakým způsobem tady ty bydlící lidi 

fungujou, ale zároveň tady nežijou a poslední dobou už sem ani zas tak často jako spoustu 
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z těch lidí nechodí a vlastně ukazuje se ten kolektiv třeba i kvůli tomu proměňuje, podle 

mě.“ 

Respondent C rozlišuje bydlení a mediální tvář jako dvě rozdílné dimenze. Bydlení 

vnímá jako tradiční autonomní záležitost na rozdíl od mediálního obrazu, který má spíše 

post-autonomní charakter: 

„Že to bydlení na Klinice v podstatě je taková tradiční autonomní záležitost z mnoha 

omezeníma, který to přináší a nějaká ta mediální tvář je spíš post-autonomní nebo oficiální 

politika, tak mám pocit, že to tak balancuje, ale určitě z nějakou, hlavně tou politikou to je 

post-autonomní prostor.“ 

10.7. ZÁVĚR ANALÝZY A ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Ve své práci vycházím převážně z rozhovorů s respondenty. Nepracuji tedy 

s objektivní analýzou reality, která by byla ukotvena v datech, ale se subjektivním 

hodnocením jednotlivých aktérů, kteří hodnotí realitu každý ze svého úhlu pohledu. Ten je 

ovlivněn nejen osobností respondenta, ale i jeho zkušeností či ideologickým ukotvením.  

Dle analýzy dat lze říci, že v případě Autonomního sociálního centra Klinika je 

vnímání posunu od autonomie k post-autonomii výrazné. Vnímaná existence tohoto trendu 

lze demonstrovat na konkrétních pro post-autonomii charakteristických rysech. Vedlejší 

výzkumné otázky jsou zaměřené na identifikaci dimenzí změny, ve kterých je ona 

transformace patrná a v čem ji lze konkrétně pozorovat, v čem jednotliví respondenti 

změnu pociťují. 

První dimenzí je Struktura organizace. U Autonomního sociálního centra Klinika lze 

identifikovat posun k větší otevřenosti, snahu opustit uzavřené ghetto, k čemuž napomohla 

atypická míra medializace po celou dobu fungování autonomního centra a využívání 

sociálních sítí, především Facebooku, který dokázal rozšířit informace i k lidem, kteří 

neměli žádnou zkušenost s podobnými projekty (squaty), a stal se účinným nástrojem pro 

mobilizaci. Z této otevřenosti a jisté závislosti existence Kliniky na veřejném mínění a 

podpory od širší veřejnosti, je v případě kolektivu citelná větší míra zodpovědnosti, která 

je výrazným odlišujícím rysem od autonomů. Dále můžeme pozorovat citelný posun k širší 

spolupráci s různými subjekty nejen v rámci radikálně levicového hnutí, ale i mimo něj. 

Klinika prolomila tabu propojením některých členů kolektivu s politickou stranou, což by 
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dříve bylo téměř nemožné. V případě Kliniky neexistuje jednotná ideologie, různost členů 

kolektivu přináší i různost identit. Klinika přišla s větším důrazem na feministická témata, 

což je dané i složením kolektivu, ve kterém se více členů a členek identifikuje 

s feminismem. Dle respondentů je pro Kliniku charakteristická vyšší míra strukturovanosti, 

která nahradila určitou organičnost. Pro post-autonomní skupiny je charakteristická široká 

spolupráce, velké síťování a vznik koalic různých subjektů. Na koalicích Klinika přímo 

neparticipuje, ale díky prostoru se Klinika stala centrem pro organizaci různých aktivit 

napříč hnutím. 

Druhou dimenzí je Změna taktik nejen při demonstracích, od black blocu k větší 

diferenciaci. Taktiky používané hnutím v českém prostředí se prokazatelně mění. Změna 

taktik je dle respondentů daná vlivem okolí například reakcí represivních složek, změnou 

zákona či inspirací ze zahraničí. Autonomní sociální centrum Klinika je oproti minulým 

autonomním centrům více integrované do společnosti. Viditelnou změnou je i vizuální 

identita lidí na demonstracích, jejich pestrost, barevnost až karnevalový charakter byl dán 

růzností zapojených aktérů do provozu Autonomního sociálního centra Klinika. 

