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Anotace 

V bakalářské práci „Straight Edge: identita abstinenta“ se zabývám subkulturou straight 

edge. Vzhledem k tomu, že se nejedná o organizované hnutí, existuje mezi jednotlivými 

příslušníky určitá variabilita v pojímání této identity. Základní charakteristikou této 

subkultury je odmítání alkoholu, cigaret i ostatních drog a sexuální promiskuity. Ve své 

práci vycházím z kvalitativní analýzy polostandardizovaných rozhovorů se stávajícími i 

bývalými příslušníky této subkultury. Práce je členěna do tří oddílů. V první části se 

zaměřuji na důvody respondentů, proč přijali identitu sxe, a jestli s tím byly spojené 

nějaké komplikace. Dále zjišťuji, co tato identita zahrnuje a jak funguje komunita 

v rámci této subkultury. Druhá část je věnována interakcím příslušníků subkultury 

straight edge s jejich sociálním okolím a postojům respondentů k drogám a jejich 

uživatelům. V poslední části se pak zabývám faktory, které napomáhají nebo naopak 

zabraňují lidem si tuto identitu udržet a dopadům, které měl příklon k této identitě na 

život mých respondentů. 

Annotation 

In this thesis “Straight Edge: drug-free identity” I deal with the subculture Straight 

Edge. Because of it isn’t an organized movement there is a certain variability of how its 

individuals make sense of this identity. Not drinking, not smoking, not doing drugs, and 

no promiscuous sexual activity are the main characteristics of this subculture. My work 

is a qualitative analysis of the interviews with current and former members of this 

subculture. The work is divided into three parts. In the first part I focus on the reasons 

of the members why they have adopted the Straight Edge identity and if there were 

some complications with it. Next I investigate the components of this identity and how 

the community within this subculture works. In the second part I attend to interactions 

between members of this subculture and their social environment and then I explore 
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their attitude to the drugs and drug-users. In the last section I deal with the factors that 

help or impede the people hold this identity and with impact of the Straight Edge 

identity on my respondents lives.  

Klí čová slova 

Straight edge, subkultura, identita, hnutí, HC/punková scéna 

Keywords 

Straight Edge, subculture, identity, movement, HC/punk scene 
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Olga Královcová 

2.ročník / LS 2008 

Sociologie a sociální politika  

Fakulta sociální věd UK 

Projekt bakalářské práce 

 

Předpokládaný název: Faktory angažovanosti v životním stylu Straight edge 

Kontext tématu  

Alkohol, cigarety, marihuana a často i jiné drogy jsou dnes obvyklou součástí 

zábavy mladých lidí. V naší společnosti častěji vyvolá údiv, že od nich abstinujeme, než 

že je užíváme. Pro nezanedbatelnou část mladých lidí jsou tyto látky dokonce 

podmínkou zábavy, nedokážou si představit koncert bez toho, aby se napili, týden bez 

toho, že by zašli na pivo. V Americe v 80. letech se objevilo hnutí Straight edge. 

Punkové kapely, jejichž členi byli znechuceni děním na koncertech a chováním jejich 

fanoušků, začali ve svých písních propagovat drogovou abstinenci a sexuální 

zdrženlivost. Narozdíl od snah rodičů a úřadů  o totéž se v tomto případě myšlenka 

ujala a kolem kapel se vytvořila skupina mladých lidí, kteří odmítají jakékoli drogy 

(včetně cigaret a alkoholu) a sexuální promiskuitu. Chtějí se bavit s čistou hlavou, ne 

být mimo a místo prožívání života používat různé náhražky. Postupně se do hnutí 

dostávají i jiné vlivy, nejvýraznějším z nich je vegetariánství a veganství, které přijala 

jako součást svého života většina hnutí. Do Čech se tyto myšlenky začínají dostávat po 

pádu železné opony. [Punk s pozitivním nábojem; Wikipedia, 2008: Straight Edge] 

Výzkumný problém  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat tím, proč se příslušníci hnutí rozhodli 

abstinovat od alkoholu a jiných drog a nežít promiskuitně, jak vnímají postoje okolí k 

jejich rozhodnutí. Budu zjišťovat, jak se jejich postoj k hnutí vyvíjel a co pro ně bylo 

impulzem se k němu přidat nebo jestli se s ním ztotožňovali postupně. Co jim tento 

způsob života přináší a čím je pro ně přitažlivý.  
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Metodologie 

Ke zkoumání použiju zakotvenou teorii, narativní rozhovory s příslušníky 

hnutí Straight edge. Při výběru budu postupovat metodou sněhové koule, první 

respondenty získám přes emailové adresy uvedené na webových stránkách, které se 

zabývají hnutím. Celkem budu dělat deset rozhovorů a to jednak s členy hnutí, druhak s 

těmi, co hnutí opustili. Členy hnutí budu vybírat tak, aby délka jejich působení v hnutí 

byla různá. 

Cíle výzkumu 

Pokusím se najít důvody proč se tito mladí lidé rozhodli úplně se vzdát drog, 

přestože jsou naší společností do velké míry tolerovány, budu zjišťovat, jak změnili svůj 

životní styl, jaké strategie jim pomohli začít a vydržet žít tímto způsobem. 

Využitelnost 

Výsledky tohoto výzkumu by se daly využít v oblasti drogové prevence, 

protože zásady hnutí Straight edge vyšly přímo od mladých lidí a narozdíl od snah 

rodičů a úřadů o totéž, se staly pro mladé lidi přitažlivými.  
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Úvod 

 

V této práci se budu zabývat identitou straight edge jako deviací od většinové 

společnosti, především jedním jejím aspektem, kterým je abstinence od alkoholu. Bude 

mě zajímat, proč se mladí lidé rozhodnou tuto identitu přijmout, co je pro ně na ní 

zajímavé nebo přitažlivé, jak na jejich identitu reaguje jejich sociální okolí a co jim 

pomáhá tuto identitu udržet. Jako vedlejší cíl si kladu nastínit, jak  funguje subkultura 

straight edge v České republice, resp. v Praze. 

Důvodem k volbě tohoto tématu pro mě byla skutečnost, že tato identita nabízí 

zároveň abstinenci a svobodné rozhodování bez jakéhokoliv dogmatu, navíc 

zarámované atraktivními atributy spojenými s HC/punkovou scénou. Protože vzniklo z 

iniciativy mladých lidí a šíří se prostřednictvím hudby, tak by mohlo mít potenciál 

oslovit širší spektrum mladých lidí. Vzhledem k tomu, že subkultur nabízejících 

identitu abstinenta pro mladé lidi je málo, myslím si, že je důležité tuto oblast 

prozkoumat.  

Teď přejdu ke struktuře práce.V úvodní části se budu zabývat teoretickými 

východisky. Nejprve nastíním historii hnutí, poté teoretické koncepty, ze kterých budu 

vycházet při analýze a dále shrnu stávající poznatky o subkultuře straight edge. Druhá 

polovina práce bude věnována mému empirickému výzkumu. Nejprve popíšu 

metodologii výzkumu, v následující části pak položím výzkumné otázky. Zbytek práce 

bude shrnovat výsledky mého výzkumu členěné do kapitol podle témat tak, aby 

jednotlivé kapitoly odpovídaly svým obsahem výzkumným otázkám. 

1 Východiska 
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1.1 Historie hnutí straight edge 

 

Punková scéna sice není ideově jednotná, ale obvykle bývá jejím členům 

připisován odpor k rasové diskriminaci, nacismu, komunismu, globalizaci, konvencím a 

komercionalizaci a pozitivní postoje k pacifismu a anarchismu. Je také často spojována 

s nadměrným užíváním drog a alkoholu  [Historie punku, 2003]. 

Na konci 70. let, kdy byla punková scéna ve Washingtonu doslova zamořená 

alkoholem drogami a s nimi spojeným násilím, skupina příslušníků punkové scény 

začala alkohol a drogy odmítat, čímž se vymezila vůči dění na scéně, ale stále se 

považovala za její součást. Tento postoj poté shrnul ve skladbě Straight Edge Ian 

McKaye, zpěvák skupiny Minor Threat, a tato skladba dala následně název celému 

hnutí. Zásadami hnutí se stalo nepít, nekouřit, nebrat drogy, neprovozovat promiskuitní 

sex, tedy zachovávat si čistou hlavu [Kostěnec 2001]. 

Příslušníci této generace se od tohoto životního stylu s věkem odkláněli, 

postupně jich ubývalo. V polovině 80. let přišla druhá vlna, která přidala k původním 

pravidlům zájem o práva zvířat a s tím související vegetariánství a veganství. 

Následovalo opět zvýšení zájmu o tuto myšlenku a po několika letech opět zájem opadl. 

V 90. letech následovaly další vlny a s nimi postupně zájem o sociální problémy jako 

například sexismus, korupce ve státní správě, otázka bezdomovectví a sociálních 

nerovností, dále zájem o životní prostředí a lidská práva. ale také zaměření na osobní 

pocity a seberealizaci [Haenfler 2006: 81-101]. 

V průběhu času se objevily různé odnože straight edge (sxe). Nejvýznamnější 

z nich je větev hardline, která je militantní a je známa přímými akcemi, kterými její 

příslušníci osvobozovali zvířata z velkochovů. Příslušníci hardline také měli na 

svědomí několik napadení lidí, kteří kouřili nebo pili alkohol. Hardline je spojeno s 

netolerantními postoji k homosexualitě a nesouhlasem s právem na potrat. Příslušníci 

hardline ovšem tvoří v rámci hnutí straight edge minoritu, většina se s nimi kvůli jejich 

netoleranci neztotožňuje. 

 

Další větví sxe je Krishna-Core. Ideologie hnutí Hare Krishna se v základních 
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myšlenkách, tedy co se týče alkoholu, drog, sexuální promiskuity a vegetariánství,  

kryje se zásadami sxe. Spojení straight edge s náboženskými prvky vyvolaly na scéně 

určité spory. Náboženství nebo sekta mohou být chápány také jako závislost, podle 

některých dokonce horší než alkohol a drogy  [Wood 2006: 54-58]. 

V Evropě se první sxe kapely objevují v polovině 80. let a v České republice 

až po pádu železné opony. Největší množství přívrženců mělo hnutí straight edge u nás 

v polovině 90. let.  

Společným vizuálním znakem této scény se stal symbol X. Aby se lidé, kteří 

ještě nedosáhli hranice dospělosti, mohli vůbec účastnit punkových koncertů, kreslili  

jim pořadatelé na hřbety rukou fixem velká X, aby jim u baru nebyl nalit alkohol. X se 

poté stalo symbolem scény straight edge, její členové si začali malovat na koncertech 

X-ka na ruku sami a toto X bývá také motivem jejich tetování a potisků na tričkách 

[Kostěnec 2001]. 

