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Anotace 
 
V této studii se bude autor zabývat nepokoji v České republice a fenoménem tzv. Global 
Street Parties (dále GSP). Nejprve autor vyjmenuje chronologii akcí a jejich vznik díky 
inspiraci ze zahraničí. Následuje charakteristika těchto akcí a informace o osobách, stojících 
v jejich pozadí. Pozornost je věnována tomu, jak bylo na tyto akce reagováno ze strany 
bezpečnostních složek České republiky. Dále bude nastíněno psychologické hledisko těchto 
akcí a protiopatření, která by udržela tyto akce v zákonných mantinelech. Nakonec autor 
vyhodnotí nejlepší mediální strategii a doporučení pro bezpečnostní složky. 
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Summary 
  
Violent Disorder in the Czech Republic: Phenomenon of So-Called „Global Street Parties“ 
 
In this study the author deal with public unrest in the Czech Republic, with special regard to 
the phenomenon of so-called Global Street Parties. First, the author enumerates  
a chronology of events and their origin due to inspiration from abroad. The following 
chapter describes these events and inform about people standing behind them. Attention is 
paid to how these events have been addressed by the security forces of the Czech Republic. 
It will also foreshadowed the psychological aspect of these activities and countermeasures 
that would keep these actions within the legal limits. Finally, the author evaluates the best 
media strategy and recommendations for security forces, with regard to the 
abovementioned security challenge. 
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ÚVOD 
 
 Jako všechno na světě i nepokoje v lidské společnosti mají své kořeny. Tyto kořeny 
sahají hluboko do minulosti až k samým kořenům lidstva. Již odpradávna měl člověk pocit, že 
jsou určité věci, se kterými nesouhlasí a že je potřeba s nimi něco dělat nebo alespoň ukázat 
vládnoucí moci, že se jim něco nelíbí. Už od dob starověkých civilizací se lidé sdružovali, aby 
ukázali své názory. Tento zvyk nebo možná lépe právo každého jednotlivce ukázat svou 
svobodnou vůli přetrvalo až do dnešních dnů.  

Dříve lidé protestovali například proti nevolnictví nebo různým druhům útlaku a výši 
daní. Protestovalo se po celém světě, takže se nejednalo o specifikum konkrétního státu či 
národa. V dnešní době se spíše protestuje proti vládnoucím autoritám státu (příkladem 
mohou být nedávné protesty v Tunisku a Egyptě proti místním hlavám státu a vládě), 
postupu bezpečnostních složek (například při tvrdých postupech při potírání 
nepřizpůsobivých fotbalových fanoušků), soudnímu systému (zde lze zmínit třeba kauzu 
klubu K213, který se zasazuje za práva otců v rámci rozvodových řízení), různým zákonům 
(zde například lze uvést protesty proti novému zákoníku práce), pravidlům a nařízením 
a hlavně globalizaci jako takové. 

Klidnými protesty proti kácení stromů počínaje a tvrdými střety a bitkami s policií 
nebo proti různým příznivcům radikálních hnutí či fotbalovým fanouškům konče. Největší 
převahu mají v dnešní době mladí lidé. Ti nejvíce vycházejí do ulic protestovat a s tím souvisí 
i míra páchaného násilí. Jelikož mladí lidé jsou dnes více agresivní, než tomu bývalo 
v minulosti a také jsou více energičtí než lidé starší, nebojí se proměnit poklidný protestní 
pochod v pochod plný násilí, rvaček a vandalismu.  

Proto se autor studie zaměří na pouliční nepokoje v České republice a fenomén 
Global Street Parties, protože od něho se veškeré akce od poloviny 90. let XX. století odvíjejí. 
Autor se tedy pokusí tyto kořeny nepokojů osvětlit a téma rozvinout o seznam nepokojů 
v České republice, mediální informovanost, kdo tyto akce pořádal a pokusí se najít chyby ve 
zvládání těchto akcí ze strany bezpečnostních složek a nakonec nějaká vhodná doporučení 
pro tyto bezpečnostní jednotky, které mají zajistit bezpečnost v ulicích a zajistit ochranu 
obyvatelstva před těmito vandaly, kteří se pod záminkou klidného pochodu připravují na 
něco zcela jiného. 

V České republice se pouliční nepokoje vycházející z anglických Global Street Parties 
začaly objevovat – jak již bylo řečeno – v druhé polovině 90. let XX. století. Od té doby bylo 
pouličních nepokojů na našem území již nespočetně. Některé byly velké, jiné malé. Ale co je 
jisté, tak to je fakt, že tento fenomén nezmizí přes noc, ale zcela jistě se lze obdobných 
vystoupení dočkat i v následujících letech, protože lidé jsou neustále s něčím nespokojení 
a mají stálé tendence proti něčemu demonstrovat či veřejně vystupovat a projevit svůj 
vlastní názor. Bohužel při těchto demonstracích dochází i k zraněním a v tom nejhorším 
dokonce ke ztrátám na životech. Proto je velmi důležité demonstracím, u kterých je náznak 
toho, že by mohly propuknout v něco zcela jiného určitým způsobem zabránit nebo být 
alespoň dostatečně připraveni, aby se těmto ztrátám, škodám na majetku a zdraví předešlo 
již v zárodku. Autor se domnívá, že frekvence pouličních nepokojů může – a to nejenom 
v České republice – neustále vzrůstat. Akce typu Global Street Party přitom patřily k těm 
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perspektivně méně rizikovým, ve srovnání s daleko „tvrdšími“ demonstracemi, ke kterým 
docházelo či může v nejbližší době docházet. 
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1. CO JE TO FENOMÉN GLOBAL STREET PARTY 
 
1.1 KOŘENY FENOMÉNU 

 
Street parties neboli pouliční slavnosti jsou jednou z nejviditelnějších 

a nejkreativnějších forem boje proti ekonomické globalizaci a ačkoli se jedná o poměrně 
nový fenomén, jejich idea se rychle šíří.1 Tento fenomén vznikl na konci 80. let XX. století ve 
Spojených státech a Spojeném království. Global Street Parties fenomén souvisí do jisté míry 
s fenoménem ekoterorismu2, který se ve Spojených státech amerických objevil už  
v 60. letech. Tento fenomén pak následně ovlivnil vývoj Global Street Parties (dále GSP). 
Jelikož fenomén ekoterorismu souvisel s ochranou přírody a práv zvířat a za každou cenu se 
snažil používat metody, které někdy připomínaly teroristické akce islamistických skupin. 
Samozřejmě si GSP nevzala z ekoterorismu všechno, pouze se inspirovala a způsob 
vyjadřování názoru už měla svůj vlastní. Její metody byly velice mírné. Jednalo se o klidné 
pochody, mávání transparenty a vykřikování hesel. 

Street parties často kombinují globální i lokální rozměry protestu, jako se tomu stalo 
16. května 1998 při historicky první street party v politickém slova smyslu v České republice. 
Globální rozměr vyjadřovalo současné konání podobných akcí ve 37 městech světa.3 
Fenomén GSP v jeho mírné formě tedy vznikl primárně na britských ostrovech, kde se poprvé 
objevil jako protidálniční hnutí. Tato země je ostatně rovněž kolébkou protidálničního hnutí. 
Vzniklo jako opozice k rozsáhlému programu výstavby silnic a dálnic prosazovaných vládou 
Margaret Thatcherové. Ta v roce 1989 zveřejnila svůj plán, jenž v dokumentu nazvaném 
Silnicemi k prosperitě počítal s budováním až 600 nových silnic. Kromě toho také zahrnoval 
rozšiřování stávajících komunikací. S výstavbou se počítalo i v některých malebných 
venkovských oblastech a chráněných územích Britských ostrovů. To se samozřejmě nelíbilo 
velké skupině lidí, a proto vznikla skupina, která proti rozšiřování chtěla protestovat. Příklad 
si vzali právě z Ameriky, kde protestující skupiny proti kácení lesů a na ochranu práv zvířat 
měli zajímavé výsledky díky svým metodám. Tato skupina ale nechtěla páchat žádné násilné 
akty, ba naopak, chtěli ukázat, že toho lze dosáhnout i mírovou nenásilnou formou. Měli 
takové heslo, které se poprvé rozvinulo po první světové válce a to, že ulice patří lidem. Ze 
začátku ale nešlo o GSP, ale o fenomén, kterému její příznivci říkali Reclaim the streets.4 To 
spojovalo politiku se zábavou, demonstraci s karnevalem a kritiku systému s hudbou. Tento 
druh protestu se poprvé zorganizoval pod záštitou radikálně environmentalistické skupiny 
Earth First!5, která tento pochod uspořádala v Brightonu, což je jižní část Londýna, na podzim 
roku 1991. 

                                                 
1
 Street Parties: Ulice lidem! Hlas Země [cit. 2011-01-19]. <http://hlaszeme.ecn.cz/cz/street.html>. 

2
 BURDOVÁ, L. Environmentální extremismus. Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie České republiky 

v Praze. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005. č. 2. str. 49. ISBN 80-7251-187-4. 
3
 Ulice jsou pro auta – ne pro lidi. Konfrontace. [cit. 2011-01-19]. <http://czechtek.bloguje.cz/538713-kveten-

1998-ulice-jsou-pro-auta-ne-pro-lidi-prohlasila-policejni-mluvci-konfrontace-3-98.php>. 
4
 V překladu tento výraz znamená doslova: znovuzískání ulic pro lidi, tím je myšleno odstranění automobilů 

z ulic a přenechat je znovu lidem jako tomu bylo kdysi 
5
 Doslovný překlad znamená: Země na prvním místě. 
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Protidálniční hnutí se dříve nevyskytovalo výhradně na britských ostrovech, své 
kořeny zapustilo v devadesátých letech např. i ve francouzských Pyrenejích, kde se konaly 
protesty proti výstavbě vysokorychlostní silnice přes údolí Asie.6 S názorovým posunem 
směrem k sociálním otázkám a kritice kapitalismu jako takového se začalo stále více 
začleňovat do hnutí proti ekonomické globalizaci. Přestože až 16. května 1998 vstoupil do 
povědomí celosvětové veřejnosti fenomén zvaný street party, podobné protesty se konaly 
v řadě zemí již dříve.7 

Fenomén Global Street Parties, v překladu tedy pouličních slavností dorazil v květnu 
roku 1997 i do České republiky. V Praze se konala demonstrace u příležitosti ročního výročí 
policejní razie v klubu Propast a proti rozhodnutí soudu, který osvobodil velícího důstojníka. 
Pochod městem dorazil před budovu ministerstva vnitra, kde dvě stě lidí hodinu tancovalo 
k hudebním rytmům linoucím se z přítomné zvukové aparatury či popíjelo povětšinou 
alkoholické nápoje.  
 Chvíli po skončení demonstrace vyletěla z davu lidí pivní láhev a rozbila sklo vstupních 
dveří budovy. Bez jakékoli předchozí výzvy, požadující ukončení (rozpuštění) demonstrace, 
následoval policejní zásah, jehož výsledkem bylo zranění dvou lidí, dvanáct zadržených 
a soudní stíhání dvou z nich. Ti byli později zproštěni obvinění.8 

Již zmiňovaná Global Street Party v Praze byla první masovou akcí v Čechách 
pořádaná s podtextem protestu proti ekonomické globalizaci. Lze tedy tvrdit, že její největší 
zásluhou je uvedení pojmu globalizace do běžného slovníku domácí veřejnosti, médií 
i politiků, neboť se o ní dříve téměř nemluvilo, po 16. květnu se ale až do současnosti 
skloňuje ve všech pádech. 

Jinak fenomén GSP lze také charakterizovat jako popření narýsovaných 
velkoměstských zón, návrat člověka do lidských sídel – to je street party. Stejně jako 
společná radost místo odcizení, osobní zapojení místo trpného konzumování unifikované 
pseudokultury. Otevřená neprofitní zábava trhu s kulturou navzdory.9 

 
1.2 CHRONOLOGIE DOSAVADNÍCH AKCÍ 
 
 Výčet akcí typu Global Street Parties není úplně jednoduchý, jelikož se akce konaly 
i v menších městech a nebyly například plně medializované, jelikož třeba proběhly v poklidu 
a bez jakéhokoliv násilného činu či vandalismu. Proto zde budou uvedeny jen větší akce, 
které se konaly ve větších městech.  
 První akce tohoto typu u nás se objevila v roce 1998. Již rok předtím sice byl náznak 
něčeho podobného, ale to se jednalo o demonstraci k příležitosti ročního výročí policejní 
razie v klubu Propast, která proběhla na začátku května roku 199610 a proti rozhodnutí 

                                                 
6
 BURDOVÁ, L. Environmentální extremismus. Bezpečnostní teorie a praxe. Policejní akademie České republiky 

v Praze. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005. č. 2. str. 49. ISBN 80-7251-187-4. 
7
 Street Parties: Ulice lidem! Hlas Země [cit. 2011-01-20]. <http://hlaszeme.ecn.cz/cz/street.html>. 