Respondenti přiznávají i snahu implementovat nové podoby protestů a taktik, což můžeme 

pozorovat na příkladu fotbalového utkání ASC Klinika proti SŽDC, ale sami uznávají, že 

se v těchto případech nepovedlo akci rozšířit mimo hranice hnutí. Výrazným rysem 

v podobě protestů je jejich nekonfliktní charakter. Pro post-autonomní hnutí je 

charakteristická mnohost různých používaných taktik a jejich flexibilnost. Je znatelný 

posun od násilných taktik k symbolické taktice konfrontace. Autonomní sociální centrum 

Klinika od násilných taktik či black bloc prezentace úplně ustoupila, navazuje tím na český 

vývoj, pro který taktika black bloc nikdy nebyla zcela dominantní. 

Třetí dimenzí je Vztah ke státu. V kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika 

nepanuje shoda ohledně státního zřízení a postoje k němu. Někteří respondenti považují za 

nevyhnutelné vytvořit si vztah ke státnímu zřízení, pokud mají dosáhnout většího dopadu 

na společnost a udržet si autonomní centrum dlouhodobě. Toto je způsobené zánikem 

autonomních a svobodných prostorů, které žijí bez povšimnutí státu či trhu. Proti sobě stojí 

dva rozdílné postoje, jeden klasicky anarchistický volající po překonání státu, druhý 

volající po reformaci státního zřízení, nikoli po jeho zničení. Dalším specifikem pro 

Kliniku je platba pokuty ÚZSVM a SŽDC, která vznikla po vypršení roční smlouvy. 

V jiných autonomních centrech, které respondentka B zná, by toto bylo nepřípustné. Post-

autonomie stále odmítá státní zřízení, ale využívá jeho prostředky k dosažení svého cíle. 
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Sice opouští od násilných strategií a nahrazuje je taktikou nenásilného dialogu a 

konfrontace, ale neopouští své radikální pozice ve vztahu ke státu. V tomto se Autonomní 

sociální centrum Klinika lehce liší. Díky pestrosti různých ideologických postojů a identit 

nelze říci, že by stála přímo proti státu. Autonomní sociální centrum Klinika je v konfliktu 

se státem, ale není jednotně pro jeho překonání.  

Čtvrtou dimenzí je Vztah k veřejnosti. Hlavní výraznou změnou od minulých 

autonomních projektů na českém území je vysoká míra otevřenosti, kterou ASC Klinika 

deklaruje již od samého začátku. I přes to, někteří respondenti vidí určitý exkluzivní 

charakter Kliniky daný specificitou prostoru a jeho dynamikou. Stejně tak se respondenti 

neshodnou na tom, zda jsou návštěvníci spíše homogenní nebo různorodou skupinou. 

V návaznosti na deklaraci otevřenosti prostoru a na pestrost aktérů nabízí Klinika širou 

paletu aktivit. V jejím případě je velmi citelný ústup od subkulturního charakteru prostoru, 

který je nahrazený mnohostí stylů, což je znatelné i v nejasné vizuální kolektivní identitě 

aktérů. Kritika subkulturního vymezení některých autonomních center je pro post-

autonomii charakteristická. Z výpovědí respondentů vzešlo, že ASC Klinika má dvě tváře, 

které se prolínají. A to nejen kvůli dvojímu životu některých členů a členek kolektivu, ale i 

dvěma polohám, které Klinika zastává – radikálně levicovou a otevřenou, svobodnou. Je 

citelná výrazná snaha o vystoupení z vlastních struktur. 