1.2 Subkultury 

 

Základní charakteristikou subkultury je vymezování se vůči dominantní 

kultuře ve společnosti a odklon od jejích základních myšlenkových, kulturních a 

politických proudů. Tuto odlišnost její členové často deklarují navenek jiným životním 

stylem a způsobem oblékání. Jednotlivé definice se od sebe mírně liší. Bývá pojímána 

jako dílčí skupina v rámci širší kultury, nikdy nemůže být zcela izolovaná od 

dominantní kultury. Příslušníci subkultury se mohou odlišovat od většiny jednak 

charakteristikami jako například věk, sociální status nebo region, kde žijí, ale také   

hodnotami, normami a životním stylem [Varianty 2005]. Pro subkulturu straight edge 

jsou relevantními charakteristikami věk a hodnoty, normy a životní styl. Většina lidí se 

přidává k hnutí v mládí, kdy dochází k přípravě na převzetí role dospělého, odpoutávání 

od primární rodiny a hledání nové hodnotové orientace a autorit. Straight edge se dá 

proto označit za subkulturu mládeže na základě její definice. To znamená, že se jedná o 

„kulturu a formy sdružování, které vycházejí z životního stylu mládeže a kterými se 

odlišuje od světa dospělých“ [Jandourek 2007: 243]. 

Straight edge vychází z punku, který je kontrakulturou, tedy opozičním typem 
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ke kultuře většinové. U kontrakultury normy a hodnoty často významně kontrastují s 

majoritní kulturou, dochází k jejímu odmítání a může být provázena extremismem a 

fanatismem a může dojít i k násilným metodám boje proti ní. Rozlišují se dva typy 

kontrakultur, jedna  je tvořena sociálně deklasovanými jedinci (např. problémovými 

uživateli drog, lidmi bez domova atd.), druhá, o kterou se jedná v tomto případě, je 

spojena s protestem mládeže proti sociálně politickému klimatu společnosti, obtížnosti 

uplatnění se v tržním hospodářství apod. [Varianty]. 

V případě vzniku punkového hnutí se jednalo o rozpor  mezi ideologií 

majoritní společnosti a zkušeností, že životní styl střední třídy je pro velkou část 

společnosti nedosažitelný. Punková kontrakultura demonstruje tuto zkušenost tím, že 

paroduje ve svých vizuálních projevech znaky střední třídy [Wood 2006: 19]. Pro punk 

bylo od počátků charakteristické destruktivní chování a vandalismus, členové hnutí se 

řídili hesly „No future“, „Chaos&Anarchy“, „Fuck the system“  a  s tím pochopitelně 

souviselo užívání drog, alkoholu a promiskuitní chování. Později se punkové hnutí 

rozdělilo do různých větví, absorbovalo různé vlivy a stalo se méně destruktivním, a 

tím  zároveň přijatelnějším pro většinovou společnost. Jednou z těchto větví je právě 

hnutí Straight Edge, které svou abstinencí a pozitivním přístupem k životu absolutně 

neguje počáteční myšlenky punku, ale zároveň se vymezuje i proti mainstreamu a 

zůstává součástí punkové scény. Je tedy deviací v rámci kontrakultury [Historie punku 

2003]. 

Subkultury bývají chápány jako alternativní kultury mládeže, které se 

vymezují vůči střednímu proudu. Alternativní kultury jsou motorem rozvoje občanské 

společnosti. Jejich charakteristickým rysem je kromě odklonu od převládajícího 

kulturního proudu také souvislost s životními postoji. Bývají postupně pohlcovány 

hlavním kulturním proudem, ale zároveň ho ovlivňují. Zájmy alternativních kultur se 

pohybují kolem následujících tří motivů: prvním je vytvořit společenství, které pomůže 

nahradit kulturní instituce, druhým motivem je zajistit vzájemnou podporu a svépomoc, 

třetím vyhlásit světonázorový a estetický program.  [Alan 2001, 28-29]. Alanův pohled 

se mi jeví jako vhodný i pro zkoumání HC/punkové scény, do které sxe patří.  

Kolem hardcorové scény, a tedy i straight edge v jeho rámci, existuje skupina 

lidí, jejímž cílem je sebevyjádření a aktivita, všichni jsou si rovni, jak aktéři tak 
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konzumenti. Každý se může zúčastnit dění na scéně tím, co umí, hudební produkcí, 

tvorbou zinů, pořádáním koncertů atd. Na této bázi vlastně celá skupina funguje, 

vymezuje se proti komerčnímu proudu HC, který využíváním nesvépomocných 

vydavatelství popírá základní myšlenky scény.  Hlavními charakteristikami HC scény 

jsou obliba určitých hudebních stylů, společné ideály, které se týkají uměleckého 

vyjádření, budování sítě kontaktů a soudržnost přesahující hranice států. [Nováková 

2003: 12-15]. 

1.3 Identity 

 

Návod, jak se zařadit do skupiny, kterou si člověk vybere, dává referenční 

rámec, který říká potenciálním členům, jak správně hrát roli člena skupiny. Stává se 

objektivní realitou nezávislou na lidech, kteří se podíleli na jeho tvorbě. Není úplně 

závazný, každý člen si ho přizpůsobí své osobnosti.[Wood 2006, 14-16] 

Základem referenčního rámce jsou v případě sxe pochopitelně základní 

pravidla, nepít, nekouřit nebrat drogy a neprovozovat promiskuitní sex. K nim se běžně 

přidávají vegetariánství a veganství, zájem o práva zvířat a lidí, zájem o dění ve světě 

nebo DIY etika. Nezanedbatelnou roli hrají i vnější vizuální znaky, kterými jsou krátké 

vlasy, oholená tvář a symbol X ať už vytetovaný, vyobrazený na tričkách nebo 

nakreslený fixem na rukou [Kostěnec 2001].  

Pro zařazení do hardcorové scény, do jejíhož rámce patří i sxe existuje určitý 

obvyklý scénář. Člověk se nejdříve seznámí s hudbou, která pro něj znamená zábavu, 

postupně se identifikuje se skupinou, pak dochází ke zlomu a on se začíná zajímat o 

myšlenky a ideály, přebírá je a postupně je hodnotí. Přijetí životního stylu sxe vyžaduje 

vlastní aktivitu, na vytváření identity mají vliv interakce s lidmi na i mimo scénu. 

Příslušníci HC scény mají určité charakteristické vlastnosti, kterými se odlišují od 

většinové společnosti, patrná je např. absence ambic kariérního postupu. Ukončení 

kariéry sxe často souvisí se změnou životního stylu spojenou s dospělostí. Nutnost 

postarat se o životní potřeby svoje i své rodiny vede často ke kompromisům 

souvisejícím s odklonem od dobrovolných aktivit k aktivitám, za které člověk získává 

peníze, některé ideály by to ovšem ovlivnit nemělo (vegetariánství, odpor k rasismu, 
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považování peněz za nutné zlo...), přesto v době založení rodiny často dochází k 

celkové ztrátě identity sxe [Nováková, 2003: 20-30]. 

Podle Davida Matzy subkultura nikdy neexistuje v sociálním vakuu, proto na 

ní vždy působí  myšlenky a události objevující se v dominantní kultuře. Včleněnost do 

širší kultury se dá ukázat na skutečnosti, že se hnutí Straight Edge ve Spojených státech 

objevuje v 80. letech, kdy celebrity a politici veřejně vyhlašují válku proti drogám 

[Wood, 2006: 17]. V Čechách se začíná šířit po pádu železné opony, stejně jako jiné 

vlivy, které přichází ze západu [Kostěnec 2001].  

Lidé mají tendence pojímat se pozitivně a toto sebepojetí zahrnuje nejen 

osobní, ale i  sociální identitu. Lidé se tedy nejen v případě své osobnosti, ale i u 

skupin, do kterých se řadí, snaží hledat pozitivní odlišnosti. Sociální identita má podle 

autorů tři aspekty, kognitivní , to znamená vědomí skupinové příslušnosti, hodnotící, za 

jak dobrou či špatnou je skupina považována, a emocionální aspekt, ten představují 

pocity připoutanosti ke skupině. Identita skupiny může dána buď vzájemnou závislostí 

členů, lidé se mezi sebou znají a setkávají se, nebo pouze jejich stejnými znaky. Je 

možno také rozlišovat subjektivní a  objektivní stránku skupinové identity. Subjektivní 

je reflexe vlastní a jiných skupin, jak členové skupiny vidí svou skupinu, jakou o ní 

mají představu, zahrnuje jejich normy a hodnoty, objektivní znamená, že jedinec v dané 

skupině je či není, jestli je jejím členem, jejími projevy jsou vzájemné vztahy, vnější 

znaky a činnosti a produkty členů [Tajfel 1982, Turner 1991, in Janoušek: 1-2] 

Skupinová identita se dá pojímat z různých hledisek, jedná se o identitu „o 

sobě“, identitu „pro jiné“ a identitu „pro sebe“. Identita „ o sobě“ může a nemusí být 

reflektována, projevuje se vzájemnými vztahy členů a produkty jejich činnosti jak 

materiálními tak duchovními. Identita „pro jiné“ znamená, že skupina se okolí nějak 

jeví a zároveň členové skupiny jsou si vědomi toho, že se okolí nějak jeví. Identita „pro 

sebe“ znamená, že se nějak jeví sami sobě. Jednotlivé identity jsou odděleny, ale mohou 

v sebe vzájemně přecházet [Janoušek 2004: 2-4]. Mým zájmem je zjistit, jakým 

způsobem pojímají identitu Straight Edge identitu svojí skupiny a jak je podle nich 

pojímána jejich okolím. 
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1.4 Dosavadní výzkum hnutí straight edge 

 

Fenoménem Straight Edge se zabývají autoři především v USA, kde vzniklo a 

má také nejvíc přívrženců. Wood se ve své knize, která pojednává o sxe snaží vytvořit 

co možná nejúplnější pohled na tuto kulturu a její členy. Autor k tomuto účelu používá 

hloubkové rozhovory se současnými i bývalými členy hnutí, analýzu jejich hudebních 

textů a semiotickou analýzu symbolů hnutí. Snaží se zachytit sxe jako dynamický 

fenomén. 

Dochází k závěrům, že přestože myšlenka sxe je předávána dalším především 

v písňových textech HC skupin, k tomu, aby člověk byl sxe není nutné, aby poslouchal 

hardcore. Někteří lidé ale vidí rozdíl mezi pojmy „Straight Edge“ a „drug free“ a pro ty 

je hardcore zásadní pro sxe identitu. To souvisí také s tím, že ač se to může z venku 

zdát, skupina rozhodně není homogenní a pravidla sxe si interpretuje různě, i ta 

základní. Vedou se spory o tom, co znamená promiskuita, jestli jednoho sexuálního 

partnera až po svatbě nebo jen neprovozování náhodného sexu s neznámými lidmi na 

koncertech. Dalším problémem je vedení hranice, co už jsou drogy, především se jedná 

o kofein, u kterého část sxe tvrdí, že to je droga a druhá část, že za drogu se dá 

považovat cokoliv a kofein  nemá vliv na jejich sebekontrolu. 