8
 Street Parties: Ulice lidem! Hlas Země [cit. 2011-01-21]. <http://hlaszeme.ecn.cz/cz/street.html>. 

9
 Ulice jsou pro auta – ne pro lidi. Konfrontace. [cit. 2011-01-21]. <http://czechtek.bloguje.cz/538713-kveten-

1998-ulice-jsou-pro-auta-ne-pro-lidi-prohlasila-policejni-mluvci-konfrontace-3-98.php>. 
10

 Před 11 lety razie v klubu Propast – Policie mlátí holky ráda. Slovo. [cit. 2011-01-22]. 
<http://czechtek.bloguje.cz/531491-pred-11-lety-razie-v-klubu-propast-policie-mlati-holky-rada.php>. 
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soudu, který osvobodil velícího důstojníka, protože tam došlo při razii k mnoha zraněním 
přítomných lidí a podle svědků policie jednala brutálně. 
 Pochod městem dorazil před budovu Ministerstva vnitra, kde dvě stě lidí hodinu 
tancovalo k hudebním rytmům linoucích se z přítomné zvukové aparatury či popíjelo 
alkoholické nebo nealkoholické nápoje. První tedy byla v roce 1998 v Praze. Ale nejen tam. 

V různých městech světa proběhla 16. května 1998 Global Street Party jako protest 
proti globalizaci. V Praze svým bouřlivým průběhem toto „předvolební shromáždění 
mládeže“ zaskočilo policii a šokovalo média a politiky. Této Global Street Party se totiž 
podařilo překvapit všechny. Nikdo od této akce, nahlášené s jistou dávkou ironie jako 
„předvolební shromáždění mladých“ nečekal to, co se z ní stalo. Podařilo se nejen zaskočit 
policii, ale také překvapit média a jejich „experty“. Všichni se museli na chvíli zastavit 
a přemýšlet o smyslu a významu této akce.11 

 
Fenomén Global Street Party znamená, že akce jsou celosvětového charakteru. 

Jelikož v Praze se konala jen malá část toho, co se dělo ve světě, tak by autor rád nastínil 
seznam akcí, které se ve světě konaly taktéž v duchu tohoto fenoménu. V České republice to 
byla první v roce 1998. Celosvětově první byla taktéž v roce 1998. Na Global Street Party '98 
se díky poměrně kvalitní propagaci a organizaci organizátorům celé akce podařilo shromáždit 
na naše poměry nevídané množství lidí (cca 3 000 osob).12 
 Seznam akcí typy Global Street Party je vymezen už v seznamu celosvětově 
pořádaných akcí GSP13, ale u nás se konaly i menší akce, které nejsou zaznamenány co do 
velikosti nebo charakteru. Ale můžeme je považovat za pouliční nepokoje, které jsou 
odvozené od smyslu fenoménu Global Street Parties. Hlavními akcemi u nás tohoto typu byly 
tedy tři.14 
 První byla akce v květnu roku 1998. Druhá v září roku 200015 a třetí v květnu roku 
2001. 
 Ale celkově šlo o více akcí, které se konaly v tomto duchu. Od roku 1998 jich bylo 
mnohem víc nežli tři, které jsou zaznamenané jako celosvětové. Šlo zejména o Local Street 
Party, neboli místní akce konané v ulicích proti čemukoliv, co bylo právě hlavním tématem ať 
už nějaké významné zasedání jako bylo zasedání mezinárodního měnového fondu v Praze 
v září roku 2000 nebo jen protest proti výstavbě infrastruktury či protest proti všeobecné 
globalizaci nebo automobilismu. 
 Pokud tedy budeme brát v potaz i akce Local Street Party, tak zde je jejich výčet od 
roku 1998: 
 

 Dne 16. května 1998 První Global Street Party v České republice. 

 Dne 29. srpna 1998 Local Street Party v Praze. 

                                                 
11

 Deset let od Global Street Party: otázky zůstávají, dokážeme se poučit? A-Kontra. [cit. 2011-01-23]. 
<http://www.a-kontra.net/deset-let-od-global-street-party-otazky-zustavaji-dokazeme-se-poucit>. 
12

 Global Street Party 98 z mého pohledu. Think Magazíne. [cit. 2011-01-23]. 
<http://www.think.cz/issue/17_cz/global-street-party.html>. 
13

 Viz. Příloha č. 1. 
14

 Street Parties: Ulice lidem! Hlas Země [cit. 2011-01-23]. <http://hlaszeme.ecn.cz/cz/street.html>. 
15

 Jednalo se o protestní akci proti zasedání MMF a Světové banky v Praze v Září roku 2000. 
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 Dne 22. května 1999 První brněnská street party (proti výstavbě silnice R43). 

 Dne 18. června 1999 Local Street Party v Praze (nepovolená). 

 Dne 27. května 2000 druhá brněnská Local Street Party (proti zasedání 
Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze v září stejného roku). 

 Dne 30. června 2000 se uskutečnila Local Street Party v Praze (nepovedená, sešlo se 
jen pár desítek lidí, navíc chyběla aparatura).16  

  Dále pak 26. září roku 2000 se konala protestní street party proti zasedání 
Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. 

  V roce 2001 se konaly na území České republiky 3 akce a na území Slovenska jedna 
akce typu Global Street Party či Local Street Party. 

 První byla v Brně, tam se konala 3. Local Street Party, další byla v Praze a třetí se 
konala ve Vysokém Mýtě. Pro informaci ta čtvrtá se konala v Bratislavě. 

 Dne 25. května 2002 se konala 4. brněnská Local Street Party. 
 

 Toto byl výčet pouze akcí typu Global Street Party a Local Street Party. Jinak pokud 
jde o celkové akce, tak na území České republiky jich bylo mnohonásobně více, ale v tomto 
případě se již nejedná o pouliční akce svolané za účelem, který mají akce Global Street Party 
a Local Street Party. Proto zde nebude autor uvádět jejich výčet, který by byl velmi obsáhlý. 
 
1.3 PRŮBĚH AKCÍ A JEJICH DOPADY 

 
 Průběhy akcí se velice liší, jelikož je velmi důležité za jakým účelem je akce svolána, co 
má představovat a na jaký problém chce poukázat. Z prvopočátku byly akce Global Street 
Party a Local Street Party velice poklidné a jednalo se pouze o akt zviditelnění určitého 
problému tím, že se lidé sešli a za hlasité hudby a pokřikování hesel pochodovali ulicemi 
měst s transparenty nad hlavami, na kterých byly nápisy týkající se problému, kvůli kterému 
byla akce Global Street Party nebo Local Street Party svolána. 
 Z počátku měly akce Global Street Party a Local Street Party dopady pouze na určitá 
omezení dopravy a ulic. Jak se tento fenomén začal více rozšiřovat, tak se dopady více 
stupňovaly a zasáhly pak už nejen dopravu, ale také běžný život obyvatel města. 
 Na tomto místě tedy lze položit otázku: Co přinesla GSP? Měla vůbec nějaký dopad? 
A jaká z ní plynou ponaučení? 
 Akce samotné znamenaly obrovský milník pro Českou republiku, pro politiku  
a celkové myšlení lidí této země. Představovali něco, co lidé dosud neznali. 
 První GSP akce, která začala na pražském náměstí Míru, přerostla v otevřený střet  
s policií, rozbíjení výloh a další výtržnosti. Nepovolený průvod demonstrantů vyvrcholil 
napadením restaurací McDonald's a Kentucky Fried Chicken na Václavském náměstí a ve 
Vodičkově ulici. Zraněno bylo 17 policistů, čtyři z nich byli hospitalizováni. Tři desítky 
účastníků demonstrace policie obvinila z výtržnictví, ničení cizí věci a útoku na veřejného 
činitele.17 Stíhání většiny z nich však vyšetřovatel zastavil. Při vyšetřování se jako 

                                                 
16

 Mělo se jednat o zkoušku na zářijovou Global Street Party proti zasedání Mezinárodního Měnového Fondu 
a Světové banky v Praze. 
17

 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
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problematické ukázalo nejen prokazování viny jednotlivým demonstrantům, ale tématem byl 
i policejní zásah proti demonstrantům.18 První akce GSP tedy ukázala, jak dokáže být taková 
masa lidí nebezpečná. 
 Global Street Party byla novým impulsem a způsobem pořádání veřejných akcí. Po 
GSP následovalo mnoho dalších street parties, a to nejen v Praze, ale i v Bratislavě, Brně, 
Plzni, Vysokém Mýtě atd. Global Street Party ukázala, že je možné přilákat na protestní akci 
tisíce lidí.19 

Global Street Party znamenala pro anti-autoritářské hnutí významný milník. Dokázala, 
že do ulic je schopno vyjít řádově více lidí, než doposud bylo zvykem. Že protestní akce jdou 
udělat i jinak a že je možné a dokonce i potřebné spojit protest a zábavu. A ukázala také to, 
že jsme součástí globálního hnutí za sociální spravedlnost. 

Hnutí samotné si naplno uvědomilo, že předním tématem jeho agendy bude boj proti 
ekonomické globalizaci, novodobé podoby kapitalismu. Global Street Party ukázala zatím 
nepoznanou dynamiku podobných akcí, o níž je třeba diskutovat. Pořadatelé GSP se sice od 
závěru akce distancovali, přesto však bylo znát, že hnutí jako celek bere násilí vůči symbolům 
„globalizovaného kapitalismu“ a zasahujícím policistům, coby servisní třídě tohoto systému, 
jako legitimní.20 
 Hlavně s ohlédnutím 13 let nazpět lze dnes říci, že smysl první Global Street Party 
u nás je bezesporu přínosný v určitých směrech. 
 Jejím hlavním přínosem bylo to, že ukázala, jak dokáže oslovit velké masy lidí. Když se 
k tomu navíc přidají ještě nepokoje v ulicích, tak dokáže k problémům sociálním, 
ekologickým, ekonomický a politickým přilákat mnohem více pozornosti než jakékoliv petice, 
referenda nebo i taková pokojná demonstrace. 
 Mnohým lidem dala Global Street Party možnost zažít pocit z toho, když jsou ulice bez 
aut, policie, politiků nebo třeba symbolů konzumu či globálního kapitalismu.21 Chvilku jim 
dala pocit určité volnosti a svobody, ale jen do chvíle než někteří z nich skončili v rukou 
příslušníků policie. Z globálního pohledu se akcím, ke kterým se řadí i Global Street Party 
podařilo přilákat pozornost, která rozhodně prospěla zejména k tomu, že jsou určité věci teď 
mnohem viditelnější a jsou témata, o kterých se najednou diskutuje mnohem více a dostala 
se do povědomí lidí. 
 Většina akcí GSP nebo LSP byla v poklidnějším duchu. Bohužel i zde se našli živly, 
které chtěly tyto akce než jako mírovou formu protestu proměnit spíše ve formu násilné 
demonstrace. Již první akce GSP v květnu roku 1998 byla zpočátku poklidná, ale pak se 
proměnila ke konci v násilnou demonstraci s velkou účastí policejních jednotek, které na to 
musely reagovat a zabránit násilí. Jelikož na takovou obrovskou masu lidí nebyla policie 
vůbec připravená, tak ti, kteří přišli jen z důvodu toho, aby páchali vandalismus, tak ti si přišli 
v závěru na své.  

                                                 
18

 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
19

 RUBEŠ, S. Global Street Party – ohlédnutí po 10 letech. [cit. 2011-01-24]. 
<http://csaf.cz/index.php?clanok=833>. 
20

 RUBEŠ, S. Global Street Party – ohlédnutí po 10 letech. [cit. 2011-01-24]. 
<http://csaf.cz/index.php?clanok=833>. 
21

 RUBEŠ, S. Global Street Party – ohlédnutí po 10 letech. [cit. 2011-01-25]. 
<http://csaf.cz/index.php?clanok=833>. 
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 Dopady tedy byly všeobecně nejen na lidi žijící v okolí konání akcí, ale v podstatě to 
byl dopad celorepublikový. Po této akci byla obviňována policie, že nebyla adekvátně 
připravená a způsobila zbytečné zmatky, chaos a zbytečně brutálně zasáhla téměř po 
ukončení akce na nic netušící lidi, kteří stáli bohužel v nepravou chvíli na nepravém místě. 
 Ale jedno se musí GSP nechat, a to je to, že tyto akce u nás konečně vyvolaly ten 
prvotní impulz toho, že lidé začali přemýšlet o různých tématech a policie konečně začala 
přemýšlet jak se lépe připravit na další takový zásah, protože přeci jen, tohle tu od listopadu 
1989 nebylo.  
 Taktika, nové zákony a spolupráce přes hranice se konečně začala rozbíhat a přinesla 
kýžený efekt toho, že se začalo něco konečně odehrávat i na poli bezpečnosti. 
 
1.4 KDO AKCE ORGANIZOVAL A ZA JAKÝM ÚČELEM 
 
 Organizování tak velké akce jako je Global Street Party je opravdu náročnou 
záležitostí. Musí ji dělat někdo, kdo má zkušenosti s pořádáním něčeho podobného 
v takovém rozsahu. Jelikož před rokem 2000 bylo použití internetu velice sporadické, tak 
nebyla možnost použít například sociálních sítí ke svolání akcí jako je tomu dnes nebo 
například jak tomu bylo v lednu tohoto roku ke svolání demonstrací v Egyptě. Proto jako 
nejúčinnější se v té době jevily plakáty a letáky, které bylo vidět po celém hlavním městě. 
Byly v metru, autobusech, tramvajích, na zastávkách MHD, prostě všude, kde se dalo něco 
vylepovat. 
 První GSP konanou v České republice dne 16. května roku 1998 přijalo České 
antiautoritářské a radikálně ekologické hnutí výzvu PGA a skupiny Earth First! a Chranitěli 
radugy s organizačním přispěním členů Československé anarchistické federace a Proti 
proudu – Rainbow Keepers22 svolalo na 16. května 1998 na Náměstí Míru v Praze první 
opravdovou street party v těchto končinách. Organizátoři zároveň tuto iniciativu využili 
k tomu, že přinesli do stojatých vod anarchistických a podobných demonstrací nový vítr, jenž 
by je obohatil o prvek zábavy: hudba, tanec, performance, občerstvení apod.23 
 Naopak od akce se naprosto distancovaly všechny tuzemské nevládní ekologické 
organizace, mj. Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země, Zelený kruh a Společnost pro trvale 
udržitelný život. 
 Zpočátku byla Global Street Party organizována jako odpověď na celosvětový 
fenomén Global Street Party a organizátoři jim chtěli vyjádřit podporu, i když bylo už předem 
jasné, že to asi tak mírový pochod nebude, jak bylo zprvu avizováno. A také se ukázalo, že ač 
tam bylo plno lidí, kteří šli pouze poklidně pochodovat ulicemi, tak stále bylo plno těch, kteří 
toho využili jako záminky k tomu, aby se v davu jen schovali a mohli dělat výtržnosti, protože 
jak se říká, tak pod svícnem je největší tma. Bohužel to pak odnesli i nevinní lidé, které si 
policie spletla a hrubě je napadla, aniž měla předem informace, že se jedná o členy street 
party. 
  