Poslední dimenzí je Způsob komunikace s okolím. U Autonomního sociálního centra 

Klinika je znatelný posun k větší snaze o srozumitelnost a důraz na vysvětlování širší 

veřejnosti. Někteří z respondentů tuto snahu nazývají podlézání. Skrze sebeprezentaci a 

využívání sociálních sítí (dominující Facebook) má Klinika ale větší potenciál zasáhnout 

lidi mimo hnutí. Důraz na srozumitelnost a důležitá role sociálních sítí je pro post-

autonomní hnutí stěžejní. Dalším charakteristickým znakem je důraz na mediální obraz 

hnutí a práci s médii. Všichni respondenti se shodují, že toto je jeden z nejvýraznějších 

rozdílů oproti minulosti. Klinika je vůči médiím více iniciativní, posílá vlastní tiskové 

zprávy, účinněji a důsledněji pracuje s novináři. Autonomní sociální centrum Klinika 

dokonce v roce 2015 vydala výroční zprávu pro veřejnost. 
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11. SHRNUTÍ 

Cílem práce bylo zjistit, zda lze pozorovat v českém kontextu, konkrétně v případě 

Autonomního sociálního centra Klinika, transformaci od autonomie do post-autonomie a 

pokud ano, tak v jakých dimenzích lze změnu pozorovat. Autonomní sociální centrum 

Klinika jsem si vyprala díky prokazatelně odlišné praxi od minulých autonomních center a 

díky tomu, že v současné době je Klinika jediným politickým squatem na českém území, 

který je otevřený pro veřejnost.  

Na začátku jsem si vytyčila tři zdroje dat: polostrukturované rozhovory s respondenty, 

které jsem si rozdělila dle zkušeností s autonomními centry na českém území; dokumenty 

vybrané na základě výpovědí respondentů a zúčastněné pozorování. V průběhu výzkumu 

jsem od zúčastněného pozorování opustila. Důvodem byla moje pozice výzkumnice jako 

částečně zapojeného aktéra, kdy jsem usoudila, že tyto data nejsou pro můj výzkum nijak 

přínosné. Moje pozice mi ale umožnila lépe se vyznat ve výpovědích respondentů a lépe je 

propojit s teorií. Výzkumu předcházela rozsáhlá rešerše odborné literatury, skrze kterou 

jsem si nadefinovala pět dimenzí, ve kterých je transformace nejvíce patrná. Teoretické 

ukotvení výzkumu mi pomohlo lépe využívat autokorekci při analýze rozhovorů a při 

výzkumu samotném. 

Z analýzy dat vyšlo, že všichni respondenti vidí znatelný posun praxe Autonomního 

sociálního centra od praxe minulých autonomních center. Skrze analýzu předem 

nadefinovaných dimenzí transformace jsem došla k závěru, že lze o ASC Klinika mluvit 

jako o post-autonomním projektu. Nejvýraznější změnu vidí respondenti v dimenzi Způsob 

komunikace s okolím, ze které vzešlo, že Klinika dává větší důraz na práci s médii, snaží 

se o srozumitelnější jazyk a vysvětlování jednotlivých stanovisek či kroků. Větší důraz na 

otevřenost centra pro širší veřejnost ovlivňuje všechny dimenze transformace. K tomu 

přispívá jak již zmíněná práce s médii, využití sociálních sítí (Facebook, Twitter) pro 

komunikaci s veřejností a prezentaci nebo pro mobilizaci na akce či pestrost programu, 

který plyne z různorodosti zapojených aktérů. V dimenzi Struktura organizace je patrná 

změna od minulých autonomních center v šíři spolupráce s různými subjekty i mimo 

radikálně levicové hnutí. Dále lze mluvit o větším důrazu na rozhodovací procesy a jejich 

realizaci. Rozdíl je viditelný hlavně v četnosti plén či ve větším důrazu na aplikaci 

konsensu. Tato praxe sebou nese i úskalí a náročnost rozhodovacích procesů pro všechny 

zúčastněné. V dimenzi Změna taktik nejen při demonstracích vidíme snahu o aplikaci větší 