Postoje sxe shledává Wood spíše tolerantními, jsou většinou proti násilí, 

tolerance k ostatním se může zvyšovat s dobou, po kterou jsou sxe. K základním 

pravidlům si přidávají různé jiné myšlenky a to v širokých spektrech od anarchismu až 

po skinheads. Problémy na scéně mají ženy, protože jakkoliv jsou straight edge 

většinou velice otevření různým sociálním otázkám, na scéně přetrvávají genderové 

stereotypy, ženy nejsou považovány (podle svých slov) za plnohodnotné členky hnutí.  

Co se týče jejich života před tím, než se stali Straight Edge, pohybují se na 

spektru od těch, co k tomu postupně směřovali odjakživa, po ty, co měli velké problémy 

s alkoholem. Na ideje, které si přiřadí k základním pravidlům má vliv, které kapely je 

oslovily, která vlna.   

Straight Edge rozhodně netvoří homogenní skupinu lidí. Různí lidé mají různá 

chápání a vnímání konceptu sxe, která jsou závislá na jejich předchozích zkušenostech, 

názorech a představách. Není možné najít přesné hranice, kdo je, a kdo není sxe [Wood  
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2006: 67-147]. 

Šuraňová  ve své bakalářské práci „Straight Edge jako subkultura“ ke zjištění 

postojů a vidění světa použila dotazník s otevřenými otázkami, který poslala emailem 

sedmnácti respondentům z různých zemí. Ve výsledcích výzkumu se shoduje s Woodem 

[Šuraňová 2006]. 

Irwin zkoumá ve své práci subkulturu sxe, protože nabízí mladým lidem 

identitu abstinenta, která pro ně může být atraktivní, protože je spojena také s 

alternativní hudbou, stravováním a ideologií. Narozdíl od snahy rodičů a státních 

institucí zabránit mladým lidem užívat drogy, tento přístup přichází přímo od nich a tím 

se pro ně stává akceptovatelnějším [Irwin 1999: 365-367]. 

Autoři prací o sxe se zabývali především obecným vymezením sxe jako 

skupiny. Snaží se objevit společné charakteristiky hnutí straight edge a zároveň objevit 

odlišnosti v rámci této skupiny.  Popisují jejich chování, hodnoty, osobní pojetí 

myšlenky sxe, historický kontext a symboly, ale nezajímají se o období a důvody 

přijímání identity straight edge a případné obtíže s tím spojené. Já se chci spíše zaměřit 

právě na tuto oblast, ale vzhledem  tomu, že neexistuje žádná studie, která by se 

zabývala subkulturou straight edge v rámci České republiky, považuji za důležité 

zabrousit i do oblastí jako je osobní pojetí straight edge a fungování komunity sxe. 

Budu zjišťovat, jak se jejich postoj k hnutí vyvíjel a co pro ně bylo impulzem se k němu 

přidat nebo jestli se s ním ztotožňovali postupně. Co jim tento způsob života přináší a 

čím je pro ně přitažlivý. Ale také jaké jsou postoje jejich sociální okolí k jejich 

příslušnosti ke straight edge a jak se moji respondenti staví k životnímu stylu jejich 

okolí. 

2 Metodologie  

 

Mým cílem bylo odhalit a vysvětlit faktory, které mají vliv na to, proč lidé 

chtějí žít jako straight edge, jak se jim to daří a jak se jejich postoj k hnutí vyvíjel. 

Vzhledem k tomu, že hnutí sxe není nijak organizované a klade se velký důraz na 

individuální uchopení této myšlenky a životního stylu, zvolila sem si kvalitativní 

výzkum, který si neklade za cíl reprezentativitu, ale pochopení vztahů mezi jevy a 
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zachycení individuálních příběhů a jejich celistvosti.  

Data jsem získala rozhovory s osmi stávajícími příslušníky hnutí žijícími v 

Praze, které jsem volila podle toho, aby doba, po kterou žijí tímto životním stylem byla 

různá, tedy od dvou do patnácti let. Vycházela jsem z předpokladu, že mohou existovat 

mezníky, kdy se objeví určité komplikace, které znesnadní členům v hnutí vydržet. 

Mými respondenty byli tři ženy a pět mužů. Jedna respondentka měla ve své kariéře sxe 

půlroční pauzu. Data jsem doplnila rozhovory se dvěma muži, kteří se rozhodli přestat 

žít jako straight edge, abych zjistila, co jim v tom zabránilo, proč to pro ně přestalo být 

přitažlivé. Dohromady jsem měla tedy deset respondentů. 

Protože je tato komunita poměrně neznámá, neorganizovaná a není ani jasně 

ohraničená, takže počet lidí, kteří žijí tímto způsobem, se dá odhadnout jen obtížně, 

nedá se z ní vytvořit reprezentativní vzorek ,nezbylo mi než použít 

nepravděpodobnostní výběr pomocí metody sněhové koule. První kontakty na 

respondenty jsem získala na webových stránkách, poté jsem od nich získala kontakty na 

další příslušníky hnutí. 

Při dotazování jsem použila osobního rozhovoru podle návodu, abych získala 

ode všech respondentů informace o oblastech svého zájmu, ale zároveň jim umožnila 

vnést do rozhovoru jejich vlastní perspektivy. Tento typ rozhovoru mi umožnil 

formulovat otázky podle situace a zároveň usnadnil analýzu rozhovorů, protože byly 

částečně strukturované a zaměřené na stejné oblasti. Zjišťovala jsem jak se k hnutí 

dostali, co pro ně znamená, jaké má tento životní styl pozitiva a negativa, strategie 

udržení identity a jaké jsou jejich interakce s ostatními, členy i nečleny sxe. Délky 

rozhovorů se pohybovaly od 29 do 56 minut. Návod rozhovoru je přílohou této práce 

(Příloha 1). 

Protože má pražská scéna straight edge relativně málo členů, změnila jsem jim 

ve své práci křestní jména a uvádím o nich poměrně málo informací, aby je nebylo 

možné identifikovat. 

Jméno 
(zkratka) 

Věk Vzdělání Zaměstnání Doba,  
po kterou žijí 
jako sxe 

 

Adam (ad) 
24 SŠ  

s 
nezisková 
organizace, 

7 let  
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maturitou kavárna, 
studium 

Daniel (da) 23 SŠ  
s 
maturitou 

restaurace 6 let 1 rok už není 

František (fr) 28 SŠ  
s 
maturitou 

stavební 
firma 

9 let  

Gabriela (ga) 21 SŠ 
s 
maturitou 

nezisková 
organizace, 
chůva, 
studium 

4 roky 3 roky se tak označuje 

Hana (ha) 24 SŠ 
s 
maturitou 

recepční 8 let 3 roky se tak označuje 

Jiří (ji) 34 SŠ 
s 
maturitou 

v rámci HC 
scény 

13 let  

Karel (ka) 16 ZŠ studium 2 roky  

Lukáš (lu) 32 VŠ nezisková 
organizace 

7 let 9 let už není 

Martina (ma) 21 SŠ  
s 
maturitou 

studium 5 let s přestávkou 

Petr (pe) 29 SŠ 
s 
maturitou 

obchod s 
deskami, 
média 

15 let  

 

K analýze dat jsem použila zakotvenou teorii, protože umožňuje vytvářet 

novou teorii a zároveň dodává výzkumu systematičnost [Strauss, Cabinová 1999: 17]. 

Při třídění dat jsem používala otevřené kódování, abych kategorizovala data a axiální 

kódování, k uspořádání údajů do vzájemných vztahů. Mezi těmito typy jsem 

přecházela, dokud jsem si nevyjasnila všechny souvislosti mezi jevy a kategoriemi, 

které souvisí s mými výzkumnými otázkami. 

3 Výzkumné otázky 

 

Autoři prací o sxe se zaměřovali spíše na obecné vymezení straight edge jako 
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skupiny, já se chci zaměřit spíše na osobní pohnutky členů, proč se do skupiny zařadili 

a jak straight edge pojímají. Kladu si tedy za cíl této práce odpovědět na následující 

otázky. První zní, proč si moji respondenti zvolili identitu straight edge a jak se tato 

jejich identita vyvíjela v průběhu času. S čímž souvisí také, jak se s myšlenkou straight 

edge seznámili a co pro ně znamená, jestli se podle nich jedná pouze o dodržování 

zásad nepít, nekouřit a nebrat drogy nebo jestli pod tento pojem zahrnují i jiná 

přesvědčení a postoje. Dále mě zajímalo, jak funguje komunita straight edge, jestli 

existuje něco, co se jim na ní nelíbí, a nakolik je otevřená nebo uzavřená lidem, kteří 

žijí jiným způsobem. 

Dále jsem si položila otázku, s jakými reakcemi na jejich příslušnost ke 

straight edge se moji respondenti setkávají a naopak jak se oni staví k lidem, kteří žijí 

jiným způsobem. Zajímalo mě, jestli se snaží přesvědčovat lidi kolem sebe, aby se 

přiklonili ke straight edge a naopak, jestli se jejich sociální okolí snaží přesvědčovat je, 

aby tímto způsobem žít přestali. 

Mojí třetí otázkou je, jaké faktory mohou podpořit nebo znesnadnit udržení 

identity sxe. V souvislosti s tím jsem se ptala také na důvody, proč lidé tuto identitu 

opouštějí a jestli se moji respondenti někdy dostali do situace, kdy pro ně bylo obtížné 

dodržovat zásady straight edge. 

4 Výsledky výzkumu 

 

Tuto kapitolu jsem rozdělila do tří větších oddílů, každý z nich bude obsahovat 

odpověď na jednu výzkumnou otázku. V první části se budu věnovat identitě straight 

edge. Nejprve se zaměřím na to,  jak u mých respondentů probíhalo přijímání této 

identity, pak přejdu k tomu, co identita straight edge obnáší, jak by se měl chovat 

člověk, který se chce označovat jako sxe, a nakonec se dostanu k tomu, jak funguje 

komunita straight edge. 

V druhé části této kapitoly se budu zabývat sociálním okolím straight edge. 

Nejprve se soustředím na reakce okolí mých respondentů na jejich identitu, poté na 

oboustrannou snahu straight edge a jejich okolí, aby se vzájemně přesvědčili o přijetí 

nebo odmítnutí této identity. Na závěr uvedu nakolik jsou moji respondenti ochotni 
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respektovat jiný životní styl ve svém okolí a jak se staví k užívání drog u ostatních lidí. 

Poslední část kapitoly bude věnována tomu, jak moji respondenti straight edge 

pojímají. Nejprve se zaměřím na to, co pro ně znamená, poté jak ovlivnila jejich život a 

na úplný závěr se dostanu k důvodům a průběhu opouštění identity straight edge.  

