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Anotace 

Práce se zabývá skinheadskou subkulturou v 90. letech v Německu a její prezentací v 

dobových filmech Dazlak – Skinhead a Oi! Warning. V teoretické části se nejdříve zabývá 

vznikem této subkultury ve Velké Británii a poté nastiňuje způsob, jakým se dostala 

do Spolkové republiky Německo a následně i do Německé demokratické republiky. Při 

popisu jejího vlivu a vývoje v Německu je kladen důraz především na 90. léta, ve kterých 

tyto filmy vznikly. Dále se zaměřuje již na samotné dva filmy, zařazuje je do kontextu 

historie hnutí skinheadů v Německu a stručně uvádí jejich děj a charakteristiku. Při analýze 

prezentace skinheadů v těchto filmech se konkrétně zaměřuje na čtyři teze, které dle 

odborné literatury skinheady definují. Literatura udává, že skinheadi (zejména po 

znovusjednocení Německa) inklinovali k pravicovému extremismu, násilí a agresi, často 

pocházeli z dělnické třídy, na kterou byli hrdí a měli specifický životní styl, který se 

vyznačoval poslechem skinheadské hudby, návštěvami večírků a koncertů a konzumací 

alkoholu. Práce zjišťuje, do jaké míry se tato charakteristika shoduje se zobrazováním 

skinheadů v těchto filmech. Na základě těchto kritérií jsou potom filmy také komparovány. 

Nakonec je popsán způsob, jakým filmy skinheady prezentují.  

 

 

Annotation 

The thesis deals with the German skinhead subculture in the 1990s and its presentation in 

the period films Dazlak - Skinhead and Oi! Warning. The theoretical part introduces the 

emergence of this subculture in Great Britain at first. Then, the way in which it got to the 

Federal Republic of Germany and then to the German Democratic Republic is described. 

In the description of its influence and development in Germany, the emphasis is placed 

primarily on the 1990s, in which these films were produced. Furthermore, the two films are 

put into the context of the history of the skinhead movement in Germany and their plots 

and characteristics are briefly introduced. Then, the presentation of skinheads in these 

films is analysed. The focus is laid on four theses, which, according to the specialist 

literature, define skinheads. The literature indicates that skinheads (especially after the 

reunification of Germany) tended toward right-wing extremism, violence and aggression, 

they often have a working-class origin, for which they were proud of and they had a 

specific lifestyle characterized by listening to skinhead music, attending parties and 



   

concerts, and consuming alcohol. The thesis finds out to what extent these characteristics 

coincides with the image of skinheads in these films. The films are compared on the basis 

of these criteria then. Finally, the way in which the skinheads are presented by the films is 

described. 
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Úvod 

 Pojem subkultura vyjadřuje specifické vzorce jednání a vystupování rozšířené v 

menších skupinách ve společnosti, které se odlišují od běžných schémat většinové a 

dominantní kultury.
1
 Přestože subkultury nemusí být omezeny na konkrétní věkové 

skupiny, ve společnosti se nejvíce vyskytují subkultury mládeže.
2
 Většina veřejnosti má na 

jednotlivé subkultury zpravidla značně vyhraněný názor, který je ale často vytvořen na 

základě zkreslených představ. Tyto dojmy podporuje především nepřesnost mediálních 

obrazů jednotlivých subkultur, neinformovanost a předsudky, které distanci mezi 

dospělými a současnou mládeží ještě prohlubují.
3
 Vliv má ale také skutečnost, že jsou 

subkultury mládeže často spojovány s rizikovým chováním. Přisuzována je jim nejčastěji 

kriminalita, alkoholismus, narkomanie, promiskuita, politický extremismus, 

sebevražednost, vandalismus, agresivita nebo sebepoškozování.
4
 Protože jednotlivé 

subkultury tvoří ve společnosti významný podíl,
5
 má smysl, se jimi zabývat, nepodléhat 

zjednodušování a tento fenomén neškatulkovat. 

 Ve své práci se budu zabývat skinheady v Německu. Právě tato subkultura patří 

mezi mediálně nejvýraznější a zároveň nejvíce kontroverzní.
6
 Vyznačuje se i tím, že se 

některé její proudy dají označit za politicky extremistické.
7
 Proto jsou také skinheadi ve 

společenském povědomí pevně zafixováni jako příklad pro politicky motivovanou 

subkulturu.
8
 Zaměřím se na působení skinheadů v 90. letech, které této subkultuře 

v Německu přinesly značný nárůst členů a zároveň největší mediální pozornost, která 

podstatně ovlivnila způsob, jakým společnost skinheady vnímá i dnes. Protože je jedním 

z médií, které tímto způsobem mediální obraz vytváří i film, budu se konkrétně zabývat 

dvěma snímky německé produkce, které vliv skinheadů v 90. letech reflektují. Prvním je 

                                                 
1
 Josef Smolík, Subultury mládeže: uvedení do problematiky (Praha: Grada, 2010), 30.  

2
 Josef Smolík, „Subkultury mládeže: Od deviace k fragmentaci,“ Sociální pedagogika / Social Education 3, 

č. 1 (duben 2015): 42. 
3
 Smolík, Subultury mládeže: uvedení do problematiky, 13.  

4
 Ibid, 44. 

5
 V Německu v roce 2010 patřilo aktivně a angažovaně do nějaké subkultury zhruba 20 % mladistvých. in:  

Farin, Klaus et al. „Jugendkulturen.“ Aus Politik und Zeitgeschichte 27, 5.7.2010, 3. 
6
 Milan Trachta, „Skinheads: Hrdost, styl a zábava.“ in Kmeny: současné městské subkultury, ed. Vladimír 

Brož et al. (Praha: Bigg Boss & Yinachi, 2011), 117. 
7
 Smolík, Subultury mládeže: uvedení do problematiky, 47.  

8
 Farin et al, „Jugendkulturen,“ 10. 
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Dazak – Skinhead režisérky Helke Sander z roku 1997, druhým je roku 2000 publikovaný 

černobílý Oi! Warning, kde úlohu autorů, režisérů i producentů sehráli bratří Dominik a 

Benjamin Redingovi. Konkrétně se zaměřím na způsob zobrazení subkultury skinheadů 

v těchto filmech.  

 Práce se v úvodní kapitole koncentruje na dějiny skinheadské subkultury. Nejdříve 

se zaměřuje na její kořeny ve Velké Británii a její charakteristiku. Poté popisuje způsob, 

jakým se subkultura dostala do Spolkové republiky Německo a její tamní vliv. Mimo jiné 

jmenuje i důvody, proč se v Británii a v Německu uchýlila k pravicovému extremismu. 

Skinheadi se ovšem vyskytovali i v Německé demokratické republice. Jejich tamnímu 

působení je věnována také samostatná podkapitola. Dále se práce dostává ke skinheadům 

90. let, na které je kladen největší důraz. Poslední podkapitola popisuje ztrátu vlivu této 

subkultury na začátku tisíciletí a příčiny daného vývoje.  

 Následně se práce věnuje již zmíněným filmům Dazlak – Skinhead a Oi! Warning. 

Nejdříve jsou filmy zařazeny do kontextu dějin skinheadské subkultury, aby bylo zřejmé, 

v jaké dobové atmosféře vznikly. Dále je stručně nastíněn jejich děj a charakteristika. Poté 

práce popisuje, jakým způsobem tyto filmy subkulturu skinheadů prezentují. Při tom se 

zaměřuje na pět tezí odborné literatury. Z té vyplývá, že jsou skinheadi subkulturou 

dělnické třídy, mají specifický životní styl, vyznačující se konzumací alkoholu, poslechem 

skinheadské hudby, návštěvou večírků, koncertů a fotbalových utkání, mají sklony k násilí 

a agresi a (zejména v 90. letech) z velké části inklinují k pravicovému extremismu. Práce 

v jednotlivých kapitolách zkoumá, jakým způsobem jsou tyto skinheadské atributy ve 

filmech znázorněny.  

 V práci se opírám o odbornou literaturu, která se skinheadskou subkulturou zabývá. 

Na všeobecné úrovni pro mě byl přínosný roku 2017 vydaný titul Skinhead History, 

Identity, and Culture od Robina Valeriho a Kevina Borgesona, kteří se skinheady 

dlouhodobě zabývají. Dále mi byly nápomocné publikace o skinheadech německých: 

Skinheads: Portrait einer Subkultur od Christiana Menhorna z roku 2001, Skinheads: 

Gefahr von rechts? od Bredela Holgera vydaný roku 2002, Skinheads od Klause Farina a 

Eberharda Seidel-Pielena ze stejného roku a Skinheads und Rechtsextremismus: 

Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur, publikovaná roku 2001 ministerstvem 

vnitra spolkové země Severního Porýní Vestfálska. Pro mou práci klíčová byla i roku 2003 

vydaná publikace Rechtsextremische Skinheads z řady Im Fokus, zpracovaná oddělením 
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pro ochranu ústavy berlínské senátní správy. Užitečná mi byla i literatura o pravicovém 

extremismu: Rechstextremismus in Deutschland Dietmara Storcha z roku 1994 a roku 2000 

vydaný Rechtsextremismus im vereinten Deutschland od Richarda Stösse.  

 Jako primární pramen mi v analytické části posloužily dva již jmenované filmy a 

storyboard (grafická verze scénáře) filmu „Oi! Warning,“ zprostředkovaný autory filmu. U 

analýzy tohoto filmu se také opírám o knihu Das Buch zum Film von Dominik und 

Benjamin Reding, vydanou roku 2002 samotnými autory tohoto filmu. U filmu Dazlak – 

Skinhead mi byla oporou kniha Post-Wall German Cinema and National History: 

Utopiasm and Dissident od Mary-Elizabeth O’Brien z roku 2012.  

1. Dějiny subkultury skinheadů 

1.1. Počátky ve Velké Británii  

 Kořeny skinheadského hnutí leží ve Velké Británii. Zde se začalo formovat koncem 

60. let 20. století v dělnických čtvrtích velkoměst, nejen jako apolitické opoziční hnutí vůči 

dlouhovlasým a „zženštilým“ hippies – studentům a většinou potomkům etablované 

střední třídy,
9
 – ale také jako reakce na restrukturalizaci zdejších sociálních poměrů v 50. 

letech. V tuto dobu došlo vlivem hospodářského zázraku k rapidní změně v britské 

společnosti. Velká část dělnictva profitovala z hospodářského boomu a vstupovala do nižší 

či střední třídy.  

 Z modernizačního procesu ale neměla prospěch celá dělnická vrstva. Kvůli vysoké 

sociální mobilitě trpělo mnoho dělnických čtvrtí vystěhováváním rodin do nových 

bytových projektů. To vedlo k rozpadu tradičního dělnického milieu a současnému 

vyloučení dělnických rodin z nového blahobytu. Zároveň se tím zrodila úrodná půda pro 

nové subkultury mladých.
10

 

                                                 
9
 Skinheads und Rechtsextremismus: Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur (Düsseldorf: 

Innenministerium des Landes Nordhein-Westfalen, 2001), 7-8. 