palety taktik a posun k barevnosti, pestrosti, líbivosti, která je znatelná hlavně při 
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demonstracích. Z analýzy dat zařazených pod dimenzi Vztah ke státu vyšlo, že Autonomní 

sociální centrum Klinika nemá jednotný názor na stát, kdy dle respondentů lze 

identifikovat dva dominantní postoje, jeden klasicky anarchistický (zničit stát či překonat 

jej) a druhý, který usiluje o jeho přeměnu. Vztah k veřejnosti, který zastává Autonomní 

sociální centrum Klinika je determinovaný snahou o rozsáhlejší otevřenost prostoru pro 

širší veřejnost. To ovlivňuje upuštění od subkulturního charakteru prostoru, což je dané jak 

pestrostí programu včetně kulturních akcí, ale i různorodostí členů a členek kolektivu, kteří 

nejsou spjatí s jednou dominantní subkulturou. Více patrné na aktérech zapojených do 

ASC Klinika je jejich schopnost kombinovat více identit. Svoji pozici již nevidí na okraji 

společnosti či mimo společenské struktury. To je jeden z důvodů, proč se pozice 

Autonomního sociálního centra Klinika posunula z okraje společnosti více do jejího středu, 

což jí umožňuje znatelněji intervenovat do společenského dění či přispívat ke společenské 

změně. Opakující charakteristikou Autonomního sociálního centra Klinika je pestrost 

aktérů, ze které vychází nemožnost přesněji (hlouběji) definovat ideologické ukotvení 

Kliniky. Tato rozdílnost v názorech je podpořená i rozdělením kolektivu na bydlící a 

nebydlící část, což v některých případech přináší i určité úskalí.  

Důvodem transformace, kterou lze pozorovat na případu Autonomního sociální centra 

Klinika je dle respondentů jistě posun celospolečenský jako na příklad ubývání míst 

nezájmu ze strany trhu či státu, sílící represe či snaha o vyjití z „ghetta“ a vytvoření většího 

prostoru pro intervenci do společnosti ze strany squatterského hnutí. 

Aplikace konceptu post-autonomie, který demonstruji na příkladu 

Interventionalistische Linke (koalice vzniklá v německém kontextu) a jiných příkladů ze 

zahraničí, do českého prostředí sebou nese jisté omezení. Díky specifičnosti historie 

českého squatingu, jeho vývoje a specifických charakteristik české společnosti oproti 

německé nelze plně identifikovat post-autonomní hnutí v zahraničí s hnutím v českém 

kontextu. Lze ale ztotožnit přeměnu z autonomie do post-autonomie s určitými 

tendencemi, které jsou pro transformaci charakteristické a jdou přenést i za národní 

hranice. Tomu pomáhá i určitá transnacionalita autonomního hnutí, která je viditelná jak 

v rozšířené solidaritě mezi autonomními projekty, tak i v rozšířených sociálních vazbách 

napříč zeměmi.  

Posun z autonomie do post-autonomie s sebou nese i jistá rizika. Jedním je vysoká 

náročnost provozování centra, které se snaží být přístupné, otevřené, vysvětlující. Otázkou 

je, zda je tento druh projektu udržitelný v rámci systému, který nás obklopuje. 
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Dalším rizikem, ke kterému by mohla vést post-autonomní politika je rozmělnění 

ideologie hnutí. Toto a možná depolitizace či deradikalizace hnutí by v jisté míře mohla 

ohrozit samotné základy a rozmělnit či rozpustit základnu, která se s ideologií identifikuje 

a vnímá ji jako součást své identity. 

Autonomní sociální centrum Klinika navazuje na minulé squaty či autonomní centra. 

Stala se součástí řetězce, článek v historii. Díky vnějším, ale i vnitřním vlivům přišla 

s viditelnou přeměnou praxe, na kterou bude s velkou pravděpodobností další autonomní, 

post-autonomní centra navazovat či na ni reagovat nebo se vymezovat. 
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