                                                 
22

 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
23

 RUBEŠ, S. Global Street Party – ohlédnutí po 10 letech. [cit. 2011-01-26].  
<http://csaf.cz/index.php?clanok=833>. 
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Hlavními organizátory Global Street Party v Praze v květnu roku 1998 byly pánové Slavomír 
Tesárek a Jan Křeček. Druhou Street Party v Praze pořádaly ekologické sdružení Rainbow 
Keepers a Earth First! ve spolupráci s již zmíněnými organizátory první Global Street Party 
v Praze.24 
 Účel byl jasný. A to přiblížit tento fenomén domácí veřejnosti. Ať už ve světle dobrém 
či špatném se tak stalo. Do té doby totiž nikdo nevěřil, že by se něco takového mohlo 
odehrát v ulicích hlavního města. Zároveň se povedlo i to, co bylo motem této akce 
a to, že ulice patří lidem a ne autům. I když to bylo jen na krátkou chvíli, než byla policie 
schopna přijmout účinná opatření. 
 Následné akce typu Global Street Party a Local Street Party byly organizovány 
stejnými lidmi nebo lidmi, kteří měli něco společného s organizátory první street party 
v Praze. Většinu ze všech Local Street Party měl na svědomí organizátor první Global Street 
Party Slavomír Tesárek, který společně s Janem Křečkem tyto akce pořádali i nadále ve 
spolupráci s organizacemi jako Rainbow Keepers nebo Earth First!. 
 Z tohoto fenoménu se pak dále rozvíjející se frakce oddělily a vytvořily svoje buňky, 
které v dnešní době působí v extremistických skupinách především levicového zaměření. 

                                                 
24

 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
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2.    PSYCHOLOGICKÉ HLEDISKO FENOMÉNU 
 
2.1 MÉDIA A JEJICH MEDIALIZACE TĚCHTO AKCÍ 
 
 Média a medializace akcí související s fenoménem Global Street Party jsou stejné jako 
při jakékoliv jiné akci nebo nepokojích. Média se na ně zevrubně připravují a bedlivě je 
sledují, jelikož je to jedna z velice důležitých událostí, co se týká bezpečí v lidské společnosti 
a zároveň je to velice mediálně zajímavé téma. 

Situace, kdy dochází ke kontaktu velkého počtu lidí (demonstrace, sportovní utkání, 
setkání extremistických skupin, technoparty apod.) s policií, mají specifickou strukturu 
a dynamiku. Na rozdíl od běžné interakce (policista–občan) dochází v situacích hromadného 
chování k interakci mezi skupinami (účastníci akce – policisté zasahující pod jednotným 
velením), které se od sebe liší především stupněm organizovanosti, vnitřním uspořádáním 
(strukturou rolí), skupinovými normami, charakterem činnosti, intencionalitou (cílovostí) 
jednání svých členů, prostředky k dosahování cílů a interpersonálními vztahy.25 
 Média, do kterých spadá i televizní zpravodajství, v případě těchto demonstrací velice 
ráda ukazují, jak probíhají tyto akce a zároveň je to i taková záruku sledovanosti a popřípadě 
prodejnosti, jelikož lidé se o toto téma zajímají. Většinou totiž dochází k násilnostem, 
vandalismu, škodám na majetku, zraněním a dalším věcem, která lidi zajímají. Proto se média 
snaží většinou, ale bohužel ne úplně objektivně tyto akce sledovat. 
 
 Někteří jedinci, kteří se těchto akcí zúčastňují, mají i z tohoto zviditelnění v médiích 
určité vlastní vnitřní uspokojení. Už jen to, že jsou v médiích ať již oni samotní, jejich dílo 
nebo výtvor, tak to úplně stačí k tomu, aby se této akce zúčastnili. Hlavně pro organizátory 
těchto akcí je mediální zviditelnění tou nejlepší vizitkou toho, že akce byla úspěšná, když se o 
ní média zajímají.  

Protože když je akce mediálně přehlížena, tak nemá takový úspěch a ten vyplývá 
z toho, že se o akci nezajímají ani média, tudíž není tak důležitá pro společnost. 
 V rámci toho, aby se média zajímala je proto ve většině případů akce doprovázena 
výtržnictvím, vandalismem, střety s policií atd. Většina médií u nás se hlavně ale snaží 
z těchto akcí udělat senzaci a odstrašující příklad toho, jak by takové akce probíhat neměli 
zvláště tím, že trochu nadsazují určité aspekty a okolnosti a vyzvedávají hlavně násilné činy, 
které se během akcí udály, protože to zajímá lidi především.  

Většinou se akce obejdou bez většího problému, ale když nastane, tak je řádně 
mediálně vyzdvižen a to, že téměř celá akce proběhla v poklidu, se už příliš nezmiňuje. 
Protože koho zajímá to, že se nic nestalo? Nikoho. Lidi přeci kupují tisk a dívají se na 
zpravodajství právě kvůli tomu, aby viděli jak se těch pár osob, které nepřišly s čistým 
úmyslem, snaží násilným způsobem narušit či ukončit pokojnou akci.  

V naší společnosti totiž je a vždy bude ten kořen násilí v mladých lidech zakotven. 
Není to ale většinou jejich vina. Protože většina těchto násilníků, vandalů a dalších výtržníků 
pochází z rozpadlých rodin nebo vyrůstali v domovech či to jsou jen velmi silní příznivci 
požívání omamných a psychotropních látek. Ale samozřejmě se najdou i výjimky. 

                                                 
25

 SPURNÝ, J. Těžkooděnci proti tančícím dětem. Psychologie Dnes, 2005, roč. 11, č. 9, s. 16-18. 
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 Dalo by se to i pojmout tak, že člověk se ve vyhrocené situaci často nenalézá jako 
osamělý jedinec, ale ve společenství s jinými lidmi.  

V takových situacích může mít i pro ostatní daná situace podobné psychické účinky 
a tehdy hovoříme o psychické zátěži hromadné povahy.  

Vznik takové situace se promítá do interakcí daných subjektů, ale jejich chování nelze 
vyvodit z prostého souhrnu individuálních psychických vlastností, stavů aj. Vytváří se 
specifické sociální ovzduší společných postojů a prožitků na základě sugesce, emocionální 
nákazy a následovnictví. Účastníci vystaveni účinkům vyhrocených situačních kontextů 
mohou reagovat v rozlišných směrech.26 
 
2.2 ŘEŠENÍ FENOMÉNU GSP DOMA A VE SVĚTĚ 
 
 Řešení fenoménu Global Street Parties je velice složitá záležitost. Ať už se jedná o to, 
že jde o obrovskou masu lidí, které vychází do ulic nebo i o to, aby se bezpečnostní složky 
zachovali adekvátně a jednali přesně tak, jak mají a co jim dovoluje zákon.  
 Hlavním problémem v řešení akcí typu Global Street Party je to, aby akce 
nevyeskalovala v něco mnohem horšího, než je akce sama o sobě. To znamená, že 
bezpečnostní složky musí jednat tak, aby účastníky zbytečně neprovokovali k protiprávnímu 
jednání. To by mohlo pak přerůst v násilnosti a mohlo by dojít k značným škodám, ublížení 
na zdraví nebo v nejhorším i ke smrti některého ze zúčastněných. Policie proto spolupracuje i 
se zahraničními policejními odděleními a předávají si zkušenosti ohledně těchto demonstrací 
nebo manifestací na veřejnosti. 
 V čem tedy spočívá hlavní problém? Jedním z problémů je způsob postupu v takových 
akcích a taktika, která zaměstnává stále a opakovaně všechny policejní sbory. Udržování 
veřejného pořádku je jedním z nejdůležitějších úkolů policie, na němž je vysokou měrou 
závislá i stabilita a bezpečnost země a jejích občanů. 
 Cílem je tedy zachování veřejného pořádku v demokratickém státě a to i díky 
zajišťování individuální svobody občanů a hlavně dodržování zákonů. Protože když je nebude 
dodržovat policie, tak jak si potom mají mladí lidé brát příklad k tomu, aby je dodržovali oni 
sami? 
 Protože demonstrace a různé druhy manifestací mohou vyvolávat neklid a napětí, tak 
jim policie musí umět předcházet, zvládat je a následně pokud již tedy nastanou, tak musí 
pořádek a bezpečnost znovu zajistit a obnovit.27 

Podle Schärera není deeskalační strategie v souvislosti s nasazením a zásahy policie 
novým pojmem, nýbrž pochází z původního brokdorfského nálezu německého Ústavního 
soudu, v němž byla stanovena povinnost kooperace mezi organizátory a účastníky 
shromáždění, správními úřady a policií. 
 Právě z této kooperační povinnosti odvodila německá policie způsoby postupu 
a taktiku nasazovaných jednotek ke zvládnutí demonstrací. Tuto taktiku přebrala rovněž 
i švýcarská policie. 

                                                 
26

 MIKŠÍK, O. Hromadné psychologické jevy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 270 s. ISBN 80-246-0930-4. 
27

 SCHÄRER, D. Die Deeskalationsstrategie im Zusammenhang mit Kundgebungen. Ausfluss aus der 
Verhältnismässigkeit oder ein Zeichen der Schwäche? Kriminalistik. C. F. Müller. Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Ehm GmbH, Heidelberg 2007, č. 7, s 485-488. 
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 Sedm zásad brokfordského nálezu:28 
 

1. Záruka svobody shromáždění. 
2. Důsledné zabránění, resp. potírání násilí. 
3. Profesionální řídící management (směrnice, taktika, specializace). 
4. Koncepční plánování a provedení opatření. 
5. Intenzivní příprava všech nasazovaných sil. 
6. Ofenzivní práce v médiích a na veřejnosti. 
7. Vyhodnocení nasazení a zásahu včetně kolegiálního, avšak důsledného konstatování 

chyb. 
 

 Z hlediska nasazení policejních sil to tedy znamená, aby případný konflikt byl řešen 
přiměřenými prostředky, tedy aby se hned nestřílelo na prvního účastníka, kterému upadne 
na zem láhev, ale aby zásah byl přiměřený. 

 Je tedy nutné se nejdříve snažit o komunikaci, protože deeskalační taktika může 
fungovat jen tehdy, signalizují-li účastníci ochotu vést s policií rozhovor. Nejdůležitější 
faktory policejní deeskalační strategie je tedy ukázat účastníkům meze, za které nelze jít  
a ochotu komunikovat. 
 Je třeba také poukázat na fakt, že v tomto případě je dobré brát v potaz i určité 
změny v hodnocení postupů. Postupy, které byly přiměřené a účelné před deseti lety, již 
nemusí jít uplatnit v dnešní době, protože doba se vyvíjí a s ní i postupy a taktika. Navíc je 
potřeba dodat, že lidé se přizpůsobují, takže je potřeba postupy a taktiku postupně 
aktualizovat a vymýšlet nové. 
 Realizace neeskalační strategie má účinky jak na policisty, tak i na občany, proto je 
důležitá přiměřenost. Jestliže policie nezasáhne, tak je to interpretováno jako slabost. 
Policisté se od určitého prahu cítí být ponižováni následnými urážkami a agresivními výpady 
ze strany účastníků těchto manifestací. K motivaci zásahových sil, k dosažení jejich vysoké 
frustrační tolerance a k vysoké akceptaci policejního postupu obyvatelstvem je velice 
důležité vysvětlení důvodu určitého postupu. 
 Je potřeba tedy zdůraznit, že neeskalační strategie není znamením slabosti, ale nýbrž 
projevem přiměřenosti a kooperace jako základního principu. Tato strategie však nemůže být 
nikdy zárukou mírného průběhu  
manifestace. Neeskalační strategie neznamená, že policie vyjde vstříc všem požadavkům 
protistrany, aby za každou cenu nemuselo dojít k policejní intervenci nebo konfrontaci 
s účastníky manifestace. 
 Řešení fenoménu pouličních demonstrací a manifestací je i u nás podobné jako jinde 
v Evropě či ve světě. Policisté ze Správy hlavního města Prahy Policie České republiky při 
bezpečnostních opatřeních k zajištění klidu a veřejného pořádku při manifestacích 
a veřejných shromážděních přiměřeně vycházejí z policejní strategie při manifestacích na 
veřejnosti.29  

                                                 
28

 SCHÄRER, D. Die Deeskalationsstrategie im Zusammenhang mit Kundgebungen. Ausfluss aus der 
Verhältnismässigkeit oder ein Zeichen der Schwäche? Kriminalistik. C. F. Müller. Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Ehm GmbH, Heidelberg 2007, č. 7, s 485-488. 
29

 PROTIVÍNSKÝ, M. Policejní strategie při manifestacích na veřejnosti. Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 48n. 
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Dále policie vychází ve své strategii z výsledků dlouhodobé spolupráce s 2. útvarem 
pohotovostní policie Berlín, kterou realizuje Ředitelství služby pořádkové a železniční policie 
Policejního prezidia České republiky.  

Díky oboustranně otevřené spolupráci s vedením tohoto útvaru byly a jsou 
dlouhodobě vzájemně porovnávány přístupy policejních složek obou států ke zvládání 
mimořádných policejních opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku, způsoby 
pozitivního ovlivňování účastníků shromáždění a jiných akcí s účastí většího počtu osob, 
způsoby vlastní organizace policejních opatření, rozdělení kompetencí a odpovědnosti členů 
řídících štábů a zejména formy a cíle vnitřní a vnější kompetence.30 
 Výsledkem této dlouhodobé spolupráce s tímto útvarem Berlínské policie je v našich 
podmínkách například účinné předcházení násilí ze strany účastníků akcí a shromáždění 
spočívající v zavedení modelu antikonfliktních týmů,31 pevné stanovení kompetencí 
a odpovědnosti jednotlivých členů řídícího štábu. 
 
 K rozšíření a prohloubení spolupráce a získání nových poznatků v této oblasti byla 
uskutečněna ve dnech 1. až 5. července 2007 zahraniční služební cesta do Spolkové republiky 
Německo k účasti na policejním opatření „KAVALA 2007“ prováděné útvary policie SRN 
k zajištění zasedání vrcholných představitelů států skupiny G8, G5, Egypta, Alžíru, Senegalu, 
Čínské lidové republiky, Ruské federace a zástupců Mezinárodního Měnového Fondu, 
Organizace Světových Národů a Světové banky. 
 Jako zástupce policie pro Prahu se zúčastnil zástupce ředitele správy pro 
uniformovanou policii plk. Ing. Zdeněk Bezouška. Tato cesta pak byla koncipována jako 
součást příprav Policie České republiky k zajišťování policejních akcí a opatření, které byly 
zapotřebí v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropy v roce 2009. 
 Při konkrétních opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku při manifestacích  
a veřejných shromáždění se především vychází z toho, aby byl dodržen zákon č. 84/1990 Sb., 
o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů. 
 V podmínkách hlavního města je garantem dodržování zmíněného zákona Magistrát 
hlavního města Prahy, který můžu shromáždění zakázat podle § 10 citovaného zákona nebo 
shromáždění rozpustit dle § 12 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2.3 TRANSFORMACE FENOMÉNU GSP DO JINÝCH TYPŮ AKCÍ 
 
 Transformaci fenoménu Global Street Parties můžeme vidět a spatřit jedině v tom 
smyslu, že ji přiřadíme do škatulky extremistických hnutí.  
 
Jelikož někteří tehdejší účastníci v roce 1998 byli spíše extremistické povahy a Global Street 
Party pro ně byla obrovská příležitost se ukázat na veřejnosti. 
 Projevy extremismu se začaly v České republice otevřeně projevovat po listopadu 
1989. Problematika extremismu, komunistickým režimem na veřejnosti uměle zakrývaná, se 

                                                 
30

 PROTIVÍNSKÝ, M. Policejní strategie při manifestacích na veřejnosti. Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 48n.. 
31

 Viz. Kapitola 3.2. 
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začala razantnějším způsobem projevovat. Do obecného povědomí vstoupila v podobě útoku 
na příznivce hnutí skinheads, na romské etnikum a občany tmavší barvy pleti. Za situace, kdy 
česká společnost po více než 40 let byla společností uzavřenou, nikoliv multikulturní. 
Současně začalo pomalu vystupovat na povrch xenofobní naladění části obyvatelstva. 
Lhostejností veřejnosti, či její podstatné části, k extremistickým projevům, sympatizování 
s těmito projevy nebo dokonce jejich skrytá či otevřená podpora začaly spoluvytvářet 
příhodné podmínky pro projevy s extremistickým podtextem.32 
 Pojem extremismus je módní a hojně užívaný i přesto, že ho je velmi složité 
definovat. Anebo právě proto. Každý si pod tímto pojmem představuje trochu něco jiného. 
Pro některé je to pohodlná škatulka, kam se dají zařadit všichni ti, kteří nesouhlasí s obecně 
sdíleným přesvědčením většiny. Pro jiné je spojen s extrémním chováním. Pro další 
s násilím.33 
 Global Street Party a Local Street Party byly v podstatě počáteční fází začátku 
nastartování demonstrací, manifestací, protestů a dalších druhů nepokojů v našich ulicích ve 
větší míře. 
 Od tohoto fenoménu, který v druhé polovině devadesátých let dorazil i do České 
republiky, se pak v následujících letech odrazilo mnoho dalších jiných skupin, které se stejně 
jako Global Street Party snažily bojovat za to, v co věřily a bylo podle jejich názoru potřeba 
v naší společnosti změnit. A někdy to dávaly najevo i velice vandalistickými způsoby projevu. 

Extrémisté jsou v demokracii cizím tělesem, neboť znají pouze svou pravdu a jsou 
k jejímu prosazení ochotni užívat extrémních prostředků. Ale v tom též spočívá v moderních 
demokraciích jejich omezení, neboť se automaticky vyčleňují ze způsobu, jakým demokracie 
funguje, a vyvolávají obrannou reakci.34 

Extremismu se daří všude tam, kde může zneužívat deprivace35 a pocitu výlučnosti. 
Bude se mu tedy dařit spíše v nových demokraciích. V rozvinutých západních demokraciích 
bude míra extremismu ve společnosti záviset spíše na momentální schopnosti té které 
demokracie začít extremismus vidět jako problém. A začít se tedy vážně zabývat problémy, 
které extremismus plodí.36 
 V našich končinách existuje celá řada extremistických skupin. Street parties se ale řadí 
na levou stranu extremistického hnutí, tudíž mají společné myšlenky s levicově 
extremistickými skupinami. 
 V politických vědách je upřednostňováno používání pojmů pravicový a levicový 
extremismus a označovaní politických organizací jako extrémně levicové a extrémně 
pravicové. Z pohledu správního a trestního práva pravo-levá orientace extremistických 
skupin nemá podstatnou hodnotu.37 

Ovšem politology upřednostňované dělení extremismu na pravicový a levicový 
extremismus se též ukazuje jako problematické. Právě v případě punks a skinheads lze 

                                                 
32

 Extremismus. [cit. 2011-01-27]. <http://www.odmaturuj.cz/sociologie/extremismus/>. 
33

 PEHE, J. Extremismus. [cit. 2011-01-29]. <http://www.pehe.cz/clanky/1997/extremismus>. 
34

 PEHE, J. Extremismus. [cit. 2011-01-29]. <http://www.pehe.cz/clanky/1997/extremismus>. 
35

 Označení nedostatečného uspokojení důležité psychické, či fyzické potřeby jednotlivce. 
36

 PEHE, J. Extremismus. [cit. 2011-01-29]. <http://www.pehe.cz/clanky/1997/extremismus>. 
37

 MAREŠOVÁ, A. a kolektiv, Kriminologické a právní aspekty extremismu. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci, 1999. 132 s. ISBN 80-86008-59-2. 
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názorně takovou problematičnost doložit tím, že část punks má velice blízko k anarchistům  
a skinheads zahrnují též ultralevicové frakce. Proto je dělení na levicové a pravicové velice 
složitou záležitostí. 
 Situace kolem extremismu se musí dobře sledovat, protože extremisté neustále mění 
svoje taktiky a přicházejí s novými postupy. 

V současné době je levicový extremismus podle Útvaru pro odhalování organizo-
vaného zločinu jednou z nejrychleji rostoucích extremistických skupin u nás. Podle výroční 
zprávy za rok 2009 se očekával nárůst tohoto druhu extremismu v roce 2010 a následujících 
letech. Jelikož nová výroční zpráva ještě dosud není na stránkách ministerstva vnitra 
k dispozici, tak musí autor vycházet z poslední dostupné zprávy, a proto nelze konstatovat, 
jak se v průběhu roku 2010 levicový extremismus vyvíjel (respektive zda rostl, či nikoliv). 
 Vymezení levicového extremismu je tedy v podstatě v návaznosti na Global Street 
Party možné vysvětlovat takto: 
 

 Anarchisté: odmítají zákony, chtějí zrušení státní moci, ale říkají, že řád musí být. 

 Autonomové: odmítají jakékoli společenské uspořádání, odmítají jakékoli omezení 
osobní svobody, odmítají vládu a stát, více radikální, individualismus. 

 Anarchoautonomové: odmítají stát jako instituci, jejíž nejpodstatnější funkcí má být 
obrana soukromého vlastnictví, byrokratizace prostředků a hájení zájmů vládnoucích 
vrstev, dále odmítají kapitalismus ve všech podobách, jsou proti vykořisťování, proti 
nadnárodním společnostem, odmítají nadvládu člověka nad člověkem, zastupitelskou 
parlamentní demokracii, vládu dělnické třídy (diktatura proletariátu) a monarchii. 

 Skupiny proti nadnárodním společnostem (McDonald, jaderné elektrárny, IDET 
= zbrojní veletrh) – blokují výstavby, tam kde se jedná o bojovou techniku – odmítají 
konzumní společnost, nabalují se na ekonomické aktivity – převoz jaderného odpadu 
– betonují se do kolejiště například.38 

 
Levicoví extrémisté bývají často mnohem vzdělanější než pravicoví extrémisté. 

 Jako příslušníci levicového politického extremismu bývají označováni zejména 
anarchisté, redskins (jsou příslušníky hnutí skinheads), některé skupiny legálních politických 
stran: např. komunisti, squateři, někdy též militantní ekologové a ochránci zvířat. V zahraničí 
byli členové levicových extremistických skupin často ztotožňováni s pachateli teroristických 
útoků. V poslední době, na rozdíl od situace v jiných částech světa, se však aktivita většiny 
známých evropských levicových teroristických skupin značně snížila a naopak, inklinace 
k terorismu se stává charakteristickým projevem také pravicových extremistických hnutí 
a výjimečně i náboženských sekt. 
 V rámci spojení s Global Street Party můžeme jako levicové extremisty, kteří s tímto 
fenoménem mají něco společného označit například ochránce práv zvířat, enviromentalisty  
a s tím související organizace na podporu zastavení ničení naší planety. 
 Jako další možnou spojitostí s Global Street Party můžeme spatřovat i například 
v celosvětově známém festivalu hudby Love Parade, která je pravděpodobně světově 

                                                 
38

 Levicový extremismus. [cit. 2011-01-30].  
<http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/03/levicov-extremismus.html>. 
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nejznámějším festivalem tzv. technokultury, hudebního proudu z konce osmdesátých let 
XX. století. Za nepředstavitelně ohlušujících zvuků hudby techno, pouštěných z několika 
tuctů nákladních aut a jevišť účastníci celý den až pozdě do noci tančí na ulicích a pozdě 
večer obsazují veškeré diskotéky v pořádaném města. Vždyť jich také na posledních akcí 
tohoto typu bylo kolem 1,5 milionu.39 
 
 Bohužel poslední akce v roce 2010 nedopadla dobře a několik lidí zemřelo, a proto se 
organizátoři rozhodli, že další Love Parade již nebude organizována. 
 Souvislost s Global Street Party má i tzv. technoparty, která je u nás známá pod 
názvem CzechTek neboli „české techno“. První technoparty se k nám dostala nebo se 
objevila v roce 1994, ale první CzechTek40 se konal teprve v roce 2004. Je tu rozdíl deseti let. 
Proč asi? No zjevně to bude způsobené tím, že jako první velkou akcí konanou v našich 
končinách, kde se objevila hudba a tančící lidi v rytmu hudby byla Global Street Party. 
A jelikož další následovaly až přibližně do roku 2002, tak zřejmě tyto skupiny fanoušků této 
hudby neměli důvod pořádat své vlastní akce. 
 S ústupem až koncem Global Street Party a Local Street Party se začali tyto 
fanouškovské základny shromažďovat a připravovat svoje vlastní párty, na kterých by se zase 
mohli všichni bavit ve stylu hudby linoucí se z obrovských repro-beden. 
 Kromě roku 2008 se CzechTek konal od roku 2004 do roku 2009 každoročně. Dá se 
tedy říct, že i Global Street Party měla vliv na tento fenomén, i když její přímá zodpovědnost 
na tento druh technoparty je přinejmenším spornou oblastí, tak důkazy nasvědčují, že tu je 
určitá spojitost až určitá možnost hovořit o transformaci. 
 Co se týká samotného fenoménu Global Street Party a Local Street Party, tak je to 
fenomén, který rozhodně není mrtvý a je tu obrovská pravděpodobnost, že v budoucnu se 
opět může konat další Global Street Party, protože s rostoucími tendencemi lidstva na 
pohodlí a na nové technologie se může opět vynořit ta potřeba ukázat lidem, že ulice by měli 
být zase pro lidi a ne auta ani stroje jakéhokoliv typu. 
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 Love Parade. Wikipedia. [cit. 2011-02-01]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Love_Parade>. 
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 Seznam akcí CzechTek. Czechtek. [cit. 2011-02-01]. <http://czechtek.bloguje.cz/tema-1-czechtek.php>. 
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3. BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO FENOMÉNU 
 
3.1 KLASIFIKACE AKCÍ TYPU GLOBAL STREET PARTY 
 

Klasifikovat akce typu Global Street Party a jejich odnož Local Street Party není lehké. 
Prakticky není jasné, kde by se mělo začít. Nejjednodušším aspektem klasifikace těchto akcí 
by asi bylo klasifikovat je z hlediska uskutečnění účelu a toho, jestli proběhly v klidu, nebo při 
nich došlo k nějakému násilí či vandalismu. 
 Jelikož je toto velice jednoduché třídění, tak se budeme tohoto držet i při klasifikaci 
akcí typu Global Street Party a Local Street Party. První akce Global Street Party proběhla i 
přes to, že byla avizována jako klidný pochod nakonec zcela jinak. Na konci pochodu Prahou 
se začalo projevovat násilí, které nakonec přerostlo v potyčky s policií a velké škody na 
majetku. Byla to jak pro policii, tak i pro občany velká zkušenost a hlavně to byl prvotní 
pokus a překvapení bylo na straně účastníků pochodu.41 
 Nakonec další konané Global Street Party a Local Street Party by se daly 
charakterizovat za mírné ve srovnání s tou první v Praze. 
 Další Local Street Party konaná 29. srpna 1998 byla podle organizátorů relativně 
poklidná a co bylo hlavní, tak to, že se policii podařilo ubránit McDonalda, který to v květnu 
od demonstrantů schytal nejvíce. Nepokojů se demonstranti dopustili až po oficiálním 
ukončení akce, ale policie je rychle zpacifikovala a odvezla na policejní stanici. 
 Další street party konanou u nás byla v květnu roku 1999 první brněnská street party. 
I tam se demonstrace obešla bez problémů. Na další demonstraci typu street party konanou 
18. června roku 1999, která byla předem zakázána, dorazilo jen pár desítek lidí a celý 
pochod, i když nepovolený proběhl bez incidentu a policii nahrával i silný déšť, který 
napomohl k rychlému ukončení akce. 
 Dne 27. května 2000 proběhla druhá brněnská Local Street Party, která byla 
směřována hlavně jako demonstrace proti zasedání MMF a Světová banky v Praze v září 
stejného roku. Obešla se bez incidentů, ale zablokovala na hodinu hlavní silici na obec 
Koliště. Dne 30. června 2000 se konala Local Street Party v Praze. Tato akce byla 
nepovedená, sešlo se jen pár desítek lidí, navíc chyběla aparatura. Mělo se jednat o zkoušku 
na zářijovou GSP proti zasedání MMF a Světové banky v Praze. Nebyl hlášen žádný incident. 

Největší a nejbrutálnější demonstrací byla bezesporu ta 26. září roku 2000, kdy 
v Praze zasedala Světová banka a Mezinárodní měnový fond. V ulicích byly tisíce 
demonstrantů a dokonce i plno zahraničních demonstrantů, kteří přijeli vyjádřit svůj názor 
MMF a SB a svůj nesouhlas s jejich politikou. Obrovské nepokoje, létající dlažební kostky, 
poničený majetek a zranění, to byl výsledek této demonstrace. 

V roce 2001 pak se u nás konaly 3 akce typu GSP a LSP, ale ty proběhly také v poklidu. 
Takže by se dalo shrnout, že většina až na výjimky se akce GSP obešly bez problémů a šlo 
opravdu jen o to ukázat a projevit svůj názor na určitou věc. Bohužel vždy se najde nějaký 
provokatér. Ale klasifikoval bych je jako povedené a účelné. Je zřejmé, že do budoucna se 
tyto akce mohou opakovat opět. 
 

                                                 
41

 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
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3.2 BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY A JEJICH ZVLÁDNUTÍ AKCÍ TYPU GLOBAL STREET PARTY 
 
 Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších faktorů, ze kterého policie vychází při hlídání 
demonstrací. Je to jeden z faktorů, který policie musí určit a následně ho vyžadovat od 
zúčastněných demonstrantů akcí. Je to důvod, proč policie hlídá tyto akce. A to, aby tyto 
mantinely nebyly překročeny.  
 V dnešní době už pro zasahující složky policie není problém demonstranty zvládnout. 
Dříve to bylo problematické, protože naše složky nebyly cvičeny na něco podobného 
a neměly zkušenosti v této oblasti. 
 Tato oblast se začala tedy zdokonalovat hned po první Global Street Party v roce 
1998, kdy tehdejší ministr vnitra Cyril Svoboda dal podnět po této akci k vytvoření 
speciálního policejního útvaru, který by měl být schopen rychle a účinně zasáhnout proti 
agresivnímu davu.42 
 Zároveň se ukázalo při květnové Global Street Party v roce 1998, že policejní složky 
nejsou připraveny na podobný zásah a navíc, spíše než profesionalitou oplývaly agresivitou 
a surovostí rovnající se agresivitě těch nejbrutálnějších demonstrantů.  

Příkladem tohoto byl i incident, který se odehrál hned po skončení Global Street Party 
na Václavském náměstí, kde rozjařený dav demonstrantů zničil výlohy fast foodu 
McDonalds43 a během chvilky se vytratil. Lidé, kteří se přišli podívat, co že se to tam stalo, 
tak byli brutálně napadeni policií, která k místu právě dorazila. Což bylo asi čtvrt hodiny po 
incidentu. Nevinní lidé, cizinci i obyčejné přihlížející byli tvrdě a surově napadeni policisty 
a bylo s nimi zacházeno jak s největšími agresory. Bohužel za tento prohřešek nebyl žádný 
z příslušníků odsouzen, což se pak následně promítlo v další akci, která byla svolána na 
29. srpna 1998 a jejímž cílem bylo i protest proti zásahu policie na květnové Global Street 
Party a proti surovosti tohoto zásahu ze strany příslušníků policie, kdy je jeden ze svědků 
popsal jako běsnící psy lačnící po tom někoho zmlátit nebo si alespoň kopnout. 

Jak tedy takové situace řešit? Nastala situace, že lidé si začali uvědomovat a s nimi 
i politici, že život není vždy klidný a že je potřeba nějak začít řešit problém vzrůstajícího 
extremismu a pouličních nepokojů. 
 Život totiž v posledních letech ukázal, že situace jako Global Street Party mohou 
skutečně nastat a způsobit značné problémy v bezpečnosti. Samozřejmě na místě bylo 
nějaké cvičení pro policii, kde by se ukázaly nedostatky, kterých bylo poměrně hodně. Bylo 
potřeba vyzkoušet, aby bylo vidět, co lze v extrémnějších případech očekávat, aby bylo vidět, 
na co se má policie zaměřit a co zdokonalit. 

Má tedy takovéto cvičení jen demonstrativní význam? Nikoli. Samozřejmě že na 
začátku měly tyto věci smysl i pro vlastní výcvik policistů. Praktická cvičení mají ale právě 
velký význam také pro psychiku policistů, aby si vyzkoušeli a věděli, že při takovýchto 
situacích musí být psychicky odolní i vůči slovním invektivám, drobnému pošťuchování apod. 
Není dobré, aby docházelo k nekoordinovanému zákroku jen proto, že jeden z policistů 
záležitost psychicky nezvládne. 
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 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
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 STANĚK, M. Global Street Party – největší pouliční nepokoje od roku 1989. ČTK, 27. srpna 1998, s. 1. 
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Následující akce byly poměrně poklidné a policie nemusela mnohdy ani zasahovat. Až 
na drobné přestupky a opilé účastníky, nějaké menší škody na majetku a účastníky vybočující 
z průvodu a brzdící automobily se nic tak závažného jako v květnu 1998 nestalo. 

A pak přišel rok 2000 a v Praze měl v září zasedat Mezinárodní měnový fond 
a Světová banka. Na tu se musela policie řádně připravit, protože už nešlo jen o možné škody 
na majetku či nebezpečí zranění, ale šlo i o mezinárodní měřítko. 

 Tisk celého světa byl totiž upřen na Prahu, a pokud by policie svou úlohu nezvládla, 
tak by to znamenalo velikou kritiku pro tuzemské bezpečnostní složky a celou vládu. 
Nakonec sice demonstrace byla velice brutální, Prahou létaly dlažební kostky, demonstranti 
ničili majetek, zaparkovaná auta, která si jejich majitelé nepřeparkovali, a všude se 
povalovaly odpadky, ale policie zvládla demonstranty udržet v určitých mantinelech a proto 
nedošlo k propuknutí ještě většího násilí. 

Výrazným zjednodušením v rámci zvládání akcí a předcházení problémům, spojeným 
s těmito akcemi bylo navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními policejními sbory 
a předávání informací a zkušeností. Jedním z takových je příklad spolupráce policie Správy 
hlavního města Prahy Policie České republiky s 2. útvarem pohotovostní policie Berlín, 
kterou realizuje Ředitelství služby pořádkové a železniční policie Policejního prezidia České 
republiky.44 

Dalším obrovským přínosem bylo zavedení antikonfliktních týmů v roce 2006. Byla tak 
druhou v Evropě hned za německou policií, která takovou ojedinělou složku měla a začlenila 
ji do své struktury. Důvodem pro vznik antikonfliktních týmů byl zásah policistů na 
CzechTeku v roce 2005, kdy se vzedmula velká mediální kampaň proti způsobu vedení 
zásahu a komunikace s organizátory i účastníky akce. Zřízení antikonfliktních týmů následně 
ve své hodnotící zprávě doporučil i veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, který 
odkazoval na úspěchy při nasazení obdobného týmu v Německu.45 

 
Antikonfliktní tým byl převzat a okoukán z Německa, kde ho bylo možno vidět poprvé 

v akci při Love Parade v roce 2006. U nás začal antikonfliktní tým fungovat v roce 2006 ale 
zatím jen ve třech krajích.  

Co je vlastně důležité, pokud chce někdo vstoupit do antikonfliktního týmu. No tak 
zaprvé je to slučitelnost s běžným výkonem práce.  

Pak jsou tu samozřejmě osobnostní kritéria. Kdo chce působit v antikonfliktním týmu, 
musí být sám odolný vůči tlaku okolí, rozvášněnému davu, musí být schopen vysoké míry 
sebeovládání, zvládat komunikaci s nejrůznějšími typy lidí, musí být psycholog i diplomat, 
umět oslovit dav i jednotlivce a to není nic jednoduchého.46  

Aby mohli členové týmů svoji práci zvládnout dobře, musí absolvovat týdenní 
specializační kurz ve Střední policejní škole v Brně. Tady jim kolegové specialisté 
(extremismus, rasismus apod.) předávají svoje zkušenosti s příznivci nejrůznějších hnutí, radí 
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 PROTIVÍNSKÝ, M. Policejní strategie při manifestacích na veřejnosti. Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 48n. 
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 HÉGL, P. Antikonfliktní tým: Předcházíme problémům [cit. 14. 12. 2010]. <http://czechtek.bloguje.cz/450035-
antikonfliktni-tym-milujeme-nacky-hlasi-se-policie.php>. 
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 HÉGL, P. Antikonfliktní tým: Předcházíme problémům [cit. 14. 12. 2010]. <http://czechtek.bloguje.cz/450035-
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jim, jak s nimi komunikovat, čeho se vyvarovat a na co si dávat pozor. Stranou nezůstává ani 
psychologická příprava a výuka verbální i nonverbální komunikace.  

Dalším významným přínosem pro policii jsou nové metody low profile policing 
a metoda 3D strategie47. Low profile policing znamená, že se jedná o vystupování policie na 
veřejnosti v takovém počtu a takové výstroji, aby přítomnost policie a její výstroj 
nevzbuzovaly negativní emoce, zejména pak nedeklarovaly připravenost a očekávání střetu 
s demonstranty. 

Metoda 3D strategie je úzce spojena s metodou low profile policing a vyznačuje se 
těmito úrovněmi: 

 
 „Discution (1D)“ – diskuze, nebo lépe komunikace. 
 „De-escalation(2D)“ – uklidňování. 
 „Determination (3D)“ – rozhodný zákrok. 
 

Takže všechny tyto výčty opatření a zdokonalování policejních a bezpečnostních 
složek od roku 1998, kdy se konala první Global Street Party a kdy policie nebyla vůbec 
připravená, jsou zcela jistě velice dobrým způsobem, jak připravit všechny členy policejních 
a jiných bezpečnostních složek na to, že se mohou v běsnícím davu setkat s demonstranty, 
tak by měl takový policista vědět jak jednat, jak se chovat a co dělat v takové situaci, aby věc 
nevyeskalovala nějakou provokací ze strany policie.  

Cvičení, předávání poznatků mezi sbory skrze i přes hranice, cvičení hromadných 
narušení veřejného pořádku a školení, stejně jako psychologické testy by měli napomoci, aby 
se do střetu s demonstrující masou dostal jen dobře vyškolený policista, který bude vědět jak 
situaci řešit a zvládnout jí. 
 
3.3 CHYBY A KOMPLIKACE PŘI AKCÍCH TYPU GLOBAL STREET PARTY 
 
 Chyba a komplikace jsou hlavní příčinou vzniku problémů při akcích hromadného 
typu jako je Global Street Party, Local Street Party či další jako CzechTek, Love Parade atd. 
Hlavním problémem bylo a je to, že příznivci jakékoliv demonstrace mohou být zároveň 
i jedni z pravicového či levicového spektra extremismu a prostě je nelze rozeznat v davu. Ale 
jsou to ti, kterým se říká provokatéři. Vyprovokují nějaké konflikt, který pak může přerůst 
v násilnosti a vandalismus. Někdy stačí totiž jen malý impulz a věci se dají do pohybu. Policie 
neměla dříve možnosti takové, jaké má dnes. Ty jsou v současnosti na velmi vysoké úrovni. 

Udržení veřejného pořádku při akcích typu Global Street Party či Mezinárodní 
měnový fond, Love parade atd. patří k velmi složitým úkolům,  

na nichž spolupracují nejlepší odborníci z vysokých škol v oblasti krizového řízení, 
policisté, hasiči, odborníci dalších složek integrovaného záchranného systému, státní 
úředníci, pracovníci zpravodajských služeb, psychologové, konzultanti z řad policie 
a zpravodajských služeb. Většina informací a postupů je předmětem utajovaných informací. 

                                                 
47

 Informace o těchto metodách autorovi poskytl pplk. PhDr. Stanislav Radosta z Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu. 
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Zadaný problém je tudíž možno vystihnout pouze na základě vlastních zkušeností, 
informací z tisku, informací dostupných na internetu, intranetu Ministerstva vnitra, ze 
zkušeností a vyprávění policistů, kteří se akcí účastnili. Proto je velice složité bez jakékoliv 
přípravy udržet veřejný pořádek. K tomu nám u policie slouží speciální antikonfliktní týmy, 
školení policisté, zvláštní jednotky určené pro tyto úkoly atd. 
 Jakou má vlastně nevýhodu pořádání takovýchto akcí jako Global Street Party, 
Mezinárodní měnový fond a Světová banka, zasedání Severoatlantické aliance, předsednictví 
v Radě Evropy atd.: 
 Za nevýhody vyplývající pro Českou republiku, při konání těchto akcí, tedy mohou být 
pokládány tyto faktory: 
 

 vyšší náročnost na zajištění bezpečnosti; 

 možnost teroristických útoků;  

 aktivisté, kteří se stěhují podle míst konání demonstrací a jejichž cílem je narušovat 
veřejný pořádek, nikoli vyjadřovat své stanovisko; 

 zajištění ochrany státníků a společensky angažovaných osobností; 

 zajištění bezpečnosti účastníků; 

 zajištění dostatečné pozitivní publicity akce v médiích; 

 zajištění vyhovující kapacity komunikačních sítí (telefony, internet, družice); 

 zajištění ubytovacích kapacit pro účastníky summitu, jejich doprovod, pracovníky 
médií; 

 zachování života města a chodu infrastruktury na takové úrovni, aby nedocházelo 
k nespokojenosti ze strany obyvatelstva pro nedostatečné pokrytí služeb pro ně; 

 globalizace.48 
 
 Všechny tyto faktory znamenají, že se něco může pokazit a proto je velice důležité, 
aby bylo vše předem naplánováno a realizováno s velkým důrazem na detaily. Například při 
první Global Street Party 16. května 1998 v Praze nebyla policie vůbec připravená a netušila 
co očekávat. Do ulic byly „nahnáni“ obyčejní uniformovaní policisté, kteří jen s obušky stáli 
proti několikatisícovému davy demonstrantů. 
 Někteří neměli ani výcvik v oblasti narušení veřejného pořádku a nevěděli co dělat. 
Proto se dali radši před běsnícím davem na ústup. Toto se dnes již stát nemůže. Dnes je 
policie řádně připravena, koordinována, má dostatek informací a hlavně na to má speciální 
týmy. 
 Hromadná narušení veřejného pořádku, ke kterým dochází pravidelně od roku 1998  
a následná realizovaná bezpečnostní opatření sledující jejich eliminaci, nám vytváří 
dostatečný prostor k hlubšímu zamyšlení se nad danou problematikou a k eventuálnímu 
zpřesnění daných zkušeností. 

                                                 
48

 RUNŠTUKOVÁ, I. Analýza minulých zásahů pro udržení veřejného pořádku při akcích typu ekonomický 
summit a návrh správného postupu: diplomová práce. Praha, 2009. 41 s. Policejní akademie České republiky  
v Praze.  
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 V tomto ohledu je důraz kladen hlavně na dodržování zákona č. 84/1990 Sb., 
o shromažďování ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou účastníci demonstrace řádně 
dodržovat zákon, tak není důvodu zasahovat. 
 Důležité v této oblasti je také to, aby byla dodržována Listina základních práv 
a svobod. Právo shromažďovací přísluší čl. 19 Listiny. Podstatné je v ní hlavně slovo 
„pokojně“, neboť „nepokojné právo není legální.49 
 Chyby byly způsobené při akcích GSP a LSP hlavně neznalostí policie, nepřipraveností 
na to co je čeká. Po první GSP se ale věci začaly hýbat k lepšímu, když ministr Cyril svoboda 
dal pokyn ke zřízení speciálního útvaru pro tuto problematiku. Dále ministr vnitra Stanislav 
Gross v době svého působení provedl u policie řadu bezpečnostních cvičení a akcí s cílem 
policii v této problematici vyškolit a připravit ji hlavně na zasedáni Mezinárodního měnového 
fondu v roce 2000.  
 
 Chybami tedy byly nejčastěji: 
 

 neznalost policistů v oblasti fenoménu GSP; 

 neznalost situace; 

 nepřipravenost fyzická i psychická; 

 nevybavenost policie; 

 nesjednocená taktika a komunikace policie. 
 

 Komplikacemi byly nejčastěji: 

 otevřená prostranství; 

 majetek občanů (auta v ulicích); 

 agresivita účastníků; 

 dobrá koordinace účastníků; 

 účast cizinců. 
 
 V této souvislosti byla udělána od doby první GSP opatření, aby se všem těmto 
nedokonalostem zamezilo a vše je v současné době na velmi dobré úrovni, kdy se můžeme 
srovnávat se všemi zeměmi Evropské unie.  

                                                 
49

 ZOUBEK, V. Lidská práva, globalizace-bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Část C – Kapitola II. 
– Listina základních práv a svobod, s. 311. 
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4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMUNITU 
 
4.1 DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V SOUVISLOSTI S AKCEMI GLOBAL STREET 

PARTY50 
 
 V souvislosti s doporučeními pro bezpečnostní složky po akcích Global Street Party je 
nutno podotknout, že první Global Street Party konaná u nás byl nový fenomén, který zdejší 
policie neznala, a proto byla zaskočena silou a mohutností této akce, což mělo za následek, 
že došlo k nepokojům a vandalismu na konci této akce. 
 Jako doporučení by autor studie shrnul fakta, která posbíral během zkoumání 
materiálů k této studii. Policie by podle jeho názoru měla před všemi takovými akcemi mít 
dostatečné informace o těchto věcech: 
 

 datu, místu a době konání demonstrace; 

 vymezit rizika ohrožení v oblasti, kde bude demonstrace probíhat; 

 mít příslušná zákonná oprávnění k udržení veřejného pořádku; 

 mít k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných lidských zdrojů; 

 mít k dispozici dostatek finančních, materiálových a technických prostředků k udržení 
pořádku; 

 znát, jakým způsobem a jakými prostředky se bude udržení veřejného pořádku řešit 
(příprava scénářů – prevence i represe) ; 

 mít dostatečný čas na přípravu  
 
 Dalším důležitým faktorem týkajícím se bezpečnosti při těchto akcích je, aby 
zasahující členové bezpečnostních složek byli na takové situace dobře vyškoleni jak 
psychicky, tak i po fyzické stránce. 

Jako další se musí dbát na přesné dodržení zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů. Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno 
všem, tedy i cizincům, ale není podmíněno povolením orgánu veřejné správy.51 Právní úprava 
je tak založena na oznamovacím, nikoliv povolovacím principu. Je sice pravdou, že pokud je 
demonstrace v rozporu se zákonem nebo v rozporu s účelem, ke kterému bylo svolána, tak 
má veřejné správa možnosti jak ji dodatečně zakázat. 

  

                                                 
50

 V rámci doporučení autor vychází z rozhovoru s pplk. PhDr. Stanislavem Radostou z Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Dále autor kontaktoval i jednoho z pořadatelů 
doktora Jana Křečka, který nyní vyučuje na Univerzitě Karlově na fakultě sociálních věd, katedře mediálních 
studií. Přes jeho vysokou vytíženost ale bohužel nebyl schopen dodat potřebné materiály a ani se v současné 
době sejít s autorem práce k rozhovoru. 
51

 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů 
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Je velice jednoduché rozpoznat, jestli je demonstrace skutečně svolána za tím 
účelem, který byl uveden v oznámení na příslušném úřadě, nebo jestli se jedná a jiný záměr. 
Dá se to poznat například:52 

 

 podle data shromáždění; 

 místa, respektive trasy pochodu; 

 zda souhlasí účel shromáždění s místem shromáždění; 

 jak je akce prezentována navenek; 

 podle osoby svolavatele; 

 jak je akce vnímána veřejností. 
 
 V tomto ohledu je mnoho možností jak takové akce rozpoznávat a již předem 
vytipovat. V dnešní době se většina těchto demonstrací již předem dostane na internet a na 
sociální sítě, které by policie měla sledovat před těmito demonstracemi. Je na nich 
zveřejněno mnohdy plno informací, které mohou pomoci se již předem připravit na možné 
komplikace. 
 
4.2 DOPORUČENÁ PROTIOPATŘENÍ 
 
 V souvislosti se znalostmi, které autor během studie načerpal, se nyní pokusí shrnout 
poznatky a nastínit možná protiopatření, která vidí jako stěžejní v této problematice. 
Shromáždění nebo demonstraci můžeme zařadit mezi sociogenní mimořádné události. 
Sociogenní mimořádná událost představuje nenadálou, částečně nebo zcela neovládanou 
(avšak odpovědné orgány se ji snaží dostat pod svou kontrolu), časově a prostorově 
ohraničenou sociální událost, která vznikla v důsledku narušení sociálních vztahů mezi 
sociálními skupinami navzájem nebo mezi sociálními skupinami a státní nebo veřejnou 
sférou. Narušení sociálních vztahů, v nichž jsou vyjádřeny vazby mezi sociálními subjekty, má 
často povahu konfliktu. 53 

Krajní pravice i levice se „naučila“ pořádat své akce většinou v rámci zákonných 
mantinelů. Případů masovějšího diváckého násilí není více než desítka (nebo několik málo 
desítek) do roka. Pořadatelé technoparty (nebo jiných akcí) zjistili, že ani v České republice 
není možné takové akce pořádat při ignorování základních právních norem.54 Proto se 
narušení pořádku objevuje nyní jen výjimečně. 

Kromě několika málo mimořádných situací, které se vyskytují (např. Janov) a většinou 
se jedná tedy spíše o extremistické demonstrace či shromáždění se fenomén Global Street 
                                                 
52

 Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009. 
<http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-manual-proobce-k-zakonu-o-pravu-shromazdovacim.aspx>. 
53

 Interní materiál Policie České republiky: Nové metody v policejních opatřeních při hromadných, zejména 
sportovních akcích: Metoda Low profile policing a 3D strategie, Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 
2010. 
BURDOVÁ, L., KRULÍK O. Kvantitativní analýza sociogenních mimořádných událostí na teritoriu České republiky. 
Krizový management, sborník z konference, 13. – 14. květen 2010, Vítkovice v Podkrkonoší, Univerzita 
Pardubice; Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Institut 
ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-304-1, s. 12. 
54

 Tamtéž, s. 15-16. 
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Party už neobjevuje ve velkém jako tomu bylo na přelomu XX. a XXI. století. I když 
globalismus a ekologie jsou stále tématem číslo jedna, stejně tak jako globální oteplování. 
Podle poznatků, které byly v studii prezentovány, tak poslední Global Street party se 
odehrála v roce 2005 a od té doby se nic na tomto poli neděje. V této souvislosti navrhovat 
opatření proti fenoménu, které se masověji neprojevuje již několik let, by možná mohlo být 
chápáno jako zbytečnost. Ale na druhou stranu je tu možnost, že se tento fenomén opět 
vrátí a bude aktuální v dalším desetiletí s rostoucími nároky lidstva na zdroje, suroviny 
a obydlí se lidstvo neúprosně zakusuje do naší nebohé planety, jako se červ zakusuje do 
jablka. V této souvislosti je tedy pravděpodobné, že se lidé opět budou chtít v tomto ohledu 
ozvat a upozornit na tyto problémy. 

Takže jako nejjednodušší opatření se v tomto ohledu jeví průběžné sledování situací 
jak ve světě, tak na domácí půdě a sledování internetu. Dále průběžné školení 
bezpečnostních složek a cvičení ve směru narušení hromadného pořádku. Toto je upraveno  
i v typových plánech. V hrubých rysech je toto pro potřeby krizového řízení realizováno 
v typových plánech „Narušování zákonnosti velkého rozsahu“ a „Migrační vlna velkého 
rozsahu“.55 

Jako další opatření, které by autor doporučil je rozhodně větší finanční ohodnocení 
bezpečnostních složek, jelikož pokud jsou lidé za studii ohodnoceni dobře, tak mají i větší 
motivaci a to si autor myslí, že v tomto případě není dostatečné v tomto směru, protože lidé 
z bezpečnostních sborů a speciálních složek nasazují své životy při těchto demonstracích 
a jejich ohodnocení za vykonanou studii se nejeví jako dostatečné, což se týká hlavně 
uniformované policie, která od začátku tohoto roku pobírá o poznání méně, než by bylo pro 
bezpečnost zajišťující složku potřebné v rámci zajištění kvalitní funkce této složky v rámci 
bezpečnosti. Ale nejen policie, ale i většina zaměstnanců veřejné správy a hasičů. Peníze hrají 
totiž v tomto případě hlavní roli ve všech ohledech. 

Pokud budou k dispozici potřebné peněžní prostředky, tak je pak mnohem jednodušší 
zajistit bezpečnost už v rámci preventivních opatření. Lépe je vidět v ulicích 1 000 policistů, 
kteří zajistí, že se nic nestane a budou mít respekt, než když je v ulicích 200 policistů. Tím 
vzniká mnohem větší pravděpodobnost, že může dojít ke škodám na majetku a újmám na 
zdraví. Prevence je tedy v tomto případě důležitější než následná represe či obnova škod. 
Zdraví ale bohužel obnovit v některých případech nelze. Určitě jako další možností se jeví 
pokračování další mezinárodní spolupráce ve školení speciálních týmů, které budou ochranu 
zajišťovat a budou schopni svými nabytými znalostmi lépe tyto situace zvládat. V tomto 
směru bylo ale od roku 1998 podniknuto již mnoho k zlepšení bezpečnosti jako například 
zavedení antikonfliktních týmů, speciálních jednotek, cvičení, školení a mezinárodní 
spolupráce.  
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 Tamtéž, s. 16. 
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ZÁVĚR  
 

V této studii se autor věnoval problematice fenoménu Global Street Party a snažil se 
ho zmapovat a popsat. Jak tento jev vznikl a jak se dostal do České republiky, respektive co 
bylo motorem pro první demonstraci u nás v roce 1998.  

Autor se v této souvislosti rovněž pokusil zkontaktovat zástupce tehdejších 
„protistran“, tedy organizátorů těchto akcí a policistů, kteří dbali na jejich zákonný průběh. 
Pouze ve druhém případě bylo však jeho snažení úspěšné. 

Dále autor v této studii udělal výčet akcí Global Steet Party, které se na území státu 
konaly. Pokusil se nastínit řešení tohoto fenoménu jak na našem území, tak i ve světě 
a pokusil se odhalit podstatu tohoto fenoménu a komplikace při něm ze strany jak 
bezpečnostních složek, tak i demonstrantů samotných. 

Autor studie si nedal za úkol problém rozebrat do nejmenších detailů a ani tato studie 
nemá sloužit jako jediná literatura, která se tohoto fenoménu týká. Účelem hlavně bylo 
tento fenomén popsat, zmapovat a udělat o něm jakési povědomí, které by sloužilo pro 
rozšíření obzorů v rámci tohoto fenoménu. 

Autor z tohoto důvodu proto vycházel pouze ze „střípků“ existujících agenturních 
informací, respektive z částí zainteresovaných internetových zdrojů a někdy i ze zdrojů ze 
samotných výpovědí svědků těchto akcí, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
týkajících se tohoto fenoménu. Autor se seznámil i s materiály, které pochází od Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu služby kritinální policie a vyšetřování, ze kterých načerpal 
zkušenosti k tématu a k jeho lepšímu pochopení i ze strany policejních složek. 

Fenomén Global Street Party se už několik let neprojevuje, alespoň o něm není nikde 
zmínka, takže veškeré dostupné zdroje byly a jsou několik let staré (co se týče samotných 
akcí). Co se týká samotné extremistické scény, tak ta je hodně aktivní a zejména v posledních 
letech. Možná, že se fenomén Global Street Party k nám opět vrátí, ale také možná ne. 
Každopádně jedno je jasné. Policie s tímto fenoménem má již své zkušenosti a umí se k němu 
postavit s odpovídající profesionalitou, kterou načerpala za ta léta. Jelikož je svět 
v neustálém vývoji, tak je velmi těžké předpovídat, jestli se tento fenomén objeví či nikoliv.  

Autor se domnívá, že ta možnost tu je vzhledem k vzrůstající globalizaci světa  
a neustále se vynořujících celosvětových problémů ať už jde o těžbu surovin nebo o globální 
oteplování. Co je jisté, tak je to, že extremistická scéna – z obou pólů politického spektra  
– bude aktivní stále a její aktivita se bude stupňovat. Díky více než desetiletým zkušenostem 
policie s těmito demonstracemi a narušením veřejného pořádku je Policie České republiky 
v tomto ohledu do té míry vycvičena a vyškolena, že je dokáže se ctí zvládat.  
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Příloha č. 1. 
 
Seznam Global Street Party ve světovém měřítku od roku 1998: 56 
 
Rok 1998 
Únor: Sydney (Austrálie). 
Duben: Amsterdam (Nizozemsko), Bielefeld (Německo). 
Květen: Arcata (Spojené státy americké, Kalifornie), Berkeley (Spojené státy americké, 
Kalifornie), Athény (Řecko), Birmingham a York (Spojené království), Bogota (Kolumbie), 
Brisbane, Melbourne a Darwin (Austrálie), Drážďany a Berlín (Německo), Ženeva (Švýcarsko), 
Lublaň (Slovinsko), Lyon (Francie), Praha (Česká republika), Stockholm (Švédsko), Tallinn 
(Estonsko), Tel Aviv (Izrael), Toronto a Vancouver (Kanada), Turku (Finsko), Utrecht 
(Nizozemsko), Valencie (Španělsko). 
Červenec: Helsinky (Finsko). 
Srpen: Jyväskylä (Finsko). 
Září: Berlín (Německo). 
Říjen: Broadway, New York City (Spojené státy americké). 
 
Rok 1999 
Duben: New York City (Spojené státy americké) – pochod s názvem „Vyčistěte ulice a změňte 
je na zahrady“, Berlín (Německo). 
Květen: Turku (Finsko), Brusel (Belgie). 
Červen: Londýn a Skotsko (Spojené království), Nigérie, Česká republika, Los Angeles 
(Spojené státy americké), Německo, Austrálie, Španělsko, New York (Spojené státy 
americké). 
Červenec: Tampere a Helsinky (Finsko). 
Září: Berlín (Německo), Stockholm (Švédsko). 
Listopad: Seattle (Spojené státy americké), Londýn (Spojené království), Ženeva (Švýcarsko), 
Nové Dillí (Indie), Manila (Filipíny), Athény (Řecko), New York City (Spojené státy americké), 
Padova a Miláno (Itálie), Brisbane (Austrálie), Cardiff a Bangor (Spojené království), Halifax, 
Leeds, Manchester a Totnes (Spojené království), Limerick (Irsko), Island, Jarmara 
a Bangalore (Indie), Amsterodam a Schipol (Nizozemsko), Berlín (Německo), Řím (Itálie), 
Long brach (Spojené státy americké), Baltimore (Spojené státy americké), Tel Aviv (Izrael), 
Nashville a Washington D. C. (Spojené státy americké). 
 
Rok 2000 
Květen: Beverly Hills (Spojené státy americké), Helsinky a Turku (Finsko). 
Červenec: Joensuu (Finsko). 
Září: Naperville (Spojené státy americké), Brusel (Belgie), Praha (Česká republika).57 
Listopad: Haag (Nizozemsko). 
Prosinec: Nice (Francie) – Evropský summit. 

                                                 
56

 Global Street Party. Wikipedia. [cit. 2011-01-22]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Reclaim_the_Streets>. 
57

 Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 
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Rok 2001 
Leden: Davos (Světové ekonomické fórum). 
Únor: Chiapas (Mexiko). 
Březen: Adelaide (Austrálie). 
Duben: Quebec (Kanada), většina skandinávských zemí. 
Květen: celosvětová GSP a RTS58 akce MayDay, Thessaloniki (Řecko), Helsinky (Finsko), Praha 
(Česká republika), Ashville (Spojené státy americké). 
Červen: Brno (Česká republika), Bratislava (Slovenská republika). 
Červenec: Bonn (Německo)59, Naperville (Spojené státy americké). 
Srpen: Turku (Finsko), Seattle (Spojené státy americké). 
Září: Leuven (Belgie), Cochabamba (Bolívie). 
Říjen: Ghent (Belgie). 
Listopad: rozsáhlé demonstrace související s přijetím deklarace o duševním vlastnictví 
majetku a možností jeho nakládání a obchodování s ním Světovou obchodní organizací 
v katarském Dauhá. 
Prosinec: Sydney (Austrálie), Brusel (Belgie). 
 
Rok 2002 
Březen: Barcelona (Španělsko)60, Sydney (Austrálie). 
Duben: Seattle (Spojené státy americké), Gap (Francie), Paříž (Francie). 
Květen: Lahti (Finsko), Liège (Belgie), Lyon (Francie), Dublin (Irsko). 
Červenec: Helsinky (Finsko). 
Srpen: Zürich (Švýcarsko). 
Září: Dublin (Irsko). 
 
Rok 2003 
Září: Melbourne, Brisbane, Canberra a Sydney (Austrálie), Wellington (Nový Zéland). 
 
Rok 2006 
Prosinec: Hong Kong (protest proti demolici mola z roku 1957). 
 
Rok 2007 
Květen: Hong Kong (protest proti demolici mola z roku 1953). 
 
Rok 2008 
Březen – duben: Hong Kong. 
Duben: Amsterdam (Nizozemsko).61 
Květen: San Francisco (Spojené státy americké). 
Září: Limoilou a Quebec (Kanada), Malmö (Švédsko). 

                                                 
58

 RTS: Reclaim the Streets, což v překladu znamená „Znovuzískejte ulice“. 
59

 Mezinárodní konference o klimatu. 
60

 Summit Evropské Rady. 
61

 Protest proti vjezdu kamionové dopravy do centra Amsterdamu. 
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Rok 2010 
Únor: Zürich (Švýcarsko). 
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Příloha č. 2: 
 
Graf spokojenosti obyvatelstva se zásahem policie proti demonstraci v květnu 1998.62 
 
EKOLOGICKÁ DEMONSTRACE A ADEKVÁTNOST ZÁSAHU POLICIE V NÁZORECH OBČANŮ 
 
Většina občanů nesouhlasí s důvody, které vedly k ekologické demonstraci v Praze 
a považují chování demonstrantů za nepřiměřené. 
 
Zákrok vedený policií byl podle většiny dotázaných přiměřený, ale téměř polovina 
se domnívá, že zasáhla pozdě.  
 
Ve dnech 1. až 8. července 1998 uskutečnil Institut pro výzkum veřejného mínění své 
pravidelné měsíční šetření názorů obyvatelstva České republiky. Dotázáno bylo celkem 
1 129 osob reprezentujících obyvatelstvo tohoto státu starší 15 let. (V textu jsou uváděna 
základní data za soubor dotázaných, dílčí rozbor je proveden pouze v případě, umožňuje-li to 
dostatečné zastoupení respondentů.) 
 
S dosud probíhající diskusí na téma „ekologická demonstrace“ položil IVVM respondentům 
čtyři otázky týkající se této problematiky. První otázka zněla: „V květnu proběhla v Praze 
ekologická demonstrace. Souhlasíte s důvody jejího konání?“  
 

neví, nesledoval

39%

rozhodně ano

5%

spíše ano

21%

spíše ne 

21%

rozhodně ne

14%

 
 
S důvody konání ekologické demonstrace souhlasí čtvrtina dotázaných, oproti tomu přes 
třetinu respondentů s demonstrací nesouhlasí a největší podíl občanů (39 %) neví nebo 
tuto událost nesledoval. 
 

                                                 
62

 Dokumentační středisko pro lidská práva: Události související s policejním zásahem proti účastníkům Global 
Street Party 16. května 1998. [cit. 2011-01-22]. <http://www.kozy.cz/lp/policie/gsp_98/hlavni.htm>. 
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Ekologické demonstraci a jejím důvodům vyjadřují souhlas dle volebních preferencí přívrženci 
Zelených, Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa a Demokratické 
unie. Dále pozitivní stanovisko zaujímají mladí lidé ve věku 15-19 let, se základním vzděláním 
a studenti – učni. Odmítavý postoj naopak zastávají přívrženci Občanské demokratické 
strany, středních věkových skupin, muži a domácnosti s deklarovanou dobrou životní úrovní. 
  
Odpovědí „neví, nesledoval“ nejčastěji odpovídali mladí lidé (15-19 let), ženy, dělníci 
a občané se špatnou životní úrovní domácností. 
 
Na otázku: „Bylo chování demonstrantů podle Vašeho názoru přiměřené?“ Respondenti 
odpovídali takto: 
 

neví, nesledoval

35%

rozhodně ano

2%

spíše ano

9%

spíše ne 

21%
rozhodně ne

33%

 
 
Pouze 11 % obyvatel se domnívá, že chování demonstrantů bylo přiměřené, oproti tomu 
nesouhlas projevilo 54 % dotázaných. 
 
Jako „přiměřené“ hodnotí chování demonstrantů občané z bydlišť pohybujících se v pásmu  
5 000-19 999 obyvatel, manuální profese, mladí lidé mezi 15 a 19 lety, učni a podle politické 
profilace hlásící se spíše k Sdružení pro republiku – Republikánské straně Československa. Za 
nepřiměřené považují chování sympatizanti Občanské demokratické strany, Komunistickou 
stranou Čech a Moravy, stranou Severočeši, vysoce kvalifikovaní pracovníci a lidé  
z domácností s dobrou životní úrovní. Pod kategorii „neví, nesledoval“ se druží občané se 
špatnou životní úrovní domácností, základního vzdělání, důchodci a mladí lidé. 
   
Sledované téma jsme uzavřeli otázkou, jíž jsme zjišťovali včasnost a přiměřenost zásahu 
policie proti demonstrantům. Pokud jde o včasnost zásahu, otázka zněla: „Pokud jde 
o jednání policie, myslíte si, že proti demonstrantům zasáhla včas?“ 
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neví nesledoval

37%

včas

10%

předčasně

4%

pozdě

49%

 
 
Téměř polovina dotázaných se domnívá, že policie zakročila pozdě (49 %), každý desátý 
dotázaný klasifikoval zákrok jako „včasný“ a pouze 4 % se domnívají, že byl veden 
předčasně.  
 
Za předčasný považuje zákrok pouze 10 % mladých lidí ve věku 15-19 let. K tomu, že byl 
zákrok veden včas, se kloní lidé středního věku (30-44 let) a sympatizanti Unie svobody. Jako 
opožděný jej vnímají spíše lidé stranící Občanské demokratické strany, ve věku 45-59 let, 
především muži (55 %), vysokoškoláci (63 %), podnikatelé (61 %), vysoce kvalifikovaní 
pracovníci a občané s deklarovanou dobrou životní úrovní. Slůvkem „neví, nesledoval“ 
temporalitu klasifikovali především ženy, přívrženci České strany sociálně-.demokratické 
a dotázaní, kteří uvedli špatný životní standard svých domácností. 
 
K tvrdosti zákroku otázka zněla: „Pokud jde o jednání policie, myslíte si, že proti 
demonstrantům zasáhla: 
 

příliš mírně 12 % 

přiměřeně 34 % 

příliš tvrdě 19 % 
neví, nesledoval 35 % 

 
 
Nejvyšší procento zůstává těch, kteří se kumulují na linii „neví, nesledoval“ (35 %), přesto 
třetina občanů se domnívá, že zákrok ze strany policie byl veden přiměřeně a adekvátně  
k vzniklé situaci. Dalších 12 % respondentů se domnívá, že postup policie byl příliš mírný  
a naopak 19 % jej hodnotí jako příliš tvrdý. 
 
Jako přiměřený jej klasifikují stoupenci Občanské demokratické strany (43 %), Východočeši 
(44 %), lidé s vysokoškolským vzděláním (47 %), produktivního věku 30-44 let (39 %), vysoce 
kvalifikovaných profesí (51 %) a s dobrým životním standardem (40 %). 
 
Za příliš tvrdý posuzují zákrok převážně mladí lidé (26 %) a občané obcí od 20 tis. do 100 tis. 
obyvatel. Další podstatné diference nebyly pod touto kategorií zaznamenány. 
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Za příliš mírný hodnotí zákrok spíše muži (14 %), duševní pracovníci (15%) a lidé  
s deklarovanou spíše dobrou životní úrovní (14 %). 
 
Odpověď „neví, nezajímá se“ zastávaly především ženy, mladí lidé, dělníci a domácnosti se 
špatnou životní úrovní. 
  
Vedoucí výzkumu: dr. Eliška Rendlová. 
Zpracoval: Mgr. Vladimír Jelínek. 
Vydáno dne: 28. 7. 1998. 
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Příloha č. 3. 
 
Souhrnná zpráva o události na GSP ze dne 16. května 1998. 
 
DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA 
 
UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S POLICEJNÍM ZÁSAHEM PROTI ÚČASTNÍKŮM GLOBAL STREET 
PARTY 16. KVĚTNA 199863  
 
Souhrnná zpráva  
 
 V sobotu dne 16. května 1998 začal před 15. hodinou na náměstí Míru předem ohlášený 
happening s hudební produkcí a tancem mladých lidí.  
 
Přibližně kolem 18. hodiny se z náměstí Míru vydal průvod odhadovaný na 2 – 3 tisíce 
účastníků po magistrále směrem k Národnímu muzeu. U budovy Státní opery rozbila malá 
skupinka demonstrantů jeden billboard politické strany Sdružení pro republiku 
– Republikánská strana Československa (SPR-RSČ).  
 
U Hlavního nádraží se průvodu demonstrantů postavila jednotka policistů, čítající cca 
30 mužů. Policisté začali fyzicky napadat první řady demonstrantů. Napadení lidé zareagovali 
na útok policistů proti sobě pobouřeně, takže vznikla potyčka a policisté se dali na rychlý 
ústup.  
 
Demonstranté pokračovali v průvodu mezi stojícími auty směrem na nábřeží k Těšnovskému 
tunelu. Na konci tunelu blokovala cestu policejní auta a dva hasičské vozy. Demonstranti 
jednomu z hasičských vozů rozbili sklo okna. Po odjezdu hasičů najížděl jeden z policejních 
vozů do lidí. Při tomto policejním ataku byl jeden z mladých účastníků průvodu, 17-tiletý 
mladík, vymrštěn nárazem do vzduchu a poraněn. Okolní lidé požadovali po policii, aby 
zraněného odvezla k ošetření do nemocnice, což jim bylo odmítnuto. 
 
V další fázi průvodu policie nijak nezasahovala, takže průvod v poklidu prošel Revoluční 
třídou a Dlouhou ulicí, přes Staroměstské náměstí na Mariánské náměstí.  
 

                                                 
63

 Dokumentační středisko pro lidská práva: Zpráva z tiskové konference Dokumentačního střediska pro lidská 
práva a Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun konané dne 21. května 1998, která se týkala sobotních 
pražských událostí. [cit. 2011-01-22].  
<http://www.kozy.cz/lp/policie/gsp_98/ngo/tisk215.htm>. 
Dokumentační středisko pro lidská práva: Prohlášení Českého helsinského výboru k protiprávnímu zacházení 
policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu 
za týrání těchto osob ze dne 24. května 1998. [cit. 2011-01-22].  
<http://www.kozy.cz/lp/policie/gsp_98/ngo/hels245.htm>. 
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Na Mariánském náměstí, před budovou Magistrátního úřadu hl. m. Prahy, se průvod zastavil 
a asi 1/2 hodiny pokračoval happening za hudebního doprovodu z vozu Avia a tance 
některých účastníků akce. Pak organizátoři ohlásili konec akce.  
 
Lidé se po menších skupinách začali rozcházet. Jedna ze skupin uviděla při odchodu 
připravený policejní kordón, a protože jim bylo ze strany policie vyhrožováno násilím, vrátili 
se tito lidé zpět na Mariánské náměstí. I další skupina lidí narazila v boční ulici vedoucí na 
Malé náměstí na policejní oddíl, došlo ke střetu a posléze se této skupině podařilo projít na 
Staroměstské náměstí. Na Staroměstském náměstí se před tím rozptýlený průvod opět 
částečně spojil již v menším počtu osob a pokračoval Železnou a Rytířskou ulicí na Můstek 
a Václavské náměstí. Tam někdo z demonstrantů rozbil skleněnou výlohu bufetu McDonald. 
Podle svědectví jednoho z účastníků však policisté zadrželi nepravou osobu namísto viníka. 
Zadržený byl posléze davem osvobozen. Jiná svědkyně uvádí, že viděla na vlastní oči, jak 
jeden z policistů rozbil pendrekem sklo za bezpečností mříží zlatnické výlohy, což uvedlo 
v pohotovost zvukový poplašný systém.  
 
Část průvodu následně zamířila do Vodičkovy ulice, kde několik (cca 5) osob rozbíjelo 
postupně výlohy podniků KFC, Černá můra, McDonald, řeznictví a Česká spořitelna. Tyto 
osoby však okamžitě po své "akci" utekly z Vodičkovy ulice. Zřejmě několik jiných mladých 
lidí poté ukradlo z rozbité výlohy řeznictví několik salámů, což bylo vidět v televizním 
zpravodajství, a uteklo s nimi pryč.  
 
V následujících 7 až 10 minutách policie nebyla na místě, takže někteří ze svědků, kteří do 
Vodičkovy ulice přišli až v tuto dobu, nemohli rozeznat nebezpečí případného zásahu policie.  
Bylo krátce před devátou hodinou večerní, a tudíž se v prostorách Vodičkovy ulice 
pohybovalo mnoho osob, které se žádné z částí průvodu ani nezúčastnily.  
 
Podle svědectví chodce, který v tuto dobu procházel Štěpánskou ulicí, viděl přijíždět do 
Školské ulice několik plně obsazených policejních zásahových vozidel. Jiný ze svědků bydlící 
ve Vodičkově ulici uvádí, že po řinkotu skla rozbitých výloh trvalo několik minut, než viděl  
z okna svého bytu, že ze směru od Karlova náměstí přijíždějí policejní vozy. Tentýž svědek 
popsal i část brutálního policejního zásahu proti občanům, kteří se ve Vodičkově ulici vyskytli 
buď zcela náhodně, nebo ze zvědavosti. Další ze svědkyň, která do centra přijela až po 
zhlédnutí večerního televizního zpravodajství a demonstrace se tudíž neúčastnila, byla 
brutálně zbita na tramvajové zastávce, neboť se slovně zastala mladíka, který zásah 
fotografoval.  
 
Zásah ve Vodičkově ulici překročil míru nezbytnou k dosažení účelu zásahu, pokud jím mělo 
být ukončení násilností. Překročil tuto míru už proto, že v době zásahu již zhruba deset minut 
k žádným násilnostem nedocházelo a osoby, které rozbily výlohy, z prostoru již odešly. Nejen 
přítomní účastníci pochodu, ale i náhodní chodci utrpěli ranami obušků bezdůvodnou újmu. 
Osoby, které zadržovala u budovy školy, dále policie týrala kopáním. Policie ve Vodičkově 
ulici nedala žádnou výzvu, prostor kolem křižovatky Vodičkovy a Školské uzavřela, nedala 
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přítomným šanci odejít a v prostoru, kde z původních 2500 pochodujících zbylo už sto až sto 
padesát lidí, začala všechny mladé lidi bít obušky a honit je.  
 
Celkem 64 zadržených, resp. zajištěných (předvedených) osob, z nichž bylo 22 mladistvých 
a 13 žen a dívek, policisté dále týrali. Svědecky je doloženo jejich bití obušky, kopání do 
přirození i do ledvin, prohánění "uličkou", nucení ke "hře" padání mrtvoly, nepouštění na 
záchod, umisťování v záměrně přeplněných celách (vedle byly prázdné) a systematické 
ponižování, jehož se policisté měli dopustit zejména ve služebních prostorách v Praze 
v Bartolomějské ulici a v policejní nemocnici Na Míčánkách. Týrání osob, které o něm 
vypověděly, trvalo do ranních hodin v neděli, kdy byli předvedení po výslechu propuštěni. 
Vyslýchající policistka jim protiprávně odmítala vydat kopii záznamu o výslechu. Týrající 
policisté se netajili tím, že se týráním přímo mstí za předchozí neúspěšný zákrok a za 
rozmlácení výloh, byť jinými lidmi; tím, že "trestají" mladé lidi určitého (předpokládaného) 
zaměření. Zadrženým (zajištěným) nadávali do levičáckých sviní a feťáckých špín. Ptali se jich: 
"Žereš maso?" a ty, kteří se k vegetariánství doznali, dále bili. Zvláště surově týrali 
předvedeného Tomáše R., kterého posměšně nazývali tiskovým mluvčím a jehož bití 
zdůvodňovali tím, že proti policii týž den vystoupil v televizi Nova. Jejich postup byl 
promyšlen, zadržovaným přikazovali směr pohledu, při eskortě jim zakazovali dívat se na 
policisty, mnozí nebyli označeni osobními čísly. Tím vším se snažili zmenšit možnosti pozdější 
identifikace.  
 
V souvislosti s těmito událostmi bylo stíháno 26 lidí, z toho 10 bylo vzato do vazby. Šest 
obviněných bylo propuštěno 3. června 1998, o den později pak další tři. Ve vazbě tedy 
zůstává jeden obviněný. 26. června 1998 vyšetřovatel stíhání osmnácti osob zastavil.  
 
S použitím Zprávy z tiskové konference Dokumentačního střediska pro lidská práva a Spolku 
na podporu nezávislé justice Šalamoun konané dne 21. května 1998 a Prohlášení Českého 
helsinského výboru k protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu 
Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob ze 
dne 24. května 1998. 
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Příloha č. 4. 
 
Leták propagující konání Global Street Party 16. května 1998.64 
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 Dokumentační středisko pro lidská práva: Události související s policejním zásahem proti účastníkům global 
street party 16. května 1998. [cit. 2011-01-22]. <http://www.kozy.cz/lp/policie/gsp_98/index.htm>. 
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Příloha č. 5. 
 
Printscreen internetové stránky Reclaim the Streets – Praha.65 
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 Ulice Lidem [cit. 2011-01-22]. <http://www.streetparty.sk/www.ulicelidem.cz/>. 
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Příloha č. 6. 
 
Dobová dokumentace (ilustrace) k tématu Global Street Party.66 
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 Československá anarchistická federácia: Global Street Party – Ohlédnutí po 10 letech [cit. 2011-01-22].  
<http://www.csaf.cz/index.php?clanok=833>. 
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Příloha č. 7. 
 
Medailonky někdejších pořadatelů Global Street Party.67 
 
PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (1974) působí na katedře mediálních studií a v Centru pro mediální 
studia (CEMES). V pedagogické i vědecké činnosti se věnuje zejména politické komunikaci 
(v poslední době např. vztahu médií a protestních hnutí či současnému tuzemskému 
antikomunismu v médiích), při jejím výzkumu se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní 
analýzu mediálních obsahů a diskurzů. 
 

 
 
Slavomír Tesárek je považován za guru tuzemského squattingu, byl aktivní v dění okolo 
squattu Milada. V pozdější době inklinoval k buddhismu. 
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 Institut komunikačních studií a žurnalistiky: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. [cit. 2011-01-22].  
<http://iksz.fsv.cuni.cz/iksz-55.html>. 
Vila Milada [cit. 2011-01-22]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/vila_milada>. 