Dietmar Storch et al, Rechtsextremismus in Deutschland (Hannover: Schwanke & Raasch, 1994), 17. 
10

„Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ (Berlin: Senatsverwaltung für Inneres, Abteilung 

Verfassungsschutz, 2003), 17, 

https://www.berlin.de/sen/inneres/verfassungsschutz/publikationen/im-fokus/im_fokus_skinheads.pdf 

(staženo 19.2.2020). 

https://www.berlin.de/sen/inneres/verfassungsschutz/publikationen/im-fokus/im_fokus_skinheads.pdf
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 Někteří mladiství v tuto dobu volili dva způsoby konstrukce své identity. Jako první 

vznikla subkultura mods, která svůj dělnický původ zapírala. Prezentovala se 

extravagantními statusovými symboly a mondénním vzhledem, který stál v kontrastu 

s agresivními výstupy proti ostatním skupinám mladých. Druhý způsob si zvolili 

skinheadi. Ti si jako protest vybudovali zřetelnou hrdost na svůj dělnický původ a své nové 

sebevědomí prezentovali skrze jednotný, „čistý“ a provokativní vzhled.
11

 

 Význačným vnějším znakem skinheadů byly nakrátko střižené vlasy nebo úplně 

holá hlava, díky které skinheadi získali své pojmenování. Ta byla praktická nejen při 

rvačkách, ale i při práci v těžkém průmyslu. Také přidávala drsnému výrazu ve tváři. Od 

společensky výše postavených se skinheadi vymezovali i skrze robustní dělnické oblečení, 

které se stalo symbolem společenského postavení. Klíčové byly těžké boty (Doc-Martens) 

se zapracovanými kovovými špicemi, sportovní trika (oblíbená byla boxerská značka 

Lonsdale) nebo kšandy nošené přes kostkované košile a džíny, především značky Levis, 

Lee nebo Wrangler.  Později k subkulturní uniformě začala patřit i tetování a americké 

letecké bundy, tzv. bombery.
12

 

 Název skinhead (do češtiny volně přeložitelný jako holé hlavy, v češtině i 

angličtině je používaná také zkrácenina skins resp. skini) se ustálil roku 1969. Dříve se tato 

subkultura nazývala v různých regionech odlišně: například noheads (ne-hlavy), cropheads 

(osekané hlavy), boiled eggs (vařená vejce) nebo spy kids (špionážní děti). Již v tuto dobu 

se v ní nicméně začal vytvářet kult maskulinity, násilí, patriotismu a pýchy na dělnický 

původ.
13

 

 Oblíbenou aktivitou skinheadů první generace ve Velké Británii byly návštěvy 

koncertů a fotbalových utkání. Zde docházelo během tzv. třetího poločasu 

k prvním násilným střetům, ty byly ale motivovány spíše sociálně než politicky. Rvačky 

doprovázely i každodenní život skinheadů. Časté přepadávání studentů, hippies a 

homosexuálů dodávalo Skinheadům zdánlivý pocit moci a sounáležitosti. Dále bojovali 

s policií nebo o rozdělení rajónů v městských čtvrtích. A to nejen pěstmi – užívali také 

                                                 
11

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 17-18. 

Skinheads und Rechtsextremismus: Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur, 7-8. 
12

 Josef Smolík, Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty (Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2017), 130. 

Skinheads und Rechtsextremismus: Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur, 8. 
13

 Smolík, Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty, 129. 
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tyče, kovové špice bot, naostřené mince či baseballové pálky, které se později staly jedním 

z jejich symbolů. Přestože se identita skinheadů nezakládala na etnické, nýbrž na třídní 

příslušnosti, směřovali skinheadi postupně své násilí i vůči imigrantům. Záminkou pro 

jejich agresi bylo jejich zabírání pracovních míst a bytů. Vzhledem k původu velkého 

množství imigrantů se začalo tomuto rasovému násilí říkat „Paki-Bashing“ (výprasky 

Pákistánců). První období skinheadského hnutí je tradičními skinheady chápáno jako jeho 

zlatá éra a užívá se pro něj také označení „Spirit of 69.“ Vzhledem k tomu, že většina 

skinheadů začala na počátku 70. let vstupovat do pracovního a rodinného života a noví 

členové se k subkultuře nepřidávali, první vlna hnutí začátkem 70. let usnula.
14

 

 V roce 1977 ale vzniklo, opět ve Velké Británii, hnutí nové, které oblékáním, 

hudbou a chováním skinheady první generace kopírovalo. Jeho členové byli především 

bývalí punkeři,
15

 kteří se chtěli distancovat od punkerů módních, které definovalo pouze 

punkové oblečení. Klíčový byl pro druhou generaci skinheadů i specifický hudební styl Oi! 

(v East End-slangu „Hey!“)
16

- punk obohacený o prvky ska či reggae. Obnovil se v ní 

nejen kult násilí a maskulinity, ale i rasistické smýšlení, nyní doplněné o využívání 

nacistických symbolů a aktivitu v ultrapravicových britských seskupeních, organizacích a 

politických stranách (například v Národní frontě nebo Britské národní straně). Jako rekce 

na tento vývoj se vytvořila i streetpunková koncertní platforma Rock against Racism, 

vystupující Národní frontě na protest. Ve spojení s novou vlnou skinheadské rasistické 

hudby narůstal také vyhrocený nacionalismus a agrese skinheadů vůči cizincům. Skinheadi 

se tímto rychle stávali tématem v masmédiích, která jejich chování odsuzovala.
17

 

Subkultura skinheadů se postupně začala rozrůstat z Velké Británie nejdříve do britských 

dominií, USA a západní Evropy. Později (především po pádu železné opony) se hnutí 

rozšířilo i do Evropy východní.
18

  

                                                 
14

 Smolík, Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty, 130-131. 

Skinheads und Rechtsextremismus: Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur, 8. 

Storch et al, Rechtsextremismus in Deutschland, 17.  
15

 Punk je subkultura vzniklá v polovině 70. let v USA a Anglii, jež charakterizuje protest proti 

establishmentu, vyjadřování individuální svobody, provokativní vzhled a rebelie. in: Ian P. Moran, „Punk: 

The Do-It-Yourself Subculture,“ Social Sciences Journal 10, č. 1 (2010): 58-64. 
16

 Christian Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur (Baden-Baden: Nomos, 2001), 44. 
17

 Skinheads und Rechtsextremismus: Instrumentalisierung einer jugendlichen Subkultur, 8. 

Smolík, Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty, 131-133. 
18

 Ibid, 133. 
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1.2. Skinheadi v Německu  

1.2.1. Skinheadi ve Spolkové republice Německo před znovusjednocením  

 V západním Německu se první skupinky skinheadů objevovaly již v 70. letech, 

zejména okolo britských kasáren.
19

 Vzhledem k tehdejší popularitě této subkultury ve 

Velké Británii, vznikla odnož hnutí v Německu vlivem britských skinheadských vojáků. 

Proto se první velké skinheadské kliky objevovaly v polovině let 80., především na severu 

Německa, v městech, kde se nacházely britské garnizony: v Hamburku, Lübecku a 

Hannoveru.
20

 

 Západoněmecká skinheadská scéna vznikala v značně odlišných podmínkách než ta 

britská. Vzhledem k mírnějším sociálním dopadům hospodářského zázraku zde nehrála 

dělnická identita či otázka třídní sounáležitosti žádnou významnou roli. I ve Spolkové 

republice se většina skinheadské scény do poloviny 80. let dala považovat za apolitickou. 

Důvody pro její pozdější pravicově extremistické, resp. radikální smýšlení byly ale jiné 

než ve Velké Británii.
21

 

 Zde hrálo roli několik faktorů. Prvním byly střety s konkurenční punkovou scénou. 

V polovině 70. let se ve Spolkové republice s punkem vyvinula velmi dynamická 

subkultura, která byla pro mnohé mladistvé atraktivní. Punkeři provokovali společnost 

podobným způsobem jako skinheadi. Skrze stejný koncept nepřítele „šosáckého 

měšťanstva“ vzniklo mezi těmito skupinami dokonce mnoho spojení. A to také z důvodu, 

že většina členů první generace skinheadů byli bývalí militantní punkeři. Na úkor punku, 

který pro mladé ztrácel svoji přitažlivost, rostla na začátku 80. let subkultura skinheadská. 

Fáze relativně klidné koexistence punkerů a skinheadů v Německu ale neměla dlouhého 

trvání. Důvodem byly protichůdné hodnoty obou skupin: zatímco punkeři provokovali 

svým odmítavým přístupem k uspořádanému životu, práci a čistotě, u skinheadů byly tyto 

hodnoty vysoce ceněné. A to vedlo k negativní politizaci skinheadů: vzhledem k tomu, že 

punkeři jednoznačně obsadili levicové spektrum, ustoupili skinheadi směrem doprava. 

Jejich politické přesvědčení tedy nebylo fixované na obsah, nýbrž na vymezování se vůči 

                                                 
19

 Smolík, Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty, 134. 
20

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 137. 
21

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 21. 
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punkerům.
22

 K eskalaci mezi těmito subkulturami došlo roku 1984 na punkerském setkání 

„Dny Chaosu“ („Chaostage“). Zde vzájemná provokace mezi skinheady a punkery s 

pokřiky „Sieg Heil“ a „Nazis raus“ („nácci ven“) vyústila v pouliční rvačku. Skrze vysoký 

zájem médií o tuto událost se skinheadi poprvé stali tématem po celém Německu.
23

 

 Dalším faktorem byla také touha skinheadů provokovat společnost. V rámci tzv. 

„sebenaplňující předpovědi“ lákala první generace německých skinheadů skrze 

provokativní užívání pravicově extremistické symboliky generaci druhou, jejíž příslušníci 

již pravicově radikální nebo extremističtí byli a až poté se stali skinheady. Na pravicově 

extremistické symboly a hesla ale německá společnost reagovala velice citlivě a skinheadi 

se začali stávat symbolem pravicového extremismu. Později se také ukázalo, že jiné formy 

pravicového extremismu, které neodpovídaly obrazu skinheadů, byly ve společnosti méně 

reflektované anebo chybně spojované se skinheady.
24

 

 Faktorem, který přispěl k posunu skinheadů směrem doprava, byl také vliv 

mezinárodní scény, a to především té britské. Zde byl hudebním a politickým idolem Ian 

Stuart Donaldson, frontman pravicově extremistické kapely Screwdriver a zakladatel 

vydavatelství Blood  Honour, který se stal populárním i pro skinheady německé.
25

 

 K rozmíškám s cizineckými gangy nebo k rvačkám s nepřátelskými fotbalovými 

fanoušky sice docházelo již dříve, v polovině 80. let ale začalo násilí skinheadů 

eskalovat.
26

 Roku 1982 bylo také skinheadské hnutí Spolkovým úřadem pro ochranu 

ústavy klasifikováno jako pravicově radikální uskupení.
27

 Pro mnoho apolitických členů 

první generace byla tato radikalizace za hranou a scénu opustili. Tím se od roku 1984 

dostala do popředí generace druhá. Skinheadi, kteří zbyli, byli převážně pravicoví 

extremisté, kteří neměli s první generací v Anglii („Spirit of 69“) mnoho společného. Skrze 

svoje chování také zapříčinili, že byla tato subkultura ve společenském diskurzu spojována 

především s brutálním násilím na cizincích.
28

  

                                                 
22

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 21-22. 

Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 137. 
23

 Ibid, 137. 
24

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 21-22. 
25

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 150.  