4.1 Identita straight edge 

 

4.1.1  Přijetí identity straight edge 

 

Všichni respondenti mluví v souvislosti s identitou sxe především o alkoholu, 

protože abstinenci od alkoholu považují za nejdůležitější změnu ve svém životním 

stylu, když začali žít jako straight edge. „..jako já to mam nejvíc o tom pití, (...) tam 

prostě nastává ten moment, kdy se člověk vožere a prostě to vnímá jinak ty věci, tak to 

mi není příjemný.“ (ad)  Zároveň je to oblast, ve které se nejčastěji setkávají s reakcemi 

okolí, protože alkohol je naší společností brán jako běžná součást života a není obvyklé 

setkat se s někým, kdo alkohol vůbec nepije „...nenarážim jako nijak na tom, jako 

nebrat drogy a nekouřit, to ani tak ne, ale jako skrze ten alkohol, že jo, jako.. takový to, 

že lidi maj pocit jako, že když nepiju, že se neumim bavit nebo že se nechci chodit 

bavit...“ (ga). 

Pět respondentů nemělo k alkoholu nikdy pozitivní vztah, nelíbili se jim 

účinky, jaké na ně alkohol měl, ať už po psychické nebo po fyzické stránce „... mi to 

(pití) stejnak nedělá dobře, když mi stejnak jako bylo vždycky špatně a cejtil jsem se 

jako debil potom.“ (ad)  Tito respondenti tedy postupně směřovali k abstinenci a 

seznámení se straight edge jim nabídlo identitu abstinenta a tím jim usnadnilo přestat 

pít, tedy dělat něco, co jim nevyhovovalo. 

Tři respondenti o sobě říkají, že pili dost a neviděli v tom žádný problém „ ... 

takže právě si myslim, že jsem hodně chlastala, hodně jsem jako ujížděla na různejch 

drogách a byly to jako takový hodně divoký sety,...(ga) Straight edge je přivedlo k 

zamyšlení se nad tím, jestli jim alkohol a ostatní drogy něco přinášejí a dovedlo je k 

přesvědčení, že identita sxe je pro ně zajímavější ...tak jsem si v šestnácti řekla, že to je 
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super a přestala jsem chodit na pivo.“ (ma) 

Dvě respondentky začaly abstinovat nezávisle na straight edge a používat pro 

sebe toto označení pro ně začalo být atraktivní až po určité době, po kterou se 

pohybovaly na sxe scéně „...v podstatě jsem to nikdy tak nenazývala, to moje 

abstinování, až možná někdy, (...) když jsem se začala stýkat s víc lidma třeba z Prahy a 

víc s touhletou kulturou.“ (ha) 

Straight edge tedy je schopné zaujmout lidi na celém spektru uživatelů 

alkoholu od nadměrných po příležitostné a poskytnout jim atraktivní identitu spojenou 

nejen s abstinencí, ale také s určitými životními názory.  

Další otázkou je, jak se se straight edge seznámili. Polovinu respondentů 

zaujalo setkání se sxe komunitou. Tři respondenti se začali pohybovat na koncertech a 

mezi lidmi, kteří byli straight edge, a kontaktem s nimi se postupně seznamovali s 

ideologií sxe a tématy s ní spojenými „...ty koncerty mi dávaly o hodně víc, že to 

fungovalo jako komunita, že to nebylo jenom, že zaplatíš lístek a jdeš tam vyklepat 

hlavu, ale že to bylo o tom, že ty lidi komunikujou, a byla tam spousta dister a já nevim 

a spojení za práva zvířat a potom, že jsem se cejtil víc jakoby doma...“ (ji). 

Tito respondenti se delší dobu za sxe neoznačovali, přestože už zásady 

dodržovali. Dva z nich si chtěli být jistí, že chtějí a jsou schopni si tuto identitu udržet 

„...já to mám tak, že jsem jakoby přesvědčila sama v sobě, že takhle jakoby fakt mi to 

vyhovuje, se mi to jakoby líbí, jsem takhle spokojená, tak pak jakoby jsem byla ochotná 

jakoby se za to začít označovat...“(ga) . Pro třetí z nich nebylo toto označení atraktivní, 

dokud se nezačla častěji stýkat s tou kulturou „...v podstatě jsem to nikdy tak 

nenazývala,(...) až možná někdy (...) když jsem se začala stýkat (...) víc s touhletou 

kulturou, což je třeba ňáký tři roky zpátky...“ (ha). Faktorem, proč jim jako jediným 

trvalo delší dobu, než přijali tuto identitu, mohou být právě osobní vazby na tuto 

skupinu. V prvním případě je to pocit určité zodpovědnosti za svou sebeprezentaci ve 

skupině, ve které se pohybovali, v druhém snaha potvrdit tímto označováním své 

členství v této skupině. 

Dva respondenti se chtěli zařadit do nějaké skupiny a k alkoholu nikdy neměli 

kladný vztah. Straight edge si zvolili, protože zastánci této ideologie na koncertech, na 

které chodili, pro ně byli vzorem pro život bez alkoholu, ke kterému inklinovali „...když 
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jsem jako viděl, že jsou tady další lidi, tak jakoby jsem ztratil ten ostych se na to jako 

vykašlat, nebo že na to prostě... mi to došlo, že je blbost to dělat, jako pít nebo... nebo 

hulit nebo nevim prostě, co všechno, jenom kvůli tomu, že to dělaj ostatní...“(sa). 

Polovinu respondentů oslovila myšlenka skrz hudbu. Tři z nich upoutaly texty. 

Od přátel získali nahrávku sxe kapely, a protože je zaujaly texty jejích písní, snažili se 

získávat další informace o této ideologii. „...i jsem se začal ňák zajímat o ty texty, začal 

jsem to překládat, i když ze začátku mi to moc nešlo, protože jsem nebyl v angličtině 

moc dobrej, ale některý ty věci, co jsem z toho pochopil, mi přišly jako docela dobrý“ 

(lu). Pro dva respondenty se impulzem pro připojení k životnímu stylu straight edge stal 

rozhovor se sxe kapelou, na který náhodou narazili v časopise. „já jsem si kupoval 

takovej metalovej časopis, kde byl (...) rozhovor s ňákou straight edge kapelou, tak mě 

to jako zaujalo, (..) asi potom za 3 roky, jsem si řekl jako prostě, proč ne“ (da)  Jednoho 

respondenta zaujaly proslovy kapely mezi skladbami a začal o nich přemýšlet „a ty 

jejich proslovy a to všechno mě nějak dotáhlo, tak jsem taky chtěl bejt něco 

podobnýho“(ka).  

  

Kromě prvních tří respondenti nemluví v souvislosti s přijímáním sxe identity 

o žádných komplikacích, buď přijali identitu v podobě původních tří zásad a postupně 

se seznamovali s dalšími myšlenkami a názory, které se sxe souvisí  „...já jsem vlastně 

nejdřív nevěděla, co to všechno obnáší, (...)  když to tak řeknu, tak to pro mě bylo 

opravdu jenom nekouřit, nebrat drogy a nepít...“ (ma)  nebo naopak napřed 

prozkoumali, co to obnáší, a pak se začali označovat jako sxe  „...poprvý jsem se setkal 

s tou kapelou, tak jsem se o to začal jakoby víc zajímat, víc poznávat ty lidi hlavně,(...)  

prostě mně se ta myšlenka hrozně líbila a chtěl jsem bejt součást  subkultury sxe nebo  

ideolologie.. takhle prostě...“(ka). 

Ideologie straight edge není v naší společnosti úplně typická, aby někdo mohl 

začít žít jako sxe, tak musí mít zájem, otevřené myšlení a nepodléhat stereotypům. 

Většina lidí potřebuje určitý prostor, než začnou uvažovat o abstinenci jako 

zodpovědném chování, přestanou považovat alkohol za podmínku dobré zábavy nebo 

jedení masa za nutnost. Všichni dotazovaní se ke sxe dostali nenásilně, prostřednictvím 

vzorů. Setkali se s ideologií jako z životním názorem někoho, kdo jim imponoval a to je 
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přimělo přemýšlet, proč to dělá. Nikdo z nich nezačal žít jako straight edge, protože by 

se ho někdo snažil přesvědčit. To by bylo mnohem obtížnější, protože pokud o tom na 

této úrovni konkrétní člověk uvažovat nechce, tak se argumenty přesvědčit nenechá, 

naopak to u něj může vést k odmítnutí této myšlenky, aniž by se nad ní zamyslel.  

To se dá pozorovat u dvou respondentů, kterým tuto ideologii jako první 

předložil jejich kamarád. Oba říkají, že jim z počátku připadalo absurdní se nad tím 

třeba jen zamyslet „ ...nejdřív mi to přišlo úplně pošahaný, přišlo mi to jako většina 

lidem prostě jako ňáká sekta, jo, jako v podstatě to bylo to samý jako s vegetariánstvím. 

Že jsem na tyhle věci koukal úplně jako.. že tohle někdo řeší, nikdy před tim mě 

nenapadlo o tom přemejšlet...“ (lu). Straight edge je oslovilo až za  několik let, když se 

dostali k nahrávce kapely a přeložili si texty.  

U všech respondentů platí scénář, který popisuje Nováková, pro přijímání 

ideologií spojených s hardcoreovou scénou. To znamená, že se člověk nejdříve seznámí 

s hudbou, která pro něj zpočátku představuje jen zábavu, postupně se identifikuje se 

skupinou, a pak dochází ke zlomu a on se začíná zajímat o myšlenky a ideály, přebírá je 

a postupně je hodnotí. Všichni respondenti se před přijetím identity straight edge 

pohybovali na HC/punkové scéně. 

Ústředním tématem pro příslušníky straight edge je jejich abstinence od 

alkoholu, protože představuje největší změnu v jejich způsobu života a jejich okolí na 

ni nejčastěji reaguje. Straight edge je schopné poskytnout atraktivní identitu abstinenta 

celému spektru uživatelů alkoholu od příležitostných až po problematické. Důležitým 

aspektem přijímání identity straight edge je čas a prostor na vytvoření vlastního postoje 

k této identitě, proto není přijímána na základě přesvědčování někým jiným, ale 

působením vzorů. Těmito vzory mohou být hudebníci na HC/punkové scéně nebo 

komunita sxe, která se pohybuje kolem ní. 

4.1.2 Co zahrnuje identita straight edge 

 

Pět respondentů zdůraznilo, že sxe je obtížné definovat, pro každého to 

znamená trochu něco jiného. Nejedná se o žádné organizované hnutí s jasně 

stanovenými pravidly„...pro mě to není hnutí, pro mě je to skupina individuálních osob 
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prostě...“(fr) . Proniká i do oblastí mimo HC/punkovou scénu, mezi lidi nejrůznějších 

myšlenkových směrů a přesvědčení. „...prostě se nedá říct, že by to byla jakoby 

homogenní skupina lidí, takže prostě je to životní styl, no, spíš.“(ma) Respondenti k 

označení, co to vlastně je, používají pojmy jako osobní volba, myšlenkový směr nebo 

životní styl. Podle některých se jedná o určitou společnou charakteristiku, jednu věc, 

kterou mají ti lidé společnou, ale zbytek jejich smýšlení na ní může být nezávislý. 

