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Dnešní téma: 
Ankap v souvislostech 

Cesty k anarchokapitalismu 

 

Obecný ekonomický princip 

 

Kořeny, etika a můj osobní pohled 

 

Další anarchistické školy… 



Vzdělávání a osvěta 

Státní školství indoktrinuje děti propagandou. 

Úplná odluka školství od státu je řešením. (SU) 

 

Je třeba přesvědčit lidi, že stát není zapotřebí. 

Nebo alespoň o tom, že ho lze výrazně zmenšit. 

 

Zákony přestanou být modlou, stát se zmenší. 

Malému slabému státu lze odmítnout poslušnost. 



Kryptoanarchie 

Osvobozování se od státu skrze technologie. 

 

Kryptografie má vlastní (matematické) zákony. 

 

Kryptoměny jsou peníze bez centrální autority. 

 

Tato cesta je plně kompatibilní s tou předchozí. 



Další cesty… 

Občanská neposlušnost má svůj smysl. 

A čím menší a slabší bude stát, tím zásadnější bude. 

 

Ke svobodě se sice neprovolíme… 

…ale „krytí shora“ se může hodit (svoboda slova). 

 

Budou vznikat další cesty; nikdo neví jaké. 

Nikdo nemůže vědět, co a jak moc zafunguje. 



Násilné převzetí moci 

Pokud lidé chtějí svobodu, není třeba násilí. 
 

Pokud lidé svobodu nechtějí, pak po revoluci: 

Buď je necháme, ať si dělají, co chtějí, 

a oni pak založí stát, 

nebo jim stát založit zakážeme, 

ale tím se státem staneme my sami. 

 

Násilím lze vnutit snad cokoliv, ale ankap ne. 



Krátká diskuse? 

Kdo si myslí, že je možné zavést 

anarchokapitalismus násilně? Jak 

by mohl být ankap nebezpečnou 

ideologií v daném kontextu? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Ekonomický princip svobody 

Mnozí vidí, že přednášky jsou „na jedno brdo“. 

Většina témat spočívá v aplikaci téhož principu. 
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Když lidé něco vážně chtějí, zaplatí za to. 

Co přináší více užitku než spotřebované zdroje, je ziskové. 

Když si na sebe něco nevydělá, má to zaniknout. 

Přináší to méně užitku než zdroje, které to spotřebuje. 
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Ceny odrážejí poptávku a nabídku (vzácnost). 

Když lidé něco vážně chtějí, zaplatí za to. 

Co přináší více užitku než spotřebované zdroje, je ziskové. 

Když si na sebe něco nevydělá, má to zaniknout. 

Přináší to méně užitku než zdroje, které to spotřebuje. 

Centrální plánování nutně znamená plýtvání! 



Krátká diskuse? 

Kolik z vás tento princip v těch 

přednáškách zaznamenalo? Kdo 

si myslí, že jej skutečně hluboce 

chápe, ale nesouhlasí s ním? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Etika anarchokapitalismu 

Anarchokapitalisté nejsou lhostejní k utrpení. 

Jen nechtějí viditelné utrpení léčit skrytým. 

 

Odmítáme sociální inženýrství; nejsme „lepší“. 

 

Stát pomáhá těm nejsilnějším na úkor ostatních. 

 

Násilné donucení je absolutně nepřijatelné. 



Můj osobní pohled 

Prosím, buďme laskaví a vlídní. 

V životě i při vysvětlování anarchokapitalismu. 

Sám v tom někdy chybuji; přesto je to tak správné! 

 

Pomsta skoro nikdy nedává smysl. 

Nesnažme si ji racionalizovat; odpouštějme! 

Buďme sobečtí: Milujme své nepřátele; pomůže nám to! 

 

Vzkaz do knihy:    „Mějte se rádi.“    – R. 



Kořeny anarchokapitalismu 

Anarchismus (600 př. n. l.; ale určitě starší) 

Anarchoindividualismus (19. století) 
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Murray Newton Rothbard: Capitalism is the 

fullest expression of  anarchism, and anarchism 

is the fullest expression of  capitalism. 



Není anarchista jako anarchista 

Existuje celá řada anarchistických škol. 

Anarchokapitalismus je jen jednou z nich. 
 

Všechny odmítají státní nadvládu. 

Liší se v řadě aspektů; třeba v přístupu k vlastnictví. 

Řada debat bohužel končí jen na rozdílných definicích! 

 

Některé anarchismy jsou si blíže než jiné. 

Mé rozdělení není „oficiální“, jen si tak pomáhám. 



Kolektivističtí anarchisté 
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Kryptoanarchismus 

Technologiemi k individuální svobodě 

Kryptografie a kryptoměny osvobozují od státu. 

 

Praktická implementace anarchokapitalismu 

Lze však říci, že i anarchokomunismu a dalších. 

 

Paralelní Polis je kryptoanarchistická. 

Anarchokapitalismus je jeden z jejích programů. 



Závěr 

Násilná revoluce není cesta; osvěta ano. 

 

Nemožnost ekonomické kalkulace v socialismu 

 

Mějte se rádi. 

 

Anarchokapitalismus 



Anarchokapitalismus 

Cyklus anarchokapitalismus končí. 

Ankap v Polis zastínil jiné směry; díky za zájem! 

 

Existuje ještě spousta pokročilých témat. 

Ty budu rozebírat, jen ještě nevím, jakou formou. 

 

Děkuji! A přijďte do Svobodného přístavu! 

Další projekt bude na YouTube. 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