„Skinheads.“ Mainz: Ministerium des Innern und für Sport, 24,  

https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:1638634-1/data (staženo 19.2.2020). 
26

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 23. 
27

 Holger Bredel, Skinheads: Gefahr von rechts? (Berlin: Rhombos – Verlag, 2002), 55. 
28

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“, 23. 

https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:1638634-1/data


 

 

 

 

8 

 Politicky angažovaných nebo organizovaných skinheadů ale ve skutečnosti nebylo 

mnoho, a to i přes velkou snahu neonacistů si je pro své cíle získat. Tak se například po 

vzoru British Movement (Britského hnutí), kterému se na začátku 80. let podařilo 

skinheady dostat do svých řad, snažil využít jejich potenciálu i několikrát zatčený 

neonacistický aktivista Michael Kühnen.
29

 Ten působil ve více neonacistických politických 

stranách - po zákazu jeho vlastní strany Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Akční fronta 

národních socialistů) - například i ve Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (Svobodná 

německá dělnická strana).
30

 Skinheadi se ale ve většině případů necítili být zastoupení 

žádnou politickou stranou a distancovali se i od jim z části blízké Akční fronty.
31

 Poté, co 

policie získala Akční frontou vytvořený seznam, na kterém se nacházela jména 

potencionálních skinheadských sympatizantů, které se fronta snažila naverbovat k pochodu 

na fotbalový zápas proti Turecku, zahájili skinheadi dokonce roku 1983 útok na 

shromáždění této politické strany v Berlíně a zúčastněné neonacisty zbili.  

 Větší úspěch u skinheadů zaznamenalo několik později založených politických 

stran, mezi nimi například Nationalistische Front (nacionalistická fronta), již zmíněná 

Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei nebo pravicově extremistické strany, které se za 

explicitně neonacistické označit nedají: Deutsche Volksunion (Německá lidová unie) nebo 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Národnědemokratická strana Německa). 

Skinheadi se sice účastnili akcí těchto stran, jen ale velice málo z nich se stalo jejich 

členy.
32

 Tyto politické strany ale pravicově extremistické založení skinheadů v žádném 

případě nezapříčinily. Jejich snažení totiž nebylo motivováno tím, aby skinheady politicky 

přesvědčili. Snažili se naopak využít skutečnosti, že velká část skinheadů pravicově 

orientovaná byla již dříve.
33

 

1.2.2. Skinheadi v Německé demokratické republice  

 Subkultury mládeže vznikaly i na území Německé demokratické republiky. 

Navzdory ustavičnému pronásledování státním aparátem, i zde skinheadi přežívali a 

                                                 
29

 Klaus Farin a Seidel-Pielen, Eberhard, Skinheads. (München: C.H. Beck, 2002), 102 
30

 Richard Stöss, Rechtsextremismus im vereinten Deutschland (Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung), 60-66. 
31

 Farin a Seidel-Pielen, Skinheads, 102-104. 
32

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 143-153. 
33

 Ibid, 148. 
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vyvíjeli aktivitu.
34

 První se v NDR začali objevovat okolo roku 1981, to znamená o něco 

později než v Německu západním. I v NDR zažila v 80. letech skinheadská scéna výrazný 

nárůst členů, podle zprávy politbyra vládnoucí Sjednocené socialistické strany Německa 

(SED) jich zde v roce 1987 mělo být zhruba 800. Protože měly podobné subkultury 

mladistvých velice odmítavý přístup ke stranickým hodnotám, stavěl se k nim aparát SED 

zásadně nepřátelsky. Zároveň byl jejich vznik připisován západnímu vlivu a životní styl 

vnímán jako „západně-dekadentní.“
35

  

 Na rozdíl od jiných subkultur (grufties, punkeři…) byla na začátku 80. let aktivita 

skinheadů zčásti trpěna. To se ale změnilo 17. října roku 1987, kdy extremističtí skinheadi 

přepadli punkerský koncert v berlínském Zionskirche. Protože tato událost přitáhla zájem i 

západoněmeckých médií, dostalo se povědomí o problematické aktivitě skinheadů v NDR i 

do zahraničí. Antifašistický mýtus NDR, který byl státem využíván jako nástroj proti 

politickým odpůrcům, se tím dostal do nebezpečí.
36

 K získávání informací o skinheadech 

využívalo Ministerstvo státní bezpečnosti husté sítě svých „neoficiálních 

spolupracovníků“. Ne všichni z nich ale patřili do skinheadské scény. Byli mezi nimi i 

majitelé klubů, policisté nebo jiní, se kterými skinheadi udržovali kontakt. V 80. letech 

připadlo na jednoho z nich pouze šest skinheadů.
37

 Zatímco byli po přepadení Zionskirche 

skinheadi v NDR státem pronásledováni, ve společnosti byla systémová opozice vnímána 

jako legitimní. A protože skinheadi vyjadřovali volnost, ale zároveň ztělesňovali 

konzervativní hodnoty, byli na rozdíl od punkerů společností akceptováni.
38

 

 Konstrukce identity a sociální původ skinheadů se od těch anglických lišil i v NDR: 

22 % pocházelo z rodin intelektuálů. V socialistickém státě nebyla dělnická identita 

k založení subkultury příhodná. Proto hrála tato identita ve východním Německu ještě 

menší roli než v tom západním.
39

 Východní skinheadi se orientovali velice silně podle 

vzoru západu, se západními skinheady udržovali i neformální spojenectví. Také oni 

                                                 
34

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 20. 
35

 Ibid, 23. 
36

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 23-24.  

Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 157-158. 
37

 Ibid, 159. 
38

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 24. 
39

 Ibid, 23-24. 
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provokovali pravicově extremistickými symboly, především ale za účelem vymezení se 

vůči státním mládežnickým organizacím.
40

  

 Zatímco se západní scéna z části skládala i z levicově zaměřených SHARP-

skinheadů (ang. zkr. skinheads against racial prejudice, česky skinheadi proti rasovým 

předsudkům) a často politicky angažovaných redskinů, skinheadi z NDR pocházeli skoro 

bez výjimek z tábora pravicového.
41

 Právě na východě Německa se tvořily i kruhy 

neonacistických skinheadů. Ryze subkulturně a apoliticky zaměření skinheadi, kteří na 

západě existovali do poloviny 80. let, se v NDR téměř nevyskytovali.
42

 

1.2.3. Němečtí skinheadi v 90. letech  

 Znovusjednocení Německa změnilo scénu skinheadů na východě i západě, stejně 

jako celou společenskou situaci. Skinheadskému hnutí přineslo (především na východě) 

explozivní nárůst členů a došlo k událostem, díky kterým se skinheadům dostalo velké 

mediální pozornosti. Velká vlna pravicového extremismu, jejímž vyvrcholením byly útoky 

v Eberswalde (25. listopadu 1990), Hoyerswerdě (30. září 1991), Rostock-Lichtenhagenu 

(22. srpna 1992), Hünxe (3. října 1992) a v Möllnu (23. listopadu 1992), otřásla celou 

zemí.
43

  

 Toto relativně značné pravicově extremistické násilí na východě mohlo být 

způsobeno dominancí západoněmeckého životního stylu, která zapříčinila, že se východní 

Němci cítili jako občani druhé třídy a svoji frustraci si kompenzovali na slabších: 

cizincích, postižených a bezdomovcích. Odborník Bernd Wagner označuje tento pravicový 

extremismus jako „produkt společnosti NDR.“
44

 

 Začalo se ukazovat, že pravicově extremistické postoje mladistvých již nejsou 

pouze fenoménem okraje společnosti. Přestože problémem byly xenofobie a pravicový 

extremismus, koncentrovala se debata po roce 1990 velmi rychle na subkulturu skinheadů. 

Pravicově extremistická skinheadská scéna v tuto dobu zažívala velký nárůst členů a 

                                                 
40

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 25. 

Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 156. 
41

 Ibid, 144. 

Bredel, Skinheads: Gefahr von rechts?, 89-90. 
42

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 155. 
43

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 25. 
44

 Stöss, Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, 160. 
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výborně se hodila k tomu, aby dala problému konkrétní lidskou tvář. Krátkozrakost tohoto 

přístupu se ukázala v Rostock-Lichtenhagenu, kde stovky „normálních“ občanů náladu 

pogromu povzbuzovaly a podporovaly. V Möllnu a Hönxe navíc pachateli skinheadi 

nebyli.
45

 

 Po znovusjednocení vyvinula německá pravicově extremistická skinheadská scéna 

dynamiku, díky které se nejenom dostala do vedoucí pozice na mezinárodní scéně 

skinheadů, získávala ale i atraktivitu pro „normální” mládež. Především východoněmecká 

pravicově extremistická scéna vystupovala velmi sebevědomě. Identifikovala se s rolí 

vítěze dějin, který se zasloužil o znovusjednocení Německa a pravidelně se zúčastňovala 

pondělních demonstrací v Lipsku. Zpráva Spolkového úřadu pro ochranu ústavy odhadla 

roku 1991 počet pravicově extremistických skinheadů na 3000 na východě a na 3500 

na zhruba šestkrát lidnatějším západě. V porovnání s čísly úřadů NDR se tímto počet 

skinheadů od roku 1998 na východě ztrojnásobil.
46

 

 Hlavními městy pravicově extremistické scény se staly Drážďany a Lipsko. V 

Drážďanech mašírovalo v létě roku 1992 skoro 2 000 pravicových extremistů z celého 

Německa, aby uctili památku zastřeleného neonacisty Rainera Sonntaga. Byl mezi nimi i 

značný podíl skinheadů. Dominance pravicově extremistické scény v těchto dvou městech 

trvala zhruba do roku 1992. Od té doby v Německu pravicově extremistické tendence 

skinheadů klesaly a v Drážďanech a Lipsku se začaly vyvíjet i silné apolitické proudy. 

Rozmanitostí skinheadského spektra vynikal Berlín. Zde tvořili početnou skupinu levicově 

zaměření SHARP- a redskinheadi, apolitičtí skinheadi, samozřejmě ale i - především 

ve východních čtvrtích - pravicově extremističtí skinheadi.
47

 

 Vzhledem ke složité politické a ekonomické transformaci a zpracovávání 

socialistické minulosti východu, nedošlo k žádné adekvátní reakci na rostoucí násilí ve 

veřejném prostoru ze strany státních úřadů. I reakce obyvatel zůstávaly spíše ambivalentní. 

Skinheadi byli společností buďto přijímáni anebo tiše trpěni. Vzhledem k politické a 

mediální debatě o změně základního práva na politický azyl („Asyldebatte“), která byla 

zapříčiněna narůstajícím počtem žadatelů o azyl po pádu železné opony a válkou 

                                                 
45

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 25-26. 
46

 Ibid, 26. 
47

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 162-163. 
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v Jugoslávii,
48

 se pravicově extremističtí skinheadi cítili blíže společenskému konsenzu 

než kdy dříve.
49

  

 Rok 1993 se v oblasti pravicově extremistického násilí zapsal jako vrcholný. 25. 

března tohoto roku zapálili žháři v Solingenu dům turecké rodiny. O život přišlo pět lidí. 