Záleží tedy na konkrétním člověku, jak tuto ideologii uchopí „... takhle to jako vidim, 

ale když se jako zeptáš sto dalších lidí, každej ti řekne něco jinýho.“(fr) 

Všichni respondenti se shodují na tom, že mít straight edge znamená dodržovat 

původní zásady hnutí, tedy nekouřit, nepít a nebrat drogy. Tato definice je dostačující 

pro všechny kromě dvou respondentek, které považují straight edge za širší pojem, 

který je spojený s HC/punkovou scénou a určitým životním stylem. Pro lidi, kteří 

dodržují pouze první tři zásady by použily pojmy abstinent nebo drug free. „Myslim, že 

je spousta lidí, kteří se označujou jako abstinenti, a myslim, že to označení straight edge 

zapadá do tý subkultury, takže to s tim jde jakoby ruku v ruce, bych řekla.“(ha) 

Na důležitost dalších myšlenek a ideologií pro identitu straight edge se názory 

liší. Pohybují se na širokém spektru, kde na jedné straně je názor jednoho respondenta, 

že straight edge znamená čistě jen dodržování těchto tří zásad „No, já to chápu tak, že 

jako nepiju, nekouřim a nepotřebuju jako žádný věci, který by..., na kterých bych v 

podstatě byl závislej a který by jako ovlivňovaly to, jak se chovám...“(ad) a na druhé 

straně soubor životních postojů zahrnující levicové myšlenky, vegetariánství, zájem o 

lidská práva, ekologii, dění ve světě a určitý hudební styl „...dnes straight edge není 

jenom o tom jakoby nepít, neužívat drogy, ale i o těch všech věcech okolo, já nevim, 

jakoby zájmu o věci okolo sebe, jakoby právech, politice...“(ga). 

Kromě tří respondentů, dvou používajících pouze širší a jednoho používajícího 

pouze užší pojetí sxe, v rozhovoru všichni přechází mezi dvěmi uchopeními straight 

edge. Širší pojetí používají v případě, že mluví o svém přístupu ke sxe, širším, když 

mluví o skupině. Dále se podíváme, jak moji respondenti sxe uchopují, co pro ně v 

širším pojetí znamená. 

Respondenti typicky považují za podstatnou součást Straight Edge 

hardcoreovou hudbu „...spousta teď jako žijících sxe už třeba ten HC tak neposlouchaj, 
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ale myslim si, že ten zárodek v tom jako je, že tam to vzniklo a tam to patří.“(ha) Další  

důležitou součástí jsou typicky levicové myšlenky, protože sxe má svůj základ v punku 

a od něj by nemělo být oddělováno „...tohleto jako do toho punku, do toho hardcoru 

nikdy nepatřilo a.. tyhlety jakoby pravicový myšlenky a já si myslim, že ten straight 

edge je pro mě osobně hlavně opravdu jakoby pořád punk bez drog, jo.“ (pe) Jak 

participanti uvádí, tyto součásti sxe identity jsou odvozeny z jejího původu v punkové 

scéně. Tím, že se všichni moji respondenti se straight edge seznámili prostřednictvím 

HC/punkové scény, je pochopitelné, že s ní tyto myšlenky spojují. 

Důležitou otázkou v rámci subkultury straight edge je vegetariánství a 

veganství a práva zvířat. Tuto otázku nastolily kapely druhé vlny sxe a šíří se jednak 

písňovými texty, ale také vzájemnou komunikací členů komunity sxe. O silném 

působení této myšlenky v komunitě sxe svědčí, že z mých  respondentů pouze jeden jí 

maso, dva jsou vegetariáni a zbytek vegani. Sedm respondentů považuje vegetariánství 

a veganství přímo za součást straight edge „...já osobně, pro mě.. to s tim vnímam hodně 

propojeně, že když jakoby se člověk zajímá o věci okolo sebe, (...) tak automaticky 

jakoby brzy přijde ta otázka vegetariánství, veganství, asi i tim, že právě i s tim sxe to je 

hodně propojený...“ (ga). Ostatní tři respondenti to nespojují, buď protože se ke sxe 

dostali přes kapely, které se právy zvířat nezabývaly „...já jsem jako nikdy neměl úplně 

spojený jakoby sxe s vegetariánstvím, protože jsem se vlastně k tomu dostal skrz ty starý 

kapely, o kterých jsem třeba věděl, že vegetariáni nebyly...“ (lu) nebo protože oddělují 

svůj hodnotový žebříček od myšlenky sxe „třeba jako vegetariánství nebo veganství to 

je jako etická věc, jako i když jsem se k tomu dostal přes stejný, stejný jako schody, tak 

stojí úplně někde jinde.“ (ad) 

Tři respondenti se zmínili, že považují vegetariánství za podstatnější součást 

svého života než sxe, protože pod vlivem alkoholu neškodíme ostatním živým bytostem 

tolik, jako když jíme maso. „Mám mnohem radši, když jsou lidi třeba jenom 

vegetariáni a nejsou sxe. Jako třeba to veganství, vegetariánství je pro mě jakoby 

důležitější...“ (pe). Pro tři respondenty je veganství důležité natolik, že přímé akce za 

osvobození zvířat jsou jediné, s čím jsou ochotni se ztotožnit  v rámci hardline, ke 

kterému mají jinak silně negativní postoj „Veganreich (...)  přenesli do tý HC/punkový 

scény nebo do společnosti obecně takovou důležitou debatu o právech zvířat, jako kam 

až jakoby se dá zajít jakoby při jejich obraně(..), protože já třeba přímý akce za 
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osvobození zvířat naprosto schvaluju....“(pe) . 

Další důležitou součástí identity sxe je podle mých respondentů důraz na 

toleranci „A toleranci tu bych jako docela zdůraznila, protože spousta těch v 

uvozovkách tolerantních sxe jsou hodně jakoby netolerantní vůči ostatním, i když se od 

nich odlišujou jenom tim, že ten alkohol třeba pijou (...) tak si myslim, že to je fakt 

jako..(důležité)“ (ha) a důraz na dodržování lidských práv „...pro mě to bylo fakt o tom, 

že bys měla mít ňákej pozitivnější, zásadovější přístup k životu a bejt si vědomá ňáký 

zodpovědnosti za to, co děláš, jak žiješ a k tomu patří prostě i ňákej ohled na práva 

zvířat a lidský práva...“ (pe).  

Významným aspektem sxe spjatým přímo s odmítáním drog je sebekontrola. 

Šest respondentů si chce uchovávat kontrolu nad svým chováním, možnost se 

rozhodovat při plném vědomí. Chtějí neustále ovlivňovat, co dělají, aby minimálně 

škodili sobě i ostatním. Nechtějí si komplikovat život zbytečnými konflikty, ke kterým 

může užívání alkoholu vést. Svou abstinencí přijímají zodpovědnost za svoje chování. 

„Asi jakoby ta možnost nebo to vědomí, že člověk jakoby má kontrolu nad tím vlastním 

životem, jakoby, jsem si vědoma toho, co dělam, že neškodim sobě, tim pádem jako 

neškodim ostatnim, nebo jako co nejmíň se snažit jakoby škodit tomu okolo sebe(...) 

jakoby mít ňákej dobrej pocit zodpovědnosti vůči sobě sama.“(ga) 

Ideologie, které patří do užšího pojetí sxe, se šíří mezi lidmi prostřednictvím 

hudby a  interakcemi s ostatními členy HC/punkové scény. Tím, že se lidé s těmito 

postoji a myšlenkovými směry často setkávají, jsou nuceni o nich přemýšlet a v 

důsledku toho je často přejímají. V tomto smyslu se  vyjadřuje také jedna respondentka  

„...začneš se s tim hrozně setkávat, když začneš poslouchat ňáký jakoby kapely, začne 

člověk chodit na koncerty, tak jakoby hodně často jsou tam ňáký lidi, který propagujou 

tyhle věci hodně často, ty kapely to propagujou, že jakoby ten člověk nad tim začne 

přemejšlet...“ (ga). 

Čtyři respondenti se dotkli problému, že je obtížné určit hranici, co ještě 

považovat za drogu. Drogou se může stát všechno.  Otevřenou otázkou v rámci hnutí je 

kofein. Nikdo z mých respondentů se kofeinu nevyhýbá, to by považovali už za 

extrémní chápání pravidel. Každý si může tuto hranici nastavit podle svého 

přesvědčení, záleží na tom, proč se člověk rozhodne tyto zásady dodržovat. Moji 
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respondenti považují za důležitý aspekt  svého života zachovávání sebekontroly a v tom 

jim kofein podle jejich názoru nijak zásadně nebrání „...piju kafe, což třeba spousta lidí, 

některých těch striktních sxe odmítaj, ale pro mě je důležitý jít do věcí s čistou 

hlavou.“(ji) Jeden respondent dodává, že přestože je tato otázka často rozebíraná, tak 

většina lidí nevidí problém v označování těch, co kofein užívají, jako sxe. „Devadesát 

devět procent lidí jako nepřijde a neřekne, ty nejsi sxe, ty piješ kafe prostě.“ (pe) 

Kromě jednoho respondenta se všichni shodli na tom, že pokud se někdo 

označuje sxe, měl by dodržovat zásady nepít nekouřit, nebrat drogy za všech okolností. 

Pokud tyto zásady porušuje i v malém množství, pak by tuto nálepku používat neměl, 

protože tomu už označení straight edge neodpovídá „...sxe je prostě o.. jako no 

compromise, no, jako bez kompromisu, (...) člověk, kterej pije jenom o víkendu, tak jako 

to je prostě člověk, kterej pije jenom o víkendu a tim to končí, že jo...“ (ma).  Jeden 

respondent, bývalý sxe, říká, že on osobně tyto zásady nedodržoval úplně stoprocentně. 

„...ty zásady si jako stanovuješ sám, proto jsem vždycky říkal, si myslim, že když si 

někdo dá pivo, jednou za čas a říká, že je sxe, tak s tím nemam problém, jo (...) když 

jsem byl někdy na něčích narozeninách a připíjelo se třeba, tak jsem neměl takovej 

problém si vzít trošku vína třeba a připít jim, já jsem to nebral, jakože úplně se toho 

nesmíš ani dotknout...“(lu). Tady je nutné zohlednit, že poslední respondent se 

pohyboval na sxe scéně ve Strakonicích a ostatní v Praze. Radikálnost postoje k 

dodržování pravidel by mohla být ovlivněna pojetím, které je předáváno mezi členy 

komunity v jednotlivých městech. Jednoznačně se tady ale opět dostáváme k tomu, že 

není přesně definováno, co to straight edge přesně znamená a je na každém, aby si to 

nějak vyložil, s ohledem na to, co ho k dodržování zásad tohoto životního stylu vede. 

Nedá se jednoznačně říct, co by měl člověk, který se označuje jako sxe, 

dodržovat. Vzhledem k tomu, že straight edge není jednoznačně definováno, záleží na 

každém, jak tuto myšlenku uchopí. Na základě svých motivací, proč se rozhodl stát 

straight edge, si každý může do určité míry stanovit, co ještě bude považovat za drogu, 

ale také jak striktně je nutné dodržovat zásady straight edge. 

Zásadami sxe, na kterých se všichni respondenti shodují, jsou pouze nepít, 

nekouřit a nebrat drogy. Participanti pracují při definování toho, co obnáší identita sxe, 

s dvěma pojetími. Užší, které je typické pro pojímání straight edge jako skupiny,  
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zahrnuje pouze výše zmíněné, původní zásady hnutí. Širší pojetí používají respondenti 

typicky pro své pojetí sxe a to zahrnuje ještě další elementy. Mezi ně patří HC/punková 

hudba a levicové postoje, obojí je spojeno s punkovou subkulturou, ze které sxe 

vychází. Dalšími důležitými složkami identity straight edge jsou důraz na práva zvířat, 

vegetariánství a veganství, které do straight edge vnesly kapely druhé vlny tohoto hnutí. 

Zásadním faktorem sxe je snaha o pozitivní seberealizaci, proto moji respondenti řadí 

mezi součásti sxe identity také toleranci, sebekontrolu a důraz na rovnost a lidská práva. 

4.1.3 Komunita sxe 

 

Jeden respondent zná sto jiných sxe, je ve scéně nejdéle a hodně aktivní. 

Ostatní uvádí počty od dvaceti do padesáti, což není závislé na době, po kterou se na 

scéně pohybují. 

Šest stávajících sxe se s jinými lidmi, kteří jsou sxe vídá denně „  ...by se dalo 

říct jako denodenně v podstatě nebo.. velmi často. To je jakoby okruh mých nejlepších 

přátel jako většinou.“(ga), často jsou to jejich spolubydlící, partneři, přátelé, hrají v 

kapelách, kde je ještě někdo s členů straight edge. S dalšími se vídají na koncertech 

nebo v obchodě s deskami. Respondenti jsou typicky aktivně zapojeni v HC/punkové  

scéně. Jeden z nich se vídá se sxe denně, když je v Praze, ale často jezdí na delší pobyty 

spojené  s prací mimo Prahu. Respondenti říkají, že mají mezi sxe nezanedbatelnou část 

přátel.  

Nejmladší respondent a zároveň nejkratší dobu žijící jako sxe se s nimi vídá 

obden, má spoluhráče v kapele, který je sxe, a na koncertech „Docela často, každej 

druhej den možná. Jako hrajem spolu v kapele...“ (ka), druhá nejmladší respondentka 

má sxe přítele, ale většina jejích ostatních přátel sxe není „...ale jako (sxe) kamarádů 

mam.. nemam zas tolik, třeba, ve škole třeba vlastně nikoho, když nad tim tak 

přemejšlim, ale na koncertech určitě, skoro na každej koncert, co jdu, tak je HC nebo 

minimálně jako zajímá tu skupinu, takže tam ty lidi jsou a třeba i prostě tréningy, 

trénuju thaibox, teda jako silně rekreačně a tam vlastně jsme všichni jako sxe...“ (ma).  

To, že se dva nejmladší respondenti s ostatními straight edge vídají méně často, může 

být dáno délkou praktikování tohoto životního stylu a angažovaností na HC/punkové 
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scéně. I u nich je ale frekvence setkávání a ostatními sxe poměrně vysoká, což by 

mohlo vytvářet dojem, že je komunita straight edge do značné míry uzavřená. 

Proti tomu se ale čtyři respondenti důrazně ohradili. Mají kamarády, kteří jsou 

sxe i kteří nejsou sxe, a nedělají mezi nimi rozdíly, nevyčleňují se, nepořádají žádné 

akce, kam by mohli jenom sxe „ ...abych se podle toho řídil, že na hory pojedu jenom s 

lidma, který jsou sxe, tak to by bylo přesně to sektářství, který nenávidim z celý svý 

podstaty, který by jakoby nemělo být jako vůbec přítomný, myslim teda jakoby nejenom 

v tom normálním životě, ale i v tom hardcore/punku zcela určitě“(pe). Pro jednoho sxe 

bylo obtížné si uvědomit, koho vlastně ze sxe potkává, protože si neuvědomuje, kdo je 

a kdo není sxe. „...ale ani si to ňák jakoby neuvědomuju. Protože s těmahle lidma se o 

tom vůbec nebavíš, protože není o čem se bavit. Je to prostě nudný zašedlý téma 

prostě...“(fr). 

Lidé mají tendence scházet se s jinými lidmi, kteří mají podobné názory a 

postoje i životní styl, což může vést k tomu, že se moji respondenti často setkávají s 

jinými lidmi v rámci této komunity, protože životní styl sxe je poměrně specifický. 

Všichni respondenti však mají přátele i mezi lidmi, kteří nejsou sxe, a nedělají rozdíly 

mezi sxe a ostatními. 

Na otázku, kde se setkávají, odpovídali jednak na koncertech,  ale také při 

sportovních aktivitách „... ale jezdíme i třeba na hory, rafty ...“(pe), v obchodě s 

deskami „hodně se scházíme jako v práci u některejch lidí, právě třeba M., kterej 

jakoby dělá v tom (obchodě), dělá jako styčnej bod, kde člověk často potká (jiné sxe)...“ 

(ga), když je příznivé počasí chodí posedět ven, na výlety, na pikniky, ale také do 

restauračních zařízení, na nealkoholické nápoje „ ...klidně si můžem sednout do 

hospody, někdo tam jde na pivo, akorát, akorát třeba jdem do nekuřácký hospody, 

protože jako prostě většina lidí v mym okolí jsou prostě nekuřáci a ani těm, co pijou jim 

není příjemný jako kouření...“(ad). Není to tak, že by se scházeli jen lidé,kteří jsou 

straight edge, bývá to smíšená skupina lidí. Rozdíl oproti běžné populaci může být v 

tom, že se neschází pouze na jednom místě, v hospodě, ale tím, že nepijí alkohol, tak 

pro ně hospoda, která může být pro většinu ostatních lidí nejjednodušším řešením, není 

tolik přitažlivá. 

Tři respondenti také zmínili, že si vaří. Typicky jsou vegani a v souvislosti s 
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touto dietou se často také scházejí, protože sehnat veganské jídlo může být 

komplikované. „ ...právě jako hodně scházíme i u jídla, že tim, jak je to jako spojený s 

tim vegetariánstvím, veganstvím, tak mi třeba právě s lidma, co bydlíme jako ve stejný 

čtvrti, tak děláme právě každou chvíli třeba jako večeře společný a hodně jako se takhle 

scházíme jako na ňáký jídla...“(ga). Také v souvislosti s koncerty se hromadně vaří 

veganská jídla. „...třeba vaříme pro kapely a vaříme celej den, že jo a jako u toho jíme, 

tak to jo, no, jako to je oblíbenej sport.“(ma) 

Dále mě zajímalo, co se mým respondentům líbí na straight edge. Pět 

respondentů zmínilo, že buď nejsou schopni nebo je pro ně obtížné zobecňovat nějaké 

vlastnosti na sxe, protože to, že sdílí jednu myšlenku, neznamená, že musí mít 

společného i něco jiného. Příslušnost ke sxe neznamená sympatické postoje v jiných 

ohledech „...v každý komunitě se najdou blbci a v pohodě lidi (...), jako sxe ti asi 

nepomůže jako v tom bejt lepší člověk...“ (pe). 

Jeden respondent uvádí, že se mu z počátku líbilo, že na koncertech sxe 

funguje také určitá komunita. Na koncerty se nechodí jen kvůli hudbě, potažmo 

alkoholu, ale také kvůli vzájemné komunikaci a potkávat lidi s podobným pohledem na 

svět. „... ty koncerty mi dávaly o hodně víc, (...) to bylo o tom, že ty lidi komunikujou a 

byla tam spousta dister a já nevim a spojení za práva zvířat a potom, že jsem se cejtil 

víc jakoby doma, (...) jseš tam prostě ve skupině lidí, který maj prostě podobný názory 

jako ty nebo maj ňáký názory, který si můžou vyměnit...“(pe).  Dvě respondentky 

fungování této komunity rozšiřují do celosvětového měřítka „...pro mě je vždycky jako 

fajn třeba potkat v cizině někoho třeba s nášivkou sxe a vědět, že ten člověk prostě 

smýšlí stejně...“(ha) ,  důležitou výhodu komunity sxe je fungující reciprocita  „můžu 

jako nadhodit, že potřebuju bydlet třeba měsíc v Londýně a hned je prostě x lidí, 

kterejm můžu napsat, i když se vlastně jakoby neznáme, (...) a zároveň i já sama se 

chovam takhle, že mam tu ochotu takhle s těma lidma sdílet ty věci, nabídnout jim 

jakoby pomoc, zázemí a tak.. to je fajn.(ga)“ 

Dvě respondentky uvedly, že považují za výhodné setkávat se se sxe, případně 

lidmi, kteří se pohybují okolo. Jedna je ráda, že nemusí objasňovat, proč nejí maso a 

proč nepije. „...je fajn, že nemusíš furt někomu něco vysvětlovat, i s tim veganstvim 

třeba, jako je to taková úleva, jako ty lidi už vědí, maj ten základ stejnej a už jakoby jim 
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nemusíš všechno vysvětlovat.“(ma)  Druhá oceňuje pocit, že cílem setkání s ostatními 

straight edge není, aby se napili, ale že se chtějí vidět. „V ětšinou s těmahle lidma, což 

mi přijde hrozně fajn, nechodíme jako někam do hospod, to mi přijde jakoby hrozně 

příjemný, jakože se spoustou ostatních kamarádů, který mam, kteří pijou, tak vždycky to 

setkání je takový jakože, sejdem se v hospodě,(...) buďto se s nima (se sxe) setkam venku 

nebo se s nima setkam u někoho z nás doma a dáme si čaj a prostě přijde mi to takový 

jako čistý a příjemný, že jde o to přátelství a že nejde o to popíjení toho alkoholu v tý 

hospodě.“(ha) 

Na což  částečně navazuje bývalý sxe, který vnímá komunitu sxe za poměrně 

uzavřenou. Problém vidí v to, že lidi v jejím rámci nemají příliš velký zájem účastnit se 

interakcí mimo scénu. Je jim většinou nepříjemné chodit někam, kde se pije a také 

vysvětlovat okolí, proč nepijí. Často tedy preferují setkání se sxe a lidmi, kteří se 

pohybují kolem této scény „ ...ale ani jsem neměl moc jako příležitosti vídat ty ostatní 

lidi, jako jasně, mohl jsem je potkat na ňákejch koncertech nebo takhle, tak já jak jsem 

se jakoby hodně bavil s těmahle lidma, tak jsem moc nechodil někam s lidma ze školy 

nebo mě to moc nebavilo s nima se bavit...“(da) Také mu připadalo, že uvnitř sxe 

funguje příliš silná sociální kontrola, lidi se hlídali, jestli nepijí, nejí maso. „...to mě na 

tom štvalo nejvíc, jak všichni kontrolujou, co ty druhý dělaj, že jo, co pijou, co 

jedí...“(da). 

Lidem, kteří žijí jako sxe, může být nepříjemné setkávat se s novými lidmi, 

protože jsou nuceni vysvětlovat své životní názory, a proto se můžou uchylovat k tomu, 

že se setkávají stále s těmi samými lidmi, ať už jsou nebo nejsou sxe, čímž se  může 

skupina uzavírat novým členům. To se děje i v jiných skupinách, ale narozdíl od sxe jim 

může situaci usnadnit alkohol. 

  

Dále jsem chtěla zjistit, jestli mým respondentům vadí něco na  sxe jako na 

skupině. Všechny odpovědi se týkaly toho, jak někteří lidé sxe pojímají. Osmi 

respondentům vadí, když je sxe pojímáno militantně, netolerantně, když se lidé, kteří 

jsou sxe, příliš vymezují proti ostatní společnosti a odmítají kontakty s ní „ ...ňáký lidi, 

který byli sxe, tak vlastně, když šlo třeba o muziku tak jako úplně třeba ignorovali 

kapely, který jako nebyly sxe a ani se jako nechtěli moc kámošit s lidma, který nebyli 
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sxe...“(lu). Respondentům vadí, když někdo posuzuje lidi jen na základě toho, že jí 

maso, pijí a kouří. „...vadí mi (...) já jsem ten nejlepší, já jsem sxe, já nepiju,nekouřím, 

jsem prostě čistej člověk a oni jsou špinavý. Tohle jsou příšerný lidi.. u nás jakoby 

přesto.. takových lidí není moc...“(ka) Dva z respondentů vidí tento radikální přístup 

jako znamení, že to ti lidé nemají příliš jasno ve svých postojích a mají zkušenost s tím, 

že tito lidé brzy myšlenku opustí a jejich přístup k alkoholu se obrátí od odmítání k 

nadměrnému užívání. „...nemam rád prostě, když jsou lidi prostě jakoby hustý, protože 

většinou to znamená, že to přesně nemaj moc srovnaný a ve finále to končí tak, že prostě 

jakoby popřou sami sebe, tim že jakoby začnou zase prostě fungovat na úplně 

opačnejch principech, většinou...“(pe) 

Problémem, který není v rámci sxe vyjímečný, je podle čtyř dalších 

respondentů vystavování sxe identity jako hrdinství, považování se za lepšího člověka. 

Respondenty je vnímán jako něco nepatřičného nebo nesympatického, co by člověk, 

který je sxe, dělat neměl a vadí jim, pokud se tak někdo prezentuje „...lidi si z toho dělaj 

fakt jako hlavní věc, která jeho.. která se jich týká, prostě já jsem sxe a tim jsem jako 

dobrej...“ (fr). Někteří lidé mají tendence považovat sxe za zásluhu, podle mých 

respondentů je to však pouze osobní volba, zvolený životní styl. Tři respondenti v 

tomto přístupu vidí také netoleranci a bezdůvodné vymezování se proti okolí „...jak to 

někteří lidi pojali, jako spousta lidí si myslí, že jsou lepší než ostatní, dávaj to ostatním 

dost jako najevo, to je právě ta netolerance, o který jsem mluvila...“ (ha). Jeden z 

bývalých sxe přiznává, že měl tendence si připadat lepší, když byl sxe, ale svému okolí  

to nikdy neprezentoval „...možná ve mně taky tak trošku.. tak občas.. se to objevilo v 

tom mym přístupu. Jsem ty ostatní vnímal jako takový prostě povrchní, který prostě nic 

neřešej a nejsou, jsou prostě úplně jako .. kašlou na všechno, zatímco já žiju postě ten 

lepší život a snažim se bejt lepší a snažim se líp chovat ke svýmu okolí...“(pe). 

Jeden dotazovaný vidí problém v tom, když lidé pojímají sxe jako dogma, 

nepřemýšlí o tom, ale mají ho spojené s náboženstvím nebo jednoduše přistupují ke 

kapelám jako ke spasitelům a přijímají sxe jako příkaz, aniž by uvažovali o tom, jestli 

jim to vyhovuje nebo proč by tak vlastně měli žít „...nepřemejšlej nad tim, proč to dělaj 

vůbec, jako to nemaj srovnaný samy se sebou (...) a vlastně to zaštítili pod to sXe, aby 

se nemuseli stydět za to, že jim to nadiktovala ta autorita, protože je to něco, co v 

dnešní společnosti se nenosí, že jo... no a stejně tak některý lidi to maj přes autoritu, že 
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ňáká kapela je sXe a zpívá o tom, tak ty lidi si jako řeknou, tak budem teda sXe a v 

důsledku to je stejný jako ňáký náboženství a jako vadí mi takový to skrejvání v tom 

ňákejch těch dogmat, ňákejch příkazů a tak..“(ad) 

Nikomu z respondentů nejsou sympatické myšlenky hardline. Šesti z nich vadí 

netolerance k homosexuálům, dalším častým důvodem je odmítání potratů jako volby 

ženy, používání násilí vůči lidem, kteří nesplňují jejich představy o „správném životě“, 

a způsob sebeprezentování příslušníků hardline jako lepších lidí. Svým militantním 

přístupem a netolerancí popírají základní myšlenky sxe v širším pojetí.  „Hele, to je na 

mě jako.. to je přesně tady o tom, že nemam ráda tadycto černobílý vidění a jakoby 

hodně militantní a uzavřený věci, (...) v hardline je jakoby spousta věcí, se kterýma já 

nejsem jakoby schopná souhlasit, (...) jsem hodně proti nim jako, homofobie a zákaz 

potratů jakoby vůbec ty věci jsou pro mě hodně palčivý téma, se kterym já jakoby 

nejsem schopná souhlasit (...)  je jako extrémní a nemyslim si, že to je něco fajn.“(ga) 

Pro dvě respondentky je ochrana zvířat velice důležitá, ale přesto je pro ně 

hardline neakceptovatelné i co se týče přímých akcí za osvobození zvířat „Jsem 

schopná se ztotožnit s lidma, kteří osvobozují zvířata, ale zároveň ne s lidma, kteří se 

označují hardline. Takže bych tohle jako trošku odlišovala, no, jestli to dělaj pod tou 

značkou hardline, tak jako je to dobře pro ty zvířata, ale ty lidi trošku odsuzuju, 

no.“(ha)  

Straight edge by podle mých respondentů, jak jsem uvedla výše, mělo 

obsahovat určitý stupeň tolerance ke všem lidem, měla by to být osobní volba 

jednotlivců, proto moji respondenti nemohou souhlasit s tím, když někdo posuzuje 

člověka na základě toho, jestli pije nebo nepije alkohol, je nebo není homosexuál apod. 

nebo když se snaží své rozhodnutí předkládat ostatním jako jediné správné. Také se tu 

objevuje prvek zodpovědnosti za své rozhodování, proto by lidé, kteří jsou sxe, neměli 

nekriticky podléhat autoritě a měli by zvažovat všechna svá rozhodnutí.  

Šest respondentů má výhrady k tomu, že se neonacisté začínají také označovat 

jako sxe. Nechtějí, aby sxe bylo spojováno s neonacismem, proti kterému se vymezují. 

Připadá jim, že tito lidé poškozují jméno jejich skupiny. „Nazisxe frčí, ale tak to .. to mě 

štve jako na tý rovině, co jsou ty lidi zač, ani ne kvůli tomu sxe, no, že prostě nám kazej 

jméno, kdybych to tak řekla.“(ma). Tři respondenti sice říkají, že jako sxe se může 
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označovat každý, kdo dodržuje tři pravidla, „Sxe jako kdokoliv v podstatě, jako přijde 

mi to divný, ale když ten člověk žije jakoby žije ten člověk bez drog, tak vlastně jakoby 

proč by nemohl bejt (...) asi bohužel může (být neonacista sxe), no, už to tak 

vypadá.“(da) ale k neonacismu mají výhrady jako k takovému. Jeden z nich navíc 

uvádí, že by sxe mělo být pojímáno jako součást punkové scény a s tím by měly 

souviset i určité postoje „...a proto já vždycky zmiňuju, že to je prostě jakoby věc, která 

vyšla z punkový scény, je s ní spojená a myslím si, že to je zásadní pro to, jak by měla 

bejt prezentovaná, takže asi tak.“(pe) Zbývající tři respondentky mají sxe spojený 

přímo s určitými životními postoji, proto by podle nich spojení sxe s neonacismem 

nemělo být možné „jakoby pravičáci, náckové, který začali jako se propagovat taky jak 

sxe, což se mi jako nelíbí, protože si myslim, že k tomu patří jako ňáká ideologie nebo 

smýšlení nebo politický přesvědčení a zároveň i ta ochrana třeba zvířat a lidí...“(ha). 

Respondenti si chtějí udržet pozitivní hodnocení skupiny do které patří, a proto 

se jim nelíbí představa, že by do ní patřili také lidé, kteří se svými názory pohybují na 

opačné straně spektra než oni. Je jim nepříjemná představa, že by mohli být s těmito 

názory spojováni prostřednictvím členství ve skupině, do které patří skrze jediný 

společný aspekt jejich životních názorů. Zároveň ale přiznávají, že v užším pojetí sxe 

do stejné skupiny patří. Vymezují se tedy proti ní za použití širšího pojetí skupiny sxe.  

Moji respondenti se vídají s jinými straight edge velice často, což bude 

ovlivněno skutečností, že lidé mají tendence vyhledávat lidi s podobným pohledem na 

svět. Tím, že nepijí alkohol jsou nuceni vyhledávat k setkávání jiná místa než 

restaurační zařízení, proto je jimi uváděné spektrum míst, kde se scházejí, poměrně 

široké. Jejich setkávání není v žádném případě omezeno pouze na příslušníky tohoto 

hnutí, ale někteří přiznávají, že jsou ji setkání v rámci komunity sxe příjemnější a jsou 

pro ně pohodlnější. Nejsou totiž nuceni vysvětlovat a obhajovat svůj způsob života. To 

může mít za důsledek čátečné uzavření komunity dalším lidem. Za výhodu je 

považována komunikace a fungující výpomoc v komunitě straight edge v celosvětové 

perspektivě. 

Respondenti typicky vnímají jako problém, že někteří lidé v rámci komunity 

sxe rozdělují lidi podle toho, jestli jsou sxe nebo nejsou sxe, a považují se na základě 

tohoto rozdělení za „lepší“ lidi. Respondenti se také vymezují proti hardline a proti 
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neonacistům, kteří se označují jako sxe. Tito lidé svým přístupem popírají myšlenky 

straight edge v širším pojetí, konkrétně  toleranci a důraz na dodržování lidských práv. 

Tím poškozují pozitivní pojímání jejich skupinové identity. 

 

4.2 Sociální okolí straight edge 

 

4.2.1 Reakce okolí 

 

Respondenti se typicky setkávají s respektováním jejich rozhodnutí, pro jejich 

okolí není problém akceptovat osobní volbu. „ ...jakože málokdy jsem se setkal s tím, že 

by někdo jakoby měl ňáký kecy nebo takhle, (...) někdo si ze mě dělal srandu zase jako v 

dobrym prostě...“(lu). Velké části lidí připadá skutečnost, že mladí lidé nepijí alkohol 

neobvyklá. „...většinou jsou ty lidi upřímně překvapený, no. Jako když řeknu, že prostě 

nepiju alkohol a nekouřim a tak a hlavně proč, tak jako ty lidi jsou jako fakt 

překvapený.“(ha) 

Skoro všichni se někdy setkali s negativními reakcemi na svůj životní styl, ale 

jen dva respondenti mají pocit, že převažují. Někteří lidé vůbec nejsou schopní nebo 

ochotní akceptovat jejich důvody, myslí si, že chtějí být pouze zajímaví. „...jako 

mnohokrát lidi vůbec nechápou jakoby proč, že nechápou ten důvod jakoby, že jako 

proč, vždyť je to v pohodě dát si jedno pivo a jako, což já jsem nikdy neříkal, že jako 

není v pohodě. Ty si ho chceš dát, tak si ho dej jako, já nechci, tak to je taky v pohodě, 

si ho nedam...“(pe). Jeden respondent popisuje že v rámci komunikace na internetu se 

setkává s útoky na svou sxe identitu. „...když někomu dojdou argumenty, tak se 

potřebujou něčeho chytit a chtějí prudit a většinou to bejvá právě tohle.“(fr) 

Pět respondentů mělo zpočátku své sxe kariéry problém s tím, že přišli o 

většinu svých přátel. Pro tři z nich byl důvodem nedostatek společných témat „...takže 

jako tadyhlecty známí hospodský, pak člověk jako dřív nebo pozdějc jakoby ztratí, 

protože pak zjistíš, že veškerý, co máte společný, je právě to, že chodíte chlastat. Takže.. 

a ty, s kterýma jsem měla společný něco víc, se vídám dál, takže jako...“(ga) Dalším 
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důvodem k ukončení kontaktů s přáteli byla neustálá kritika nové identity „...ze začátku 

jsem přerušil kontakty se všema mýma známýma, protože jsem to měl od nich furt, 

každej den na talíři a přestalo mě bavit to poslouchat...“(fr). U dvou mých participantů 

vyšel impulz k ukončení vztahu od jejich přátel „...a pak potom to začalo bejt 

nepříjemný v tom ohledu, že ta odezva padla od nich, že já nejsem ten, kdo se baví a 

mně to bylo nepříjemný, takže jsem v podstatě zpřetrhal všechny pouta za cenu toho, že 

budu mít čistou hlavu...“(ji). 

 

Někteří lidé v okolí mých respondentů si automaticky nepovažují život 

abstinenta za dostatečně kvalitní „...když nepiju, že se neumim bavit nebo že se nechci 

chodit bavit, takže zvláště na takovejch těch jako pracovních večírcích, kdy všichni 

jakoby chlastaj ňáký panáky, tak seš jakoby automaticky out, protože nechlastáš s 

nima.“(ga) Dva respondenti narazili na klišé, kdo nepije (resp. nejí maso), není 

„chlap“. „Co to je za chlapa, že nepije pivo, víš co prostě.. si nedá panáka, co to je za 

blba?“(ji) „...m ůj šéf, mi dává každej den sežrat to, že žeru furt trávu...“ (fr). 

Vysloveně pozitivní reakce na tento životní styl jsou vzácné. Dva  respondenti 

se setkali s obdivem lidí, kteří pijí, líbí se jim myšlenka, že by přestali, ale na druhou 

stranu nejsou ochotní se alkoholu vzdát „No, je to asi... že je to super, že by chtěli bejt 

taky, že by taky nechtěli pít a já vždycky, když mi řekli, že by taky nechtěli pít, tak jsem 

odpověděl prostě, tak proč piješ, když nechceš a oni, no, tak co mam dělat v pátek 

večer?“(ka) Jeden respondent se setkal s tím, že se lidem líbilo, že nepije, ale 

nezajímalo je proč, jaké k tomu má vlastně důvody „...někdo je takovej jako vow, to je 

dobrý! Ale dál jakoby za tim nic nevidí a nesnaží se ani přijít na to, proč asi zhruba to 

tak jakoby..“ (pe)  Jeden respondent, je mu třicet pět let, si myslí, že v jeho věku je 

abstinence považována za klad a i ženy, které hledají stálého partnera, ocení, že nepije. 

„...a navíc spousta lidí a třeba i holek jako.. po třicítce oceňuje, že ty chlápci 

nechlastaj, víš co, že to není jako, jo no, pivo s kámošema, choděj ve tři hodiny ráno 

domů, víš, co myslim, že tam, ačkoliv máme ňáký koníčky, tak se jako dokážem jim 

věnovat a je to jako i takový pro ně příjemnější...“(ji). 

Pro jednu respondentku byl tento důvod abstinence pozitivem při začleňování 

do kolektivu na střední škole. Její spolužáci považovali tento důvod abstinence za 
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zajímavý, takže ho respektovali „...já jsem byla jako hustá, že nepiju a všichni ostatní, 

co nepili a neměli pro to dobrej důvod, tak byli trapný“(ma).  Z mých respondentů je 

ale jediná, kdo popisuje podobnou situaci, takže se může jednat o výjimečný případ. 

Nenalezla jsem žádný vztah mezi vzděláním nebo zaměstnáním a frekvencí 

pozitivních nebo negativních reakcí okolí. Mohlo by to být dáno tím, že obliba alkoholu 

v rámci jednotlivých sociálních vrstev není konstantní. V každé sociální skupině jsou 

lidé, kteří pijí víc a kteří pijí méně a reakce okolí se mohou odvíjet od toho, kolik 

alkoholu konzumují jednotliví lidé. Vzhledem k tomu, že si lidé snaží udržovat 

pozitivní sebehodnocení, tak ti, kteří pijí víc, mohou považovat tento stav za normální a 

na abstinenci reagují spíše negativně. Ale na druhou stranu si také můžou lépe 

uvědomovat úskalí alkoholu a projevovat respekt lidem, kteří jsou schopní se ho vzdát. 

Šest respondentů se ve svém okolí setkalo s podezřením, že jsou součástí 

nějaké sekty „...a když jsem jim řekl sxe, tak.. a začal jsem jim říkat, o čem to je, tak 

furt v tom hledali třeba ňákýho boha, že v tom něco takovýho přece musí bejt jako a že 

to třeba jako nechci přiznat, ale že je to ňáká sekta jako a byli teda hrozně zvědaví jako, 

ale považovali mě za ňákýho prostě Jehovistu...“(lu). Tři respondenti si myslí, že tak 

straight edge na lidi při letmém setkání působit může „...ale když jsem třeba přišel sem 

na školu, před pěti šesti lety, ňák tak, tak jako si tu dělali srandu furt, jakože jsem jako 

divnej a lidi si mysleli, že je to ňáká sekta, ale ono to tak jako může působit, si 

myslim...“(ad). Někteří lidé si mohou striktní abstinenci spojovat s náboženským 

přesvědčením, protože se s jiným důvodem zatím nesetkali,  proto je pro okolí mých 

respondentů nutné si vytvořit pro mladé lidi, kteří nepijí z vlastního přesvědčení, ve své 

mysli novou skupinu a k tomu se lidé uchylují neradi, protože ji to narušuje jejich 

stereotypy a tím znesnadňuje orientaci ve světě. 

Důležitou součástí sociálního okolí jsou rodiče. U šesti respondentů (vč. obou 

bývalých sxe) přijali jejich rodiče jejich rozhodnutí pozitivně, byli rádi, že se chovají 

zodpovědně. Na druhou stranu participanti přiznávají, že mají pocit, že by jejich 

rodičům bylo příjemnější, kdyby se aspoň příležitostně napili, připadali by jim 

„normálnější“. „ No, maj jakoby, že by jim asi nevadilo, kdybych jako abstinovala a 

někdy si jako trochu něco dala, ale přijde jim to taky jako absurdní“ (ga).  

Jeden respondent rodičům nevysvětloval své důvody proč abstinuje, ale jeho 
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abstinenci oceňují. „...jen jsem řekl, že nepiju. Oni řekli dobře, nevadí jim to.A měli 

radost?Radost jakoby, jako jo, vlastně...“(ka). Rodiče jednoho respondenta jeho 

rozhodnutí nijak nehodnotili, jednoduše ho respektují „d ělal jsem si věci dost podle 

sebe a viděli jako, že to nemá žádnou souvislost s dalšíma prostě věcma, že třeba viděli, 

že je to moje rozhodnutí a vůbec to jako ňák neřešili.“(ad) 

U dvou respondentů bylo přijetí jejich rozhodnutí pro rodiče problematické. 

Jejich rodiče ho nepovažují za normální, nevyrovnali se s ním „...já jsem úchyl, protože 

nejim maso a nepiju, že jo. Normální lidi jí maso a pijou prostě, u nás teda víno, jinde 

pivo, že jo, takže doma to je spíš takový, že jediný co, tak jsou rádi, že vědí, že jako 

nezačnu fetovat...“(ba) „...táta se s tím nesmířil dodnes, protože ten potřebuje mít 

takovýho toho syna, co se s nim občas ožere nebo prostě, jo, ale já vim, že máma je za 

to hrozně ráda, i když mi to nikdy takhle otevřeně neřekla, ale vim, že je za to ráda, 

protože má druhýho syna, kterej se vyvíjel úplně opačným směrem“ (mi) 

Rodiče mých respondentů reagovali ambivalentně, typicky je uklidnilo, že se 

jejich děti přiklonili k tomuto životnímu stylu, protože se tím vyhnuli nebo v několika 

případech ukončili drogové experimenty. Na druhou stranu zase tuto identitu 

nepovažