
REPRESE V TAKZVANÉ ČESKÉ REPUBLICE
Policejní represe a sledování anti-autoritářských a podvratných hnutí tu byly vždy. V posledních letech jsme je však zažily v českém kontextu a historii v nevídaném rozsa-
hu. Tyto represe jsme zažily v podobě masivního zatýkání, obvinění z terorismu, démonizace v médiích, pokusů o rozdělení hnutí, rozšiřování paranoi, věznění a dlouhých 
vysilujících soudních slyšení. „Operace Fénix”, policejní jméno pro vyprovokovanou akci, souvisí s dalšími takovými operacemi, které probíhaly v Evropě a Severní Americe. 
A to hlavně kvůli taktice rozděl a panuj, která je statutu quo vlastní. Doufáme, že tato časová osa ti pomůže lépe pochopit naši zkušenost a připravit se na to, co tě může 
čekat v místě, kde žiješ a organizuješ se.

NAŠÍ ZBRANÍ JE SOLIDARITA

V této časové ose jsme se soustředili na události, které byly vedeny státem a jeho institucemi, 
aby bylo jasno, čím jsme prošli. Tím nechceme říct, že bychom se měli soustředit a jednat v reakci 
na jednání utlačovatele. Jeden z největších úkolů abolicionistického hnutí je analýza systému 
represí po celém světě a změna způsobu našeho organizování na proaktivní, abychom nebyli 
neustále unášeni sledem událostí. Neuvedli jsme různorodé solidární akce a události, protože 
veškeré informace o represích by se rozpustily beze stopy v záplavu veškerých malých a velkých 
solidárních akcí, které probíhaly a probíhají dodnes po celém světě. Přece jen, musíme zůstat 
kritičtí. Na začátku popsaných událostí, když se všechno začalo srát, bylo vše hodně zmatené, ne-
dostávalo se solidarity a probíhal velký rozkol v anti-autoritářském hnutí. Nejdůležitější pro nás 
byla solidarita s obviněnými a jejich okolím a hlavně překonání strachu a paranoii, která se rychle 
šířila napříč levicovou scénou. Největší potřebu jsme cítili v tom, abychom se stali propojením 
mezi jednotlivými skupinami a přístupy. Také abychom došli k pochopení, že všichni musíme 
držet společně, nehledě na naše rozdíly, když jde o represe. Věříme, že pro vytvoření silné obrany 
proti represím a masivního základu solidarity musíme rozumět represím a jejich cílům. Musíme 
se vzájemně vzdělávat lokálně i mezinárodně se zaměřením na zlepšení bezpečnostní kultury. 

Jako Anarchistický Černý Kříž / AntiFenix jsme uspořádali nespočet přednášek a besed na roz-
ličná témata, vydali několik plakátů, letáků, brožur a samolepek. Zachováváme spojení s per-
zekvovanými soudruhy a soudružky a jejich rodinami, podporujeme je emočně a finančně skrz 
benefiční akce, dopisovačky, hlukové a jiné demonstrace atd. 

Od začátku akce Fénix jsme se stali svědky mnoha solidárních akcí po celém světě. Počínaje vyvěšo-
váním transparentů, graffiti, demonstracemi, akcemi u českých ambasád, až k spáleným policejním 
autům, útokům na banky, nebo osvobození norků a sabotážím na kožešinových farmách. Taktiky 
jsou stejně tak různorodé, jak jsme různí my, a mnohé rozličné akce mohou být propojeny spo-
lečnou solidární myšlenkou. Důležité je, abychom jednali v solidaritě s různými boji a mezi sebou. 

JE FÉNIX ZA NÁMI? A CO PŘIJDE TEĎ?

Igor byl shledán nevinný ve všech bodech obžaloby, obvinění anarchisté z Fénixu 1 vyhráli v první 
instanci, a tak se ptáme: přestanou nás nazývat teroristy? Za prvé se snažíme o celkové pochopení, 
že opravdu nezáleží na tom, jak nás represivní složky nálepkují. Opravdu není naše práce bojovat 
s velkými médii a dokazovat jim, že nejsme teroristé ani extrémisté. Radši bychom měli přemýšlet, 
jak najít spojenectví mezi námi a lidmi kolem nás a stále vysvětlovat, proč je naším cílem budovat 
komunitu, která stojí na vzájemné pomoci a solidaritě a že to je a vždy bude v konfliktu se státem 
a jeho represivními složkami.

Pro mnohé z nás jsou výsledky soudů úlevou. Na chvíli si můžeme oddechnout, můžeme spolu 
povečeřet a vidět se s našimi přáteli ve více uvolněné atmosféře mimo vězeňské zdi. Tyto chvíle 
jsou v našem životě důležité a je dobře, že si je dokážeme užít. Vězení je zbytečná instituce, která 
rozděluje vztahy, izoluje lidi a ničí životy. A proto pro nás rozsudek, ať už je jakkoliv příjemnější 
než ‘vinen’, není výhrou. Nezapomeneme, co pro nás znamenaly tři roky vyšetřování. Aleš, Martin a 
Petr byli ve vězení dohromady 27 měsíců. Lukáš byl jeden rok v undergoundu a poté 7 měsíců ve 
vězení. A nezapomeňme na Igora, který, ač dnes shledán jako nevinný, byl v nejpřísnější vazební 
věznici tři měsíce, pořád čelí velkým omezením a musel se hlásit na probační službě téměř rok a 
půl. A na vrch mu stále hrozí deportace z České republiky kvůli jeho věznění. Rodiny, kamarádi a 
nejbližší obžalovaných a vězněných jsou také ti, kteří byli přímo zasaženi operací Fénix, kvůli které 
čelí velkému emocionálnímu tlaku a odloučení. Domovní prohlídky, ohrožující chování, sledování, 
vyklízení atd. – ve zkratce je jasné, že tu není co oslavovat. V případech jako byl Fénix 1, je důležité 
si uvědomit, o čem to všechno doopravdy je. Policie se primárně nesnaží o dlouhodobé věznění 
několika anarchistů. Represivní složky se nebojí nás jako osamocených jednotlivců. Co je děsí je, 
že víc a víc lidí se bude přidávat, protože se budou identifikovat s našimi myšlenkami. Ochránci 
statutu quo dávají mnoho energie a zdrojů do toho, aby drželi lidi ve víře, že toto je ta svoboda, 
o které snili.

Něco jsme se naučili. Pokud chceme, aby naše činy a organizování bylo skutečně efektivním a ne-
bezpečným pro struktury útlaku, které drží pod kontrolou nás všechny, musíme toho dosáhnout 
skrze kolektivní diskuse a rozhodnutí, které se odehrávají mimo rámec, který nám vytyčil stát. 
Naučili jsme se, že nemá smysl schovávat se před represemi. Lepší je se na ně připravit a vytvářet 
podmínky, za kterých podobné operace nebudou účinné. 

Fénix není operací zaměřenou na několik naivních anarchistů a anarchistek. Je útokem na bu-
doucnost podvratných myšlenek a činů jako takových.

Starejme se o sebe navzájem, abychom spolu mohli stát nebezpečím. 

28.dubna 2015 Počátek hlavního zátahu. Brzy ráno vnikla poli-
cie do několika bytů a sociálního centra Ateneo v Mostě, zkon-
fiskovala zde mnoho tiskovin a  elektroniky včetně serveru, na 
kterém byly webové stránky radikálních kolektivů. Zatkla 11 lidí 
a mnoho dalších pozvala k výslechu. Lidé byli donuceni k odbě-
ru DNA a otisků prstů proti jejich vůli. Tři anarchisté, Petr, Martin 
a Aleš, byli umístěni do vazební věznice. Policie vyhlásile embar-
go na jakékoliv informace k případu.

Květen 2015 Petr, Martin, Aleš a Saša (ta nebyla vzata do vazby) 
jsou obviněni z přípravy teroristického útoku na vlak převážejí-
cí vojenské vybavení. Další dva anarchisté byli obviněni z toho, 
že věděli o plánování útoku, ale nenahlásili to policii. Média na-
vzdory informačnímu embargu publikovala uniklou informaci o 
tom, že oficiálním cílem operace Fénix bylo odhalit a zničit Síť 
Revolučních Buněk (SRB) –  skupina, která provedla několik žhář-
ských útoků na policejní auta, mýtné brány a vozidla šéfa a ma-
jitele restaurace, který nevyplácel mzdy.

AntiFénix Tento kolektiv byl založen skupinou radikálů, kteří 
měli pocit, že není možné mlčet a jen takovým represím přihlí-
žet. Antifénix blízce spolupracuje s Anarchistickým Černým Kří-
žem, který se zaměřuje na aktuální tuzemské represe.

6. května 2015 Squat Cibulka je vyklizen po třech letech jeho 
existence. Vyklízení squatu byla velká a drahá policejní operace 
s více než 120 těžkooděnci a těžkou technikou.

Šíří se informace o policejní provokaci.

6. června 2015 Média rozšiřují informaci o napadení domu čes-
kého ministra obrany několika molotovovy koktejly. Nevzplál 
žádný oheň, hasiči nebyli ani přivoláni a ministrova žena našla 
láhve více než 24 hodin po údajném útoku, a až poté zavola-
la policii. Anarchisté uzavírají sázky, jestli tento podezřelý útok 
bude mít nějaké následky a obrátí se proti nim.

Červen 2015 Informace o provokaci se rozšiřuje. Skupina obvině-
ná z přípravy teroristického útoku byla infiltrována již v roce 2014 
dvěma agenty provokatéry, kteří si získali jejich důvěru. Agenti 
nahrávali schůzky s cílem přinést plán na větší militantní akci, aby 
měli záminku k represi proti celému hnutí. Bez ohledu na policejní 
prohlášení, že celá operace způsobila zničení SRB (povstaleckou 
skupinu), sabotáže a žhářské útoky proti policii a kapitalistům po-
kračují a jejich četnost narůstá.

26. Června 2015 Další anarchistický soudruh Igor S. je uvězněn a 
držen ve vazbě. Je obviněn ze žhářského útoku na dům českého 
ministra obrany. Nebyly předloženy žádné důkazy, ale přesto byly 
uvaleny nejstriknější vazební podmínky.

9. srpna 2015 Aleš, jeden ze čtyř uvězněných anarchistů, je pro-
puštěn po podání odvolání. Policie stáhla obvinění z teroristic-
kého útoku a místo toho ho obvinila z nelegálního držení zbraní, 

naposled nemají žádné oficiální povolení k prohlídce bytu.

4. září 2016 Lukáš Borl je po roce v undergroundu zadržen v 
jeho rodném městě Mostě. Je dán do vazby a obviněn z pod-
pory a propagace hnutí, jehož cílem je potlačení lidských práv a 
svobod, dále pak vydírání a žhářské útoky.

27. září 2016 Po 17 měsících ve vazbě je Martin I. propuštěn po 
rozhodnutí Ústavního soudu o nelegálnosti jeho vazby.

Podzim a zima 2016 Probíhá další soudní slyšení v rámci kauzy 
Fénix. Pět anarchistů je obviněných z plánování teroristického 
útoku na vlak.

13. dubna 2017 Lukáš Borl je propuštěn z vazby na kauci po 7 
měsících věznění.

24. dubna 2017 Člen soudního senátu Petr Blahuš je ze senátu 
vyloučen kvůli jeho podjatosti. Ukázalo se, že 17 let pracoval ve 
stejném policejním oddíle, který vytvořil operaci Fénix.

10. května 2017 Igor S. byl shledán nevinným. Podle Nejvyšší-
ho soudu a soudu městské části Prahy 6 se nedopustil ani mi-
noritního přestupku. Ministerstvo (ne)spravedlnosti se omluvilo 
za nelegální aktivitu policie a vyplatilo kompenzaci ve výši 360 
tisíc korun.

Červen 2017 Policie přichází s novými obviněními, začíná Féni-
xu 2. Obviňuje 4 další lidi dohromady ze 16 zločinů. Policie spo-
jila tyto čtyři s Lukášem a obvinila je ze ‘založení, podporování a 
propagace hnutí, které vede k potlačování lidských práv a svo-
bod’ kvůli zveřejňování komuniké ze žhářských útoků online a z 
přechovávání letáků.

22. září 2017 Městský soud v Praze shledal obviněné ve 
Fénixu 1 nevinnými ve všech případech. Státní zástupce se oka-
mžitě odvolal. Celý případ se přesouvá k Vrchnímu soudu. Stále 
je tu možnost, že obvinění dostanou trest odnětí svobody, který 
u dvou z nich může být až doživotí. Média většinou změnila je-
jich příběh a zaujímají spíše neutrální postoj k obviněným a píší 
o policejní provokaci. 

27. března 2018 Vrchní soud v Praze potvrdil osvobozující roz-
sudek nad všemi obviněnými. Toto je nejspíš konec první části 
akce Fénix, ale ne samotných represí. Zůstaň s námi.

které vycházelo z domovní prohlídky u něj doma. Aleš byl po 
několika měsících kvůli tomu shledán vinen a dostal probaci za 
tento přestupek. Aleš se k tomuto výsledku soudu neodvolal.

Konec léta 2015 Anarchista Lukáš Borl se rozhoduje jít do 
undergroundu kvůli permanentnímu sledování policií, která ob-
těžuje jeho, i jeho blízké.

25. září 2015 Igor je propuštěn z vazby na kauci. Petr a Martin 
zůstávají ve vězení.

Listopad 2015 Petr je propuštěn z vazební věznice kvůli proce-
durálním nedostatkům.

Zima 2015 Policie zveřejnila profil Lukáše Borla jako hledanou 
osobu, která je nebezpečná a ozbrojená. Od tohoto bodu začíná 
Fénix 2.

5. dubna 2016 Policie provádí razii v bytě našich soudruhů v 
Praze. Oficiálním důvodem je pátrání po Lukáši Borlovi. Další 
den, 6. dubna, provádí policie ze stejného důvodu druhou razii 
v jiném bytě v Brně. Lukáše ani v jednom bytě nenalézá.

26. - 27. dubna 2016 Probíhá první slyšení od doby, co Fénix za-
čal. Během velkého teatrálního soudu byl absurdní případ Igora 
S. uzavřen pro nedostatek důkazů, což je zajímavé ve světle roz-
hodnutí nižšího obvodního soudu na Praze 6, který změnil klasi-
fikaci skutku na terorismus. Nicméně Igor byl potrestán za soli-
dární grafitty na vězeňskou stěnu vyhoštěním z České republiky 
na dva roky. Potom, co žalobce požaduje deportaci a 4-8 měsíců 
vězení, se Igor okamžitě odvolává.

9. června 2016 Martin začal hladovku na protest proti jeho 
věznění, operaci Fénix a podmínkám ve vězení jako například 
izolaci od sociálních aktivit, sportu a vězeňské kuchyni, která ne-
respektuje jeho veganskou dietu. Martin ukončil hladovku po 
deseti dnech kvůli špatnému zdraví jeho matky.

20. července 2016 Vrchní soud změnil Igorů trest. Pořád je shle-
dáván vinným za natáčení někoho jiného, jak sprejuje na vězeň-
skou zeď. Místo deportace však dostal zákaz vstupu na všechny 
veřejné anarchistické akce na další tři roky. Policie to používá 
jako nástroj kontroly, úzce kooperuje s probační službou a za-
kazuje Igorovi účast na jakýkoliv událostech, které považují za 
anarchistické, od vaření skupin Food not Bombs a demonstrací 
přes jakoukoliv veřejnou akci, která se má konat v nějakém levi-
covém nebo anarchistickém místě, jako koncerty a přednášky. 
Policie využívá webovou stránku radar.squat.net pro vytvoření 
měsíčního seznamu zakázaných událostí.

Srpen 2016t Začalo druhé a třetí slyšení s obviněnými anarchis-
ty v případu Fénix.

31. srpna 2016 Policie se znovu dostává do stejného bytu, kde 
byla již 6. dubna 2016, a znovu hledají Lukáše Borla. Stejně jako 
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