Vzhledem k tomu, že dva ze čtyř pachatelů náleželi tamější skinheadské scéně, přestala 

veřejnost působení skinheadů akceptovat a represivní opatření bezpečnostních orgánů se 

zaměřila především na pravicově extremistické skinheady. Plošně postihla všechna 

skinheadská média a události. To zapříčinilo odstup mnoha „módních“ skinheadů od 

tvrdého jádra scény a počet potencionálně násilných pravicových extremistů od roku 1990 

poprvé klesnul: z 6400 v roce 1992 na 5400 v roce 1994.
50

 

 Tato opatření vedla ale i ke změně postojů uvnitř scény samotné. Pravicoví 

extremisté se poprvé od převratu znovu nacházeli v defenzivě. Vnitřní kritika směřovala 

především proti násilným excesům na nezúčastněných. Podle mnohých z nich totiž pravý 

skinhead nemá bojovat zápalnými zbraněmi proti rodinám, nýbrž muž proti muži. Protože 

přestal být neonacistický profil skinheada v tuto dobu kvůli tlaku společnosti nosný, přelila 

se skinheadská scéna do apolitického Oi!-spektra.
51

  

 Státní potlačení pravicově extremistické scény po roce 1993 bylo úspěšné.
52

 O dva 

roky později se ale tato scéna začala znovu utužovat a počet pravicově extremistických 

mladistvých začal znovu narůstat. Zároveň došlo k velkému rozvoji na poli skinheadské 

hudby. Velkou roli zde hrála již zmíněná ryze skinheadská organizace Blood  Honour, 

působící jako pořadatel koncertů a vydavatel hudby. Ta také, zejména skrze hudbu, 

strategicky získávala mladistvé pro pravicově extremistickou ideologii. Tím počet 

potenciálně násilných pravicových extremistů znovu narostl: z 6 200 v roce 1995 na 9 700 

o 5 let později. Zřetelné bylo také smývání rozdílů mezi pravicově extremistickými 

skinheady a jinými pravicovými extremisty.
53

 V tuto dobu se pravicově extremistickým 

stranám více dařilo mobilizovat skinheady pro své cíle. Za zmínku stojí například 

                                                 
48

 Mediendienst Integration, „Asylrecht,“  

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html (staženo 27.2.2020). 
49

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 26. 
50

 Ibid, 27. 

Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 166. 
51

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 27. 
52

 Ibid, 28. 
53

 Ibid, 27-28. 

Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 167. 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html
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Národnědemokratická stranu Německa, na jejíž demonstrace a události dojížděly na konci 

tisíciletí stovky skinheadů.
54

 

 Díky veřejné debatě o útocích u nádraží v Düsseldorfu 27. července 2000 a na 

düsseldorfskou synagogu 2. října 2000 byla tato fáze radikalizace, mísení a rozšiřování 

scény znovu přerušena řadou dalších státních opatření. Přestože byli pachatelé i motivy 

neznámé, koncentrovala se veřejná debata opět rychle na pravicově extremistické 

skinheady a k tomu i na Národnědemokratickou stranu Německa. S odůvodněním, že 

organizace Blood  Honour vystupuje proti ústavnímu pořádku a myšlence porozumění 

mezi národy, byla organizace v září 2000 spolkovým ministrem vnitra zakázána. Pokusy 

vést organizaci dále v podsvětí, byly utnuty policií.
55

 

 Na rozdíl od všudypřítomné pravicově extremistické scény, se levicově zaměření 

SHARP- a redskini v 90. letech na veřejnosti skoro neukazovali. Zúčastnili se pouze pár 

veřejných levicových událostí. Na demonstracích například vystupovali proti rasismu nebo 

každoročně vzpomínali na zavražděné politiky Karla Liebknechta a Rosu Luxemburgovou. 

Média jejich existenci reflektovala ale jen velmi slabě. Pro žurnalisty i občany znělo totiž 

velice nevěrohodně, že by existovali i skinheadi, kteří nejsou pravicoví.
56

 

1.2.4. Němečtí skinheadi ve 21. století  

 Skinheadi jsou dnes podle experta na subkultury mladých Klause Farina 

zastoupeny ve velice malých číslech a mezi ostatními subkulturami tohoto tisíciletí nemají 

skoro žádný vliv.
57

 Relevanci této subkultury dobře zachycuje následující graf, vytvořený 

pomocí digitálního slovníku německého jazyka. Ukazuje, v jaké frekvenci se slovo 

„skinhead“ vyskytuje v německém denících a týdenících a lze z něj vyčíst, že byli 

skinheadi v Německu oblíbeným tématem médií především v 90. letech. Od roku 2005 je 

ale relevance této subkultury v německém tisku téměř minimální.  

 

                                                 
54

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 168. 
55

 „Im Fokus: Rechtsextremistische Skinheads,“ 28-29. 
56

 Menhorn, Skinheads: Portrait einer Subkultur, 173-4.  
57

 Farin et al, „Jugendkulturen,“ 10.  
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Obrázek 1: Výskyt slova „skinhead“ v německých médiích
58

 

 

 Proto se také dnes mnoho odborníků touto subkulturou nezabývá a odborná 

literatura o ní skoro nevychází. Většina byla vydána v 90. letech a na začátku tisíciletí, kdy 

byla tato subkultura ve společnosti nejvíce relevantní.  

 Skinheady se v minulosti ale zabývaly každoroční zprávy o ochraně ústavy 

vydávané Spolkovým úřadem pro ochranu ústavy. Zpráva z roku 2009 informovala, že se 

počet skinheadů v Německu snižuje a že pravicové násilí začíná mít jiné podoby.
59

 Také 

udává, že násilných pravicových extremistů (mezi které patří převážně skinheadi) ubývá: 

zatímco jich v roce 2007 bylo 10 000, o dva roky později již o 1 000 méně.
60

 Dále popisuje 

změny na poli subkulturně formovaných pravicových extremistů a definuje důvody, proč 

se tato scéna odklonila od svého dříve typického skinheadského vzhledu. Její členové se 

skinheadského outfitu zřekli, protože bývá určitým poznávacím znamením pro okolí. Skrze 

něj byli Skinheadi nejen společensky stigmatizováni, ale také častou obětí politických 

                                                 
58

 „Skinhead,“ Digitales wörterbuch der deutschen Sprache,  

https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&g

rand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1945%3A2018&q1=Ski

nhead (staženo 27.2.2020). 
59

 „Verfassungsschutzbericht 2009,“ (Berlin: Bundesministerium des Innern, 2009), 6,  

https://publikationen.uni-

tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63268/vsb_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y (staženo 

2.3.2020). 
60

 „Verfassungsschutzbericht 2009,“ 58. 

https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1945%3A2018&q1=Skinhead
https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1945%3A2018&q1=Skinhead
https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1945%3A2018&q1=Skinhead
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63268/vsb_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63268/vsb_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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odpůrců. Jako další důvod ztráty vlivu zpráva udává, že skinheadská hudba a životní styl 

už nebývali pro mladé pravicové extremisty atraktivní.
61

 

 Dle zprávy z roku 2012, počet subkulturně založených pravicových extremistů od 

roku 2006 klesá.
62

 Zprávy z následujících let tuto ztrátu vlivu skinheadů na pravicově 

extremistické scéně pouze také potvrzují, od roku 2016 skinheadskou subkulturu téměř 

nebo vůbec nezmiňují. 

 Nutno ale podotknout, že se Spolkový úřad pro ochranu ústavy zabývá pouze 

uskupeními, které představují nebezpečí pro ústavu a demokracii Německa. To znamená, 

že v případě skinheadů, se zprávy věnují především těm násilným a pravicově 

extremistickým. Proto neudává počty například apolitických skinheadů nebo skinheadů 

jiných, kteří pro německou demokracii žádné nebezpečí nepředstavují. Nových studií, 

které by udávaly informace nebo počet skinheadů dnes, ale není. Nemusí to však nutně 

znamenat, že jsou skinheadi dnes subkulturou zaniklou. 

2. Zařazení filmů „Dazlak – Skinhead“ a „Oi! Warning“ do kontextu 

historie skinheadského hnutí 

 V praktické části své práce budu analyzovat a komparovat dva německé filmy o 

skinheadech: „Dazlak – Skinhead“ z roku 1997 a „Oi! Warning” z roku 2000. Oba filmy 

byly natočeny v 90. letech, film „Oi! Warning“ vznikal dokonce osm let, první verzi 

scénáře autoři napsali roku 1992.
63

  

 Oba filmy tedy pochází z doby, kdy byla skinheadská subkultura v Německu na 

svém vrcholu. V 90. letech totiž skinheadi pokryli celé sjednocené Německo. Rozrůstaly se 

všechny proudy skinheadského hnutí: apolitické, levicové i pravicové. Nejdrastičtěji ale 

narostl potenciál pravicově extremistické skinheadské scény. Paralelně stoupaly také počty 

pravicově extremisticky motivovaných trestných a násilných činů, ze kterými tato 

                                                 
61

 „Verfassungsschutzbericht 2009,“ 64-65. 
62

 „Verfassungsschutzbericht 2012,“ (Berlin: Bundesministerium des Innern, 2012), 67, 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/vsb-

2012.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (staženo 2.3.2020). 
63

 Dominik Reding a Benjamin Reding, Oi! Warning – Leben auf eigene Gefahr. Das Buch zum Film von 

Dominik und Benjamin Reding (Marburg: Schüren Verlag, 2002), 35.   

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/vsb-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/vsb-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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subkultura stála.
64

 Proto se také od začátku 90. let skinheadi stávali čím dál tím častěji 

tématem v německých médiích. Studie Klause Farina dokázala, že 72 % novinových 

článků z let 1986-1996, které skinheady zmiňovaly, je spojovaly s pravicovým 

radikalismem a s ním spojeným násilím. U dalších 12 % šlo o násilné činy bez politického 

motivu.
65

 Farin dále tento výsledek staví do kontrastu s protirasistickými demonstracemi 

skinheadů v Lübecku, Postupimi a Bonnu. Přestože byla média na tyto demonstrace 

pozvána k pozorování, skoro o nich neinformovala.
66

 Dále také udává zdroje daných 

článků a uvádí, že skinheadi pro tyto články nebyli skoro dotazováni, přestože byli skoro 

v každém druhém příspěvku centrálním tématem.
67

 Farin dochází k závěru, že tato 

jednostranná definice skinheadů, kterou vytvořila média spolu s literaturou, přiměla mnoho 

jinak smýšlejících skinheadů scénu opustit, zatímco mnoho již pravicově extremisticky 

smýšlejících, se nadšeně skinheady stali. Tuto skutečnost označuje za velmi 

nepřekvapivou.
68

 

 Přesná čísla, která by demonstrovala, jakým způsobem skinheadská scéna 

v průběhu let rostla nebo se zmenšovala, ale neexistují. Také nejsou dohledatelné zdroje, 

které by v subkultuře skinheadů udávaly podíl pravicových extremistů. Jisté ale zůstává, že 

90. léta byla pro skinheadskou scénu vrcholná, co se týče počtu členů, ale i negativní 

medializace. Zřejmé také je, že v tuto dobu byl podíl pravicových extremistů mezi 

skinheady nejvyšší. Právě v této dobové atmosféře vznikly hrané celovečerní filmy Dazlak 

– Skinhead a Oi! Warning.  

                                                 
64

 „Skinheads.“ Mainz: Ministerium des Innern und für Sport, 11. 

viz. kapitola 2.2.3. 
65

 Klaus Farin, „Die mit den roten Schnürsenkeln…: Skinheads in der Presseberichterstattung“ in Die Skins: 

Mythos und Realität, ed. Klaus Farin (Berlin: Ch. Links, 1998), 253-254. 
66

 Farin a Seidel-Pielen, Skinheads, 223.  
67

 Ibid, 224. 
68

 Ibid, 232. 
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3. Děj a charakteristika filmů 

3.1.  „Dazlak – Skinhead“ 

 Film Dazlak – Skinhead je „černá komedie“
69

 a roadmovie režisérky Helke Sander 

z roku 1997. Snímek trvá 89 minut. Premiéru měl 25. října 1997 na Mezinárodních 

hofských filmových dnech, nenašel ale distributora. Vysílán byl poprvé až 27. srpna 2002 

v Bayerischer Rundfunk.
70

 

 Hlavní postavou filmu je mladá a prostořeká feministka Jenny. Ta v úvodu filmu 

jede historickým Rolls-Roycem, aby ho odevzdala svému šéfovi na svatbu. Cestou ale 

narazí na nabourané auto a v něm nalezne mladého muže s vyholenou hlavou. Skinhead je 

zraněný a rozbije Jenny světlo u auta, ta jej ale přesto odveze do nemocnice. Když se 

Jenny druhý den konečně dovolá svému šéfovi, je z práce vyhozena. Aby mu dokázala, že 

na zpoždění a rozbitém světle u auta nenese vinu, rozhodne se přivézt skinheada na místo 

údajné svatby. Jenny proto vyrazí ke kamenolomu, kde pár místních skinheadů pobývá, a 

zde ho také najde. Pod výhružkou, že ho bude za rozbité auto žalovat, jej donutí, aby ji 

doprovodil. A tak spolu vyráží na cestu.  

 U silnice naberou stopaře černé barvy pleti Kolu, se kterým poté cestují dál. 

Atmosféra je ale mezi skinheadem a Kolou napjatá. Naráží totiž na vzájemné předsudky. 

Když se skupinka staví u čerpací stanice, dostane se skinhead do potyčky s partou turecké 

mládeže. Nakonec je ale zachráněn Kolou. Protože Turci skinheada označují turecky jako 

Dazlaka, ustálí se pro něj tato přezdívka také v celém triu.  

 Během další cesty se Jenny, Kola a Dazlak začnou lépe poznávat a sbližovat. Divák 

se společně s Kolou a Dazlakem také dozvídá, kam je vlastně Jenny veze: na natáčení 

pornografického snímku. Po příjezdu na místo Jenny ale zjišťuje, že má auto odvézt zpět. 

Zatímco zde řeší svoji situaci, jsou Kola a Dazlak najímáni jako herci pro natáčený 

snímek.  

                                                 
69

 Mary-Elizabeth O’Brien, Post-Wall German Cinema and National History: Utopiasm and Dissident, 

(Rochester: Camden House, 2012), 59.  
70

 Ibid, 92.  
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 Po dotočení filmu jede Jenny s pasažéry zpět. Cestou ale narazí na další nehodu: 

tentokrát na muže, který spadl z motorky. Rozhodnou se ho odvézt do nemocnice. Když 

ale po cestě zastaví, natrefí na dva pasáky a prostitutku. Po nečekaném příjezdu policie se 

Jenny s Kolou snaží pasáky a prostitutku zachránit před zatčením. To se jim ale nepovede 

a do policejního vozu se dostanou nakonec úplně všichni. Film končí otevřeně: scénou 

v policejním autě, kdy Dazlak položí ruku okolo ramen Jenny. 

 Dazlak – Skinhead se dle slov producentky Susanne Schlaepfer snaží vyvrátit 

předsudky vůči různým skupinám.
71

 Tento záměr filmu prezentuje i poutač na obalu DVD: 

„Dazlak – slovními hříčkami a kousavou ironií proložená roadmovie, která se slastně 

vysmívá společností oslavovaným klišé a stereotypům“
72

.  

 Přestože se film jmenuje Dazlak – Skinhead, je Dazlak pouze jednou z klíčových 

postav ve filmu. Snímek totiž nemíří pouze na předsudky spojené se skinheady. Naráží i na 

stereotypy vůči černochům. S těmi se Kola setkává z úst Bavorů, se kterými se setkají v 

motorestu, Dazlaka, i Jenny. Kola ale stereotypy vyvrací. Když Jenny poznamená, že 

mluví docela dobře německy, jen ironicky odpoví: „to je ve Wiesbadenu normální.“
73

 V 

Německu dokonce studuje astrofyziku. 

 Zbavená stereotypních vlastností je ale i jeptiška pracující v nemocnici, kde 

Dazlaka po nehodě ošetřili. Ta vystupuje velice přísně, kouří a s Jenny jedná velice 

nekompromisně. Autoři se dotkli i jiných tabuizovaných témat, například pornografie. 

Jenny sice explicitně nezmiňuje, zda je přímo herečkou, zřejmé ale je, že v pornoprůmyslu 

pracuje. Tento fakt se u Koly a Dazlaka setkává s údivem, protože Jenny považovali za 

feministku. Ta se ale hájí tím, že peníze potřebuje pro svůj workshop s módním 

designem.
74

  

                                                 
71

 „Interwiev mit der Produzentin von Dazlak – Susane Schlaepfer,“ DVD – Dazlak – Skinhead, 

Sunnybastards, 2007.  
72

 Překlad autorky, v originále: „Dazlak – Ein mit Wortwitz und beißender Ironie versetztes Roadmovie ohne 

Vorurteile, dass die von der Gesellschaft zelebrierten Klischees und Stereotypen genüsslich durch den Kakao 

zieht.“  
73

 Překlad autorky, v originálu: „Du sprichst ziemlich gut deutsch“, „Ist normal in Wiesbaden“ 39:00, in: 

Dazlak – Skinhead. 
74

 58:28-59:20, Dazlak – Skinhead. 
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3.2. „Oi! Warning“ 

 Film Oi! Warning je černobílý snímek bratrů Benjamina a Dominika Redinga 

z roku 2000. Vypráví „o násilnických mladistvých a jejich obtížích při sebepoznávání“
75

 a  

trvá 86 minut.
76

 Dá se označit za „autorský film“, bratři Redingovi totiž zastávali funkci 

režisérů, scénáristů, i producentů.  

 Vypravěčem snímku je 17letý Janosch. Ten se rozhodne opustit svůj domov u 

Bodamského jezera a vydat se za svým kamarádem Komou. Koma je skinhead, bydlí se 

svou těhotnou přítelkyní Sandrou v Dortmundu a pracuje v místním pivovaru. Janosche 

ubytuje u sebe doma, ukazuje mu svůj skinheadský styl života a užívá si jeho obdiv. 

Janosch se nakonec rozhodne, že se ke skinheadům připojí. Ve škole, do které zde 

nastoupil, se seznámí se spolužačkou Blankou, se kterou začne chodit. To se ale nelíbí 

žárlivému Komovi, který si svoji frustraci vybije na punkerovi Linusovi.  

 Těhotná Sandra, která má Komova nezodpovědného skinheadského života a násilí 

plné zuby, nechá vybuchnout Komovo doupě v kamenném mlýnu. Koma si ale vytvoří 

domněnku, že jeho útočiště explodovalo zapříčiněním Linusových kamarádů, kteří se mu 

za Linuse chtěli pomstít. Požádá tak Janosche, aby mu pomohl, dotyčné zničit. Janosch 

souhlasí.  

 Přestože Janosch svým chováním i vzhledem věrně kopíruje Komu, stále si svou 

skinheadskou identitou není jistý. Začne se sbližovat se Zottelem, punkerským kamarádem 

Linuse, který se živí akrobacií a polykáním ohně. Když se Janosch se Zottelem poprvé 

líbají, vidí je při tom žárlivý Koma. Ten mezitím zjistil, že je Zottel kamarád Linuse a 

z toho usoudil, že ten, kdo mu zničil skrýš v mlýně, musel být Linusův kamarád Zottel.  

 Poté, co se Blanka s Janoschem rozejdou, podlehne Janosch tlaku silnějšího Komy 

a jde mu pomoci vyřídit Zottela. Přestože Koma již ví, že za zničením jeho doupěte nestojí 

Zottel, nýbrž Sandra, Zottela napadne. Poté, co Janosch zapře, že Zottela zná, chce od něj 

Koma, aby mu dokázal své přátelství tím, že bezvládnému Zottelovi vyláme zuby. To ale 

                                                 
75

 Překlad autorky, v originálu: "Oi! Warning" ist ein Film über gewalttätige Jugendliche und ihre 

Schwierigkeiten bei der Selbstfindung.“ in: Anna Rupp, „Oi! Warning: Komas Welt,“ Spiegel Kultur, 

16.10.2000, 

https://www.spiegel.de/kultur/kino/oi-warning-komas-welt-a-92480.html (staženo 13.3.2020). 
76

 Redingovi, Oi! Warning – Leben auf eigene Gefahr. Das Buch zum Film von Dominik und Benjamin 

Reding, 155.  

https://www.spiegel.de/kultur/kino/oi-warning-komas-welt-a-92480.html
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Janosch odmítne udělat. Koma, naštvaný z Janoschovy zrady, zlomí Zottelovi vaz. To 

Janosch již nevydrží a uhodí Komu cihlou do hlavy. Poslední scéna zachycuje Janosche 

držícího v náručí mrtvého Zottela před hořící maringotkou. V monologu uvažuje, zda 

v životě dostane ještě jednu šanci.  

 Autoři filmem chtěli podle svých slov prezentovat, jakým způsobem se jedinec (v 

tomto případě Janosch) může nebo musí vnitřně deformovat, aby byl přijat a akceptován v 

tak uzavřené skupině, jako jsou skinheadi. Chtěli také na příkladu Janosche demonstrovat, 

že člověk může zažít opravdové a velké štěstí pouze v případě, že je k ostatním a k celému 

světu upřímný.
77

 

  

                                                 
77

 Osobní komunikace, Dominik Reding, E-Mail, 30.3.2020.  
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4. Prezentace skinheadů ve filmech „Dazlak – Skinhead“ a „Oi! 

Warning“ 

 Z odborné literatury o skinheadech vyplývá řada různých charakteristik, které tuto 

subkulturu definují. Mezi ně patří například poslech specifické hudby (Oi!, Ska, 

Reaggae…), návštěva koncertů nebo popíjení alkoholu (převážně piva). S identitou 

skinheadů souvisí také jejich dělnický původ, na který si vytvořili velkou hrdost. Další 

charakteristikou je skinheadská maskulinita: převážná většina její členů jsou muži.
78

 

Maskulinitu si skinheadi nedokazují pouze svým outfitem, nýbrž i svým chováním: mezi 

oblíbené činnosti patří i rvačky nebo návštěva fotbalových utkání. Co podle amerických 

odborníků Robina Valeriho a Kevina Borgesona, kteří se konkrétně skinheadskou 

subkulturou zabývají, mimo pýchu na dělnickou třídu všechny skinheady spojuje, je 

tvoření „rodin“ (skupinek, part, či gangů), jejich loajalita, soudržnost a připravenost, se za 

tuto komunitu obětovat.
79

 Velice problematickým tématem mezi skinheady je ale také 

jejich politické nastavení. Zatímco většina laické veřejnosti soudí, že je u skinheadů 

extrémně pravicové smýšlení samozřejmostí,
80

 nedá se tento aspekt generalizovat. Je totiž 

proměnný jak regionálně, tak časově. O 90. letech v Německu ale můžeme mluvit jako o 

době, kdy pravicově extremisticky smýšlela značná část skinheadů.  

 V další části své práce budu hodnotit, jakým způsobem filmy Dazlak – Skinhead a 

Oi! Warning subkulturu skinheadů prezentují. Zaměřím se přitom zejména na jejich 

charakteristiky, které jsou definované v literatuře a mají větší společenský přesah. Nejdříve 

budu zkoumat sociální původ zobrazených skinů, tzn., jestli jsou příslušníci dělnické třídy 

a jejich životní styl. Poté se zaměřím na jejich politické smýšlení a na to, zda jsou 

znázorňováni jako pravicoví extremisté. Nakonec posoudím jejich agresivitu a násilí vůči 

okolí. 

 Ve filmu Dazlak – Skinhead lze teze prověřovat pouze na základě dvou 

protagonistů. Prvním je jedna z hlavních postav Dazlak, druhou je blíže nedefinovaný 

Dazlakův kamarád, se kterým Dazlak pobýval v maringotce u lomu. Dazlak sice není 
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hlavní postavou filmu (tou zůstává Jenny), divák se s ním ale seznámí již na začátku a děj 

doprovází až na samý konec. Zmíněné dvě postavy skinheadů v tomto filmu pro diváka 

reprezentují celou svou subkulturu a mohou sloužit jako jakýsi její definiční parametr.  

 Ve filmu Oi! Warning je pravým skinheadem Janoschův kamarád a vzor Koma. 

Chování Janosche v tomto ohledu moc relevantní není. Skinheadem se v průběhu filmu 

teprve stává, a nakonec se od brutálního Komy, prototypu pravého skinheada, odvrací 

k jeho protipólu,
81

 punkerovi Zottelovi. Ani Komovu přítelkyni Sandru zde nemůžeme brát 

jako skinheady reprezentující postavu. Za prvé, je postavení rennes (označení pro ženy 

v této subkultuře) a jejich členství mezi skinheady velice sporné, za druhé, ani Sandra 

svým chováním s Komovým skinheadským životním stylem nesouzní. Outfit 

skinheadských děvčat Sandra sice nosí, na koncertech ale spíše přihlíží zpovzdálí a 

nesouhlas s Komovým skinheadským a nezodpovědným životem vyjadřuje několikrát. 

Mimo jiné také nechá explodovat Komovo skinheadské doupě v kamenném mlýnu. Ve 

filmu se také objevuje několik scén, ve kterých je rozdíl mezi hodnotami Komy a Sandry 

patrný: Koma ukazující Janoschovi své skinheadské doupě, zatímco si Sandra nacvičuje, 

jak Komovi oznámí, že čeká dvojčata
82

 nebo Koma, boxující do pytle a Sandra bojující 

s rozložením sušáku na prádlo.
83

 Proto zůstává tím „pravým“ skinheadem filmu pouze 

Koma a případně jiní skinheadi, kteří s Komou chodí na skinheadské koncerty.  

 Jakým způsobem film Oi! Warning subkulturu prezentuje, a jakým směrem se jeho 

děj ubírá, se stalo kontroverzním tématem i uvnitř subkultury samotné. Skinheadi tvrdě 

kritizovali figuru Komy, odmítali figuru Zottela a hystericky reagovali na scénu, kde se 

Zottel s Janoschem líbají.
84

 Na promítání filmu v Lipsku autorům přítomní skinheadi 

dokonce vyhrožovali smrtí.
85
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4.1. Skinheadi jako subkultura dělnické třídy  

 Jak již bylo zmíněno, skinheadská subkultura vzešla v Británii z dělnické třídy. Na 

základě tohoto milieu vznikla nejen subkulturní uniforma skinheadů, nýbrž i jejich identita 

jako taková. Díky ní si také skinheadi rychle vytvořili společný koncept nepřítele, kterým 

se staly mimo jiné i děti bohatých a ze střední třídy. Ty se pro ně staly synonymem pro 

„hipíky“.
86

 Otázkou ale zůstává, jakou roli hrála tato identita pro skinheady německé. 

Zdroje totiž uvádějí, že pro západoněmecké skinheady dělnický původ klíčový rozhodně 

nebyl,
87

 a že na rozdíl od scény britské se hnutí v Německu neomezovalo pouze na 

dělnictvo. Přesto mnozí němečtí skinheadi z dělnických rodin či z nižší sociálních vrstev 

pocházeli.
88

  

 Dokumentace Klause Farina „Skinhead – A way of life“ také dokazuje, že význam 

dělnické třídy němečtí skinheadi ve svém hnutí reflektovali. Někteří dotazovaní sice 

tvrdili, že poměry jsou v Německu jiné než ty, ve kterých subkultura vznikla v Británii, 

většina z nich ale z dělnických poměrů pocházela, dělníky byli, nebo si alespoň spojení své 

subkultury s dělnickou třídou byli vědomi.
89

 Sociologická encyklopedie Akademie věd 

dělnickou třídu definuje jako „společenskou skupinu, do níž patří námezdně pracující 

vykonávající manuální práci, a to především v průmyslu.“
90

 Pro  skinheady je manuální 

práce a finanční nezávislost klíčovými hodnotami napříč jejich frakcemi.
91

 

 Ve filmu Dazlak – Skinhead Dazlak svoji příslušnost k dělnické třídě prezentuje 

jako součást své identity. Je na svůj dělnický původ také náležitě hrdý. V motorestu, když 

je Kolou dotazován, zda je „fašoun“, mu Dazlak odpovídá, že je skinhead, tedy dělník.
92

 

Pracuje jako cukrář,
93

 což sice pro dělníky typické zaměstnání není, mezi manuální práce 

se ale zařadit dá.  
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 Dazlak také vyjadřuje určitou distanci vůči ostatním povoláním. Když Kola 

vykládá o astrofyzice, kterou studuje, Dazlak ho umlčuje slovy: „Černé díry a tyhle hovna 

mě nezajímají. Musím chcát.“
94

 I vůči povolání Jenny v pornoprůmyslu se Dazlak staví 

odmítavě. Přestože ale říká, že by „to“ před těmi všemi lidmi nedokázal,
95

 nakonec se sám 

nechá do natáčeného snímku naverbovat.  

 Ve filmu Oi! Warning není důležitost dělnictví ve skinheadském hnutí otevřeně 

tematizováno jako ve filmu Dazlak – Skinhead. Divák se nedozví, z jakého prostředí Koma 

pochází a co jeho vstup do skinheadské subkultury zapříčinilo. Ví ale, že Koma pracuje 

manuálně, jako balič v továrně na pivo, kde není úplně oblíbený. Tam také začne pracovat 

i Janosch. O Janoschově zázemí se dozvídáme na začátku filmu o něco více, nedá se ale 

říci, že by se skinheadem stal kvůli hrdosti na dělnickou třídu. Stal se skinheadem spíše 

kvůli nespokojenosti s jednotvárností maloměstského života
96

 a mladistvé touze po 

dobrodružství. Zároveň byl fascinován Komou, jeho sílou a respektem, který vyvolává.  

4.2. Skinheadský životní styl  

 Pro většinu skinheadů není členství v jejich subkultuře záležitostí trendu, nýbrž 

stylem života.
97

 Mezi jejich nejčastější volnočasové aktivity patří poslech hudby, 

konzumace alkoholu a pořádání srazů a večírků s ostatními skinheady. Stejně jako angličtí 

skinheadi, jsou i ti němečtí fanoušci fotbalu. Fotbalové stadiony využívají i k tomu, aby ke 

svojí subkultuře přitáhli pozornost. Během zápasů a po nich také často dochází k násilným 

střetům.
98

 Zároveň ale skinheadi ctí hodnoty jako je spořádaný život, čistota, práce a 

životní jistota, což také vedlo k distanci od punkerské subkultury.
99

  

 Dazlakův styl života i nastavení vůči spořádanému životu zůstává neznámý. Je totiž 

ve filmu zcela vytržen z kontextu svého každodenního života a není znázorňován v 

obyčejných situacích, které denně zažívá. Je zobrazován pouze v pro něj nepřirozených 
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okolnostech a v konfrontaci s lidmi, které do té doby neznal. Sám pochází z Rostocku,
100

 a 

na otázku, co na západě dělá, se vyhýbá ironií.
101

 Je tedy jisté, že v maringotce u 

kamenolomu, kde ho Jenny našla s ostatními skinheady, sám nežije. Je také sporné, zda 

tam žijí skinheadi ostatní, či zda je to jakési jejich „doupě.“ Ve filmu se ale nachází 

spoustu scén, které vyjadřují Dazlakovu lásku k pivu, nejoblíbenějšímu nápoji skinheadů. 

Tuto tezi tedy film potvrzuje. I skinheadské hudby se film dotýká. Dazlakův hudební styl 

znázorňuje scéna, kdy si ve veteránovi pustí svoji skinheadskou hudbu
102

 – písničky 

skupiny Troopers.
103

 Jako čistotného jedince film ale Dazlaka neznázorňuje. Dazlak si 

otírá krev do sedačky od auta
104

 a ve více scénách se dopouští společenských faux pas.  

 Ve filmu Oi! Warning je již skinheadský styl života znázorňován více. Zde Koma 

celkem dobře odpovídá specifikům uvedeným v literatuře. Mezi jeho oblíbené a 

každodenní aktivity patří návštěva koncertů, popíjení piva i poslech hudby. O fotbale sice 

ve filmu zmínka není, Koma se ale věnuje boxu, který přispívá k jeho maskulinnímu a 

agresivnímu vzezření. Tento životní styl se také Koma snaží vštípit Janoschovi. Je ale 

kritizován přítelkyní Sandrou, která si s ním a dětmi přeje žít poklidný život. 

 V tomto ohledu film také pracuje s kontrasty mezi skinheady a punkery.
105

 Na 

jedné straně stojí svobodomyslný a bezstarostný punker Zottel, který žije v maringotce, 

živí se akrobacií a polykáním ohně. Jeho protikladem je skinhead Koma, žijící v bytě 

s přítelkyní a chodící každý den do práce. Tento kontrast vyjadřuje také scéna, kde Zottel 

skočí do bazénu plného bahna, zatímco se skinhead Janosch sprchuje a obléká si bílé čisté 

oblečení.
106

 

4.3. Politické postoje skinheadů  

 To, jaké mají skinheadi politické postoje a zda jsou pravicově extremističtí nebo ne, 

není hlavním tématem ani jednoho z filmů. Tvůrci filmu Dazlak – Skinhead deklarují, že 
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se snaží vyvrátit předsudky.
107

 Přesto Dazlak ve filmu nevystupuje jako bezproblémový, 

přátelský, tolerantní nebo mírumilovný jedinec. Je ale zřejmé, že je ve filmu v roli, kdy je 

od něj pravicový extremismus nebo rasismus očekáván: nejdříve od Jenny, poté od Turků 

na benzinové pumpě, a nakonec i od Bavorů sedících v motorestu. Žádný z nich tento 

předsudek vůči Dazlakovi neskrývá.  

 Důvody, proč si jej hlavní hrdinka Jenny zaškatulkovala jako rasistu či pravicového 

extremistu, nejsou jednoznačné. Svoji roli zřejmě sehrál Dazlakův úvodní výstup v příkopu 

u silnice, kde se choval agresivně, do prázdna zařval „Zasraná demokracie!“
108

 a následně 

rozbil Jenny světlo u auta.
109

 Zapůsobil na ni bezpochyby také Dazlakův outfit: dohola 

vyholená hlava, modré džíny, americká letecká bunda, kostkovaná košile a těžké pracovní 

boty. Tento vzhled byl v 90. letech mediálně prezentován jako synonymum pro pravicový 

extremismus. A protože autorka filmem přímo míří proti jednoduché stereotypizaci, Jenny 

asi nemusela mít jiný důvod, proč si Dazlaka takto zaškatulkovat. Již při jejím příjezdu ke 

kamenolomu skinheady konfrontuje, ironicky naráží na jejich domnělou hrdost na vlastní 

krev
110

 a nazývá je „hloupými nácky.“
111

 V této velice vyhrocené situaci Jenny přímo 

spojuje skinheady s pravicovým extremismem, svými výroky se je ale snaží spíše 

zesměšnit. Přidává také různé sprosté nadávky.  

 Poté, co Jenny Dazlaka přemluví, aby ji na cestě automobilovým veteránem 

doprovodil, se oba zastaví se na louce. Zde se k danému tématu vrací: „Podívej se! 

Pampeliška! Kopretina! Jetel! Zvonek! Orlíček! Maceška! Sedmikrásky!... Podle tvého 

přesvědčení by tu měli růst pouze bílé sedmikrásky.“
112

 Dazlak jí pouze odbyde tím, že jí 

jmenované názvy rostlin na louce opraví. Větší problém nastane ve chvíli, kdy do vozu 

přistoupí i černý stopař Kola, kterého Dazlak provokuje. Říká kupříkladu, že Jenny 

z negřích polibků zvrací
113

 nebo že na západě pozoruje domorodce.
114
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 K problematickému vyvrcholení dochází na benzinové pumpě, kde se odehraje 

otevřený střet Dazlaka s tureckou mládeží.
115

 Zde totiž nejsou jednoznačně rozděleny role 

pachatele (agresora) a oběti. Nejdříve divák vidí turecké chlapce hrající fotbal a slyší 

turecký zpěv. Dazlak držící v ruce basu piva se skupince snaží vyhnout a odejít. Chlapci 

stále opakují slovo „Dazlak“ a strefí ho míčem do zad. Za to se mu ale omluví. Když si o 

pár chvil později Dazlak opodál otevře pivo, přiběhne za ním jeden z chlapců v tričku 

s tureckou vlajkou a míč mu nahraje. Když ho ale dostane přihraný zpátky, vykopne míč 

Dazlakovi prudce přímo do obličeje. V tu chvíli Dazlak začne tureckého chlapce honit. 

Když ho dohoní, dá mu pěstí do obličeje. Chlapec sesune na zem, Dazlak do něj kopne a 

odchází. Neunikne ale ostatním Turkům, který ho dohoní a zmlátí.  

 Nakonec Dazlaka zachrání Kola. Toho Jenny zavolá na pomoc, protože Dazlaka 

potřebuje přivézt s sebou. Kola nejdříve tvrdí, že si Dazlak výprask určitě zasloužil, poté 

ale souhlasí. Turci sice nepochopí, proč Kola Dazlakovi pomáhá („…ty by se na tebe vrhli 

ve 20 lidech!“
116

), nakonec si ale s Kolou podají ruce. Dazlak v této scéně nevystupuje 

nekonfliktně. Zaútočí ale až ve chvíli, kdy ho k tomu skupina Turků vyprovokuje. Poté 

zůstává otázkou, zda byl pro něj původ chlapců vůbec důležitý. To, že Turci (a Kola) 

Dazlaka jako svého nepřítele a pravicového extremistu vnímají, je ale jisté.  

 Dále je pravicový extremismus skinheadů tematizován v motorestu.
117

 Zde se divák 

znovu setkává s předsudky, tentokrát ale bavorské rodiny. Neznámí Bavoři jsou zde 

zobrazováni jako „úzkoprsí, měšťáčtí a předpojatí.“
118

 Nesoudí zde skinheada na základě 

nápadného chování, nýbrž pouze podle jeho vzhledu. Poté, co malé dítě na přítomnost 

Dazlaka a Koly v motorestu upozorní: „Podívej, negr a skin!“,
119

 se jeho rodiče dohadují, 

zda je to dvojice pasáků, či ilegálních pracovníků. O něco později se syn k tématu vrací: 

„Tati, proč sedí ten skin vedle toho negra? Vždyť to jsou nepřátelé.“
120

 Poté skinheada 
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konfrontuje samotný Kola: „ale opravdový fašoun taky nejsi“, „Já jsem skinhead“, „Není 

to to samé?“, „Blbost, jsem dělník, žádný pseudo…“
121

  

 Další moment, u kterého je třeba se pozastavit, je scéna při natáčení porna.
122

 Divák 

se dozvídá, že má Dazlak na sobě výrazný černý prsten se žlutým hákovým křížem. 

Poukáže na něj totiž režisér snímku a skinheada požádá, aby si ho sundal. Dazlak ale 

odmítá, si prsten sundat, a to i navzdory režisérovu přemlouvání. Když režisérovi dojdou 

nervy a vezme Dazlaka za ruku, aby mu prsten sundal, rozčílí se i Dazlak a dá režisérovi 

pěstí. Nakonec se situace vyvine ve rvačku mezi mnohými ze štábu. Dazlak při tom i 

bezdůvodně zaútočí na černého kameramana.  

 Politické postoje Dazlaka tedy nejsou ve filmu úplně jednoznačné. Film se 

odehrává během jediného dne, takže nelze tvrdit, že by Dazlak procházel nějakým 

vývojem. Dá se spíše říci, že je Dazlak figurou, která si protiřečí. V žádném případě není 

antirasistou: stál si za svým prstenem s hákovým křížem, při nástupu Koly provokoval 

rasistickými poznámkami a při bitce v pornoštábu dokonce na jednoho černocha zaútočil. 

Přeci jen si ale ke konci dokázal s Kolou vybudovat jisté přátelství a že by byl „fašounem“ 

zapírá. A ani jeho chování v konfrontaci s Turky na benzínce nemůžeme označit za 

jednoznačně rasistické. Nakonec to byli Turci, kteří celou situaci zapříčinili.  

 Film Oi! Warning politické nastavení ani rasismus skinheadů netematizuje. Ani 

Koma, ani Janosch politiku explicitně nezmiňují a ani jeden ze skinheadů se zde nechová 

rasisticky. Bratři Redingovi se rozhodli veškerou politiku z filmu odstranit při práci na třetí 

verzi scénáře. Chtěli ukázat, že Koma nemusí být pravicový extremista, aby jednal 

nelidsky. Pro Komu jsou dle tvůrců důležité večírky, kamarádi, popíjení alkoholu a 

koncerty skinheadské hudby. Politika ho údajně nezajímá.
123

 To také demonstruje spolu 

s ostatními skinheady na skinheadském koncertě (zde sborově řvou: „Oi! Oi! Skinhead, 

držíme spolu. Oi! Oi! Punk, politika nás štvou.“
124

). Autoři tvrdí, že v každém Němci vězí 

Koma. Koma má totiž podle nich stejně konzervativní názory jako většina Němců, pouze 

je na konci prosazuje s větší vervou než mlčící většina. Tvůrci nechtěli filmem 
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demonstrovat, že je Koma strašný, protože je pravičák a nechtěli také říci, že Zottela 

nenávidí, protože je Zottel levičák. Koma totiž jako politický statement vnímá už jen 

Zottelův způsob života, nezávisle na tom, co Zottel říká nebo co si myslí. Zottelova 

neomezená svoboda a nespoutaná sexualita představují pro Komu provokaci 

dostatečnou.
125

 Úplnou absenci politického aspektu ve filmu kritizoval německý filmový 

portál Cinema. Autor recenze Heiko Rosner považoval bagatelizaci skinheadského sklonu 

k neonacismu za účelem férového znázornění za velmi rizikovou.
126

 

4.4. Násilí a agresivita skinheadů 

 Při analýze znázorňování skinheadského násilí a agresivity je nutné vycházet 

z předpokladu, že se skinheadi v 90. letech stali symbolem pravicově extremistického 

násilí. Jejich násilí ale ve skutečnosti nebylo cíleno pouze proti pravicově extremisticky 

definované skupině obětí, nýbrž i proti jiným mladistvým nebo členům vlastní scény. 

Skinheadská subkultura se svým vztahem k násilí od ostatních subkultur mladých ale příliš 

nelišila.  Sklon k násilí také nebyl typický pouze pro pravicově extremistické skinheady, 

nýbrž pro skinheady všechny. Tím se zabývala i Heitmannova studie, která se vztahovala 

na celou scénu a všechny její věkové kategorie a důležitost násilí v celé této subkultuře 

potvrdila. Násilí bylo mezi skinheady od počátku vnímáno jako forma zábavy, dá se ale 

interpretovat i jako projev maskulinity, která je pro tuto subkulturu klíčová.
127

 

 Dazlak z filmu Dazlak – Skinhead není jednostrannou figurou ani v této otázce. 

Nelze mu upřít ani agresivní, ani citlivou stránku osobnosti. Divák se s ním seznámí jako 

s vulgárním a násilným jedincem, který je zodpovědný za svoji autonehodu proto, že řídil 

opilý.
128

 Agresivně se chová i k Jenny, která se ho v příkopu snaží zachránit. Řve na ni a 

prokopne ji světlo auta. Agresivitu a násilí skinheadů potvrzuje i scéna u kamenolomu. Zde 

Jenny napadne Dazlakův skinheadský kamarád. Záminkou mu bylo, že je Jenny nazvala 
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„holými tupci.“
129

 Nejdříve se terčem opět stává starý Rolls Royce, posléze skinhead ale 

svalí na zem i samotnou Jenny. Dazlak se situaci nejdříve snaží uklidnit, dále ji ale jen 

pozoruje. Dazlakovu agresivitu potvrzuje i scéna při natáčení pornosnímku, kde Dazlak 

napadne režiséra kvůli svému prstenu a bezdůvodně atakuje černého kameramana.  

 I z hlediska násilí a Dazlaka je sporná scéna u benzinové pumpy. Zde sice na 

malého tureckého kluka zaútočí jako první, byl jím ale vyprovokován. Některé scény 

ukazují Dazlaka dokonce i jako citlivého mladého muže. Například scéna, ve které se 

podivuje nad prací pornoherce a dochází k závěru, že by tato práce nebyla nic pro něj. 

Nakonec se divák s Kolou a Jenny dozví, že si Dazlakovu autonehodu nezpůsobil alkohol, 

jak si původně mysleli, ale snaha se při jízdě vyhnout srnce.   

 Film Oi! Warning nevypráví ani o politických postojích skinheadů, ani o rasismu, 

plně ale ukazuje jejich agresi a násilí, na politice a rasismu nezávislé. Divák se s ním 

setkává již při první scéně, kde vystupuje Koma: Janosch sleduje Komu na nádraží 

v Düsseldorfu, jak mlátí cestujícího, který měl sahat na jednu kolemjdoucí dívku. Nakonec 

ho Koma donutí, vypít moč.
130

 Pán se poté dostal do nemocnice, což se od něj Janosch 

dozvídá v průběhu filmu.
131

 

Koma agresivně a násilně vystupuje až do konce filmu. Chová se nadřazeně, nejen 

ke své přítelkyni Sandře, nýbrž i k Janoschovi, kterého vezme pod svá křídla a jehož obdiv 

si užívá. Na koncertech rád tancuje pogo
132

 (taneční styl, vyznačující se divokým 

narážením tanečníků do sebe
133

), zbožňuje box a problémy většinou řeší násilím. Své 

emoce a agresi často ventiluje i na nevinných. Tak například napadl punkera Linuse u 

jezera, pod záminkou, že sváděl jeho přítelkyni Sandru. Poté, co mu Janosch přispěchal na 

pomoc a společně Linuse hodili do jezera,
134

 skončil v nemocnici i Linus: se třemi 

zlomenými žebry, natrženou slezinou, zlomeným nosem a otřesem mozku.
135
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 Janoschovi Komovo násilí ale neimponovalo: při scéně u jezera, kdy Koma 

s Janoschem zmlátí punkera Linuse, Janosch jako vypravěč příběhu, říká: „Já a Koma jsme 

chtěli být chytří skinheadi, ne ty příšery bez mozků, o kterých pořád píšou v novinách.“
136

 

Když Koma napadl jednoho ze skinheadů na koncertě, Janosch se ho dokonce snažil i 

uklidnit.
137

 Nejvíce výmluvná je ale poslední scéna u Zottelovy maringotky, kde se jde 

Koma Zottelovi pomstít za to, že mu přebral kamaráda. Zde násilí Komy vyvrcholí a 

Koma Zottela zabije. Janosch, který již danou situaci nevydrží, udeří Komu cihlou do 

hlavy.
138

 Tato finální scéna a monolog, kterým film skončí, má velký vliv na celkový 

dojem diváka. Ten si uvědomuje, že Koma, který v tomto filmu subkulturu skinheadů 

zastupuje, není schopný kontrolovat svoji agresi, a že následky jeho násilí jsou fatální.  

5. Komparace 

 Přestože se oba filmy zabývají skinheadskou subkulturou, každý se s tématem 

vypořádal jiným způsobem. Oba filmy jsou filmy celovečerní, s minutáží mezi 80 a 90 

minutami. Velký rozdíl je v žánru těchto dvou filmů. Zatímco je Dazlak – Skinhead 

komedie, plná humoru a absurdních situací, Oi! Warning je drama s katastrofálním 

koncem. To, že je Oi! Warning černobílý, mu na dramatičnosti ještě přidává. Také to je 

možná nejvíce klíčový parametr v tom, jakým způsobem tyto filmy subkulturu skinheadů 

prezentují. Dazlak – Skinhead neukazuje neškodného a mírumilovného skinheada. 

V průběhu se z Dazlaka ale stane sympatický mladý muž, který se na rozdíl od 

předpojatých Bavorů učí vycházet s lidmi různého původu.
139

 Ve filmu Oi! Warning je ale 

prototypem skinheada Koma, agresivní a násilný jedinec, který nezná hranic. S tím také 

souvisí zobrazení násilí v obou filmech. Ve filmu Dazlak–Skinhead sice dojde k několika 

rvačkám, jsou ale pro diváka zachyceny velice stravitelně. Ve filmu Oi! Warning je násilí 

daleko naturalističtější a často nepříjemné na pohled.  

 Je také důležité zmínit, že ve filmu Dazlak–Skinhead je Dazlak pouze jednou 

z hlavních postav a je vytržen ze svého „přirozeného“ prostředí. Film Oi! Warning 
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zachycuje i každodenní život skinheadů, kteří jsou hlavními protagonisty filmu. Také 

zobrazuje celý proces vstupu a výstupu mladistvého do této subkultury a jeho motivace. 

Film Dazlak – Skinhead se odehrává pouze po dobu několika dní a žádný vývoj jedince 

v přístupu k této subkultuře nemůžeme sledovat. Film Oi! Warning tedy v tomto ohledu 

zachycuje tuto subkulturu celistvěji.  

 Kritéria a zkoumaná v předchozích kapitolách a jejich porovnání v obou filmech 

jsou zachycena v následující tabulce:  

Tabulka 1: Srovnání filmů dle kritérií z odborné literatury 

 Dazlak – Skinhead  Oi! Warning 

Vztah k dělnické 

třídě  

Dazlak je dělník, je na svůj 

dělnický původ hrdý, prezentuje 

ho jako součást své identity. Vůči 

vzdělanosti a ostatním povoláním 

se vymezuje. Pracuje jako cukrář. 

Není zde otevřeně zmíněn. 

Koma pracuje manuálně a dá se 

označit za dělníka. 

Životní styl  Dazlak je vytržen z každodenního 

života. Je zobrazována pouze jeho 

konzum piva a poslech 

skinheadské hudby. 

Odpovídá odborné literatuře: 

konzum alkoholu, večírky, 

poslech skinheadské hudby, 

návštěva koncertů, pozitivní 

vztah k čistotě, práci a 

spořádanému životu.  

Politické postoje Sporné: Přestože Dazlak 

v mnohých scénách vystupuje 

rasisticky, tak rasismus zapírá, a 

nakonec dokáže navázat přátelství 

s černochem.  

Záměrně nejsou zmíněny.  

Násilí a agresivita Skinheadi násilí vykonávají, 

následky tohoto násilí ale nejsou 

fatální. Jsou ale také kvůli svému 

vzezření bezdůvodně napadáni.  

Koma je zobrazován jako 

agresivní jedinec. Násilí, které 

má i fatální následky, vykonává 

často, a také vědomě na 

nevinných. 

 

 Dá se tedy říci, že jsou ve filmu Oi! Warning zmíněny všechny z těchto kritérií, 

kromě aspektu politického, který je vynechán záměrně, aby ještě podtrhl aspekt násilí a 

agresivity. Tomuto skinheadského atributu dohromady s aspektem svébytného životního 

stylu je věnována pozornost největší. Dělnictví sice ve filmu zachyceno je, není mu ale 

věnována větší pozornost. Film Dazlak – Skinhead životnímu stylu skinheadů velký 

prostor nedává. Naopak ale problematizuje jejich politické postoje a násilí. Dělnický původ 

je zde prezentován jako součást skinheadské identity.  
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 Velkou roli v celkové prezentaci subkultury v daných filmech hraje kromě jejich 

zakončení také i celkový charakter hlavního hrdiny a vztah diváka k němu. Zatímco je 

Koma násilný a machistický „záporák“, ke kterému si průměrný divák vytvoří distanci, 

Dazlak takto jednoznačný není. Nelze ho označit ani jako zápornou, ani jako kladnou 

postavu. Oba filmy ale postupně v tomto ohledu eskalují: skinhead Koma se stává 

bezcitným monstrem, zatímco Dazlak citlivým mladým mužem, kterému se dokonce 

podaří získat feministku Jenny. Na základě těchto kritérií lze tvrdit, že film Oi! Warning 

prezentuje subkulturu skinheadů jednoznačně negativně. Film Dazlak – Skinhead takto 

jednoznačný není. Ani jedna součást osobnosti skinheadského hrdiny ve filmu nepřeváží tu 

druhou.  
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Závěr 

 Skinheadi patří mezi nejkontroverznější subkultury současnosti. První skinheadské 

skupiny se začaly formovat koncem 60. let ve Velké Británii, v letech 70. se vlivem 

britských vojáků hnutí začalo šířit i do Německa. Od té doby rostlo nejen ve Spolkové 

republice Německo, nýbrž i v Německé demokratické republice, kde se vyhraňovalo vůči 

socialistickému režimu. Svého vrcholu tato subkultura dosáhla ale až po znovusjednocení 

Německa v 90. letech. V tuto dobu skinheadská scéna zažila rapidní nárůst členů, ale 

zároveň i velkou radikalizaci celého hnutí směrem k pravicovému extremismu. Toho se 

chytla média, která fenomén pravicového extremismu a xenofobie, rozšířeného v celé 

společnosti rychle začala spojovat pouze se skinheady. Důsledkem tohoto nepříznivého 

mediálního obrazu a státních opatření začalo skinheadské hnutí na konci tisíciletí ztrácet na 

vlivu a dnes má mezi jinými subkulturami mladých podíl pouze minimální.  

 Na rostoucí vliv této subkultury v 90. letech v Německu reagovala nejen média 

tištěná, nýbrž i dobová filmografie. Dazlak – Skinhead a Oi! Warning jsou celovečerní 

hrané filmy německé produkce, které se touto subkulturou zabývají. Ani jeden z filmů ale 

fenomén nezjednodušuje, což bývalo často vytýkáno médiím tištěným. Odborná literatura 

skinheady charakterizuje jako dělníky, kteří mají sklony k pravicovému extremismu, násilí 

a agresi a svůj volný čas tráví poslechem hudby, konzumací alkoholu, návštěvami večírků, 

koncertů a fotbalových utkání. Autoři obou filmů se ve velké míře těchto tezí drží. 

Skinhead Dazlak z filmu Dazlak – Skinhead je velice spornou a protiřečící si postavou. Je 

sice násilný a agresivní, v průběhu filmu se ale ukáže i jeho citlivá a empatická část 

osobnosti. I jeho rasistické chování je nakonec vyvráceno navázáním přátelství 

s černochem Kolou. Film Oi! Warning působí na diváka v tomto ohledu podobně: 

„pokládá spoustu otázek, ale neposkytuje téměř žádné odpovědi.“
140

  

 Co filmy ve větší míře odlišuje, je jejich žánr, estetika a přístup k politickému 

aspektu. Zatímco Oi! Warning zobrazuje násilí skinheadů na politice nezávislé, film 

Dazlak – Skinhead se politiky dotýká více. Přesto ale tento aspekt neprezentuje 

jednoznačně. Žánr těchto filmů souvisí s jejich estetikou a zakončením. Zatímco je film 

Dazlak – Skinhead komedie, plná ironie a humoru, která komicky i skončí, Oi! Warning je 

černobílé drama s katastrofálním koncem. A právě tento aspekt je pro diváka jeden 
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z nejvíce klíčových. Lze tedy říci, že zatímco snímek Oi! Warning skinheady prezentuje 

jako násilná individua, co neznají hranic, Dazlak – Skinhead poukazuje na 

nejednoznačnost tohoto fenoménu.   

Summary 

 The aim of this thesis was to characterise the presentation of the skinhead 

subculture in the German films Dazlak – Skinhead and Oi! Warning, which were both 

produced in the 1990s. This time brought a rapid increase to the number of members of the 

scene but also a great radicalization of the movement towards right-wing extremism. The 

specialist literature describes the skinheads as workers who incline to right-wing 

extremism, violence and aggression and spend their free time listening to music, drinking 

alcohol, attending parties, concerts and football matches. The authors of both films largely 

adhere to these theses, both concentrate on other aspects though. However, none of the 

films simplifies the phenomenon, for which was the print media often criticized.  

 The Movie Dazlak – Skinhead is a comedy full of irony and humour that ends 

comically. However, the skinheads are presented very ambiguously there. Although violent 

and aggressive, also the sensitive and empathetic part of personality of the main skinhead 

character is shown. Even his racist behaviour is eventually rebutted by establishing 

friendship with a negro. The lifestyle of the skinheads is barely depicted though.  

 The film Oi! Warning is a black and white drama, which creates a more definite 

image of the skinheads. It focuses not only at their lifestyle, but mainly on their boundless 

violence, which escalates fatally at the end of the film. The political aspect of this 

subculture is intentionally left out to underline their inhuman cruelty. While the movie Oi! 

Warning criticizes brutal behaviour of skinheads, the film Dazlak-skinhead presents the 

equivocalness of this phenomenon, trying to dispel the current prejudices. 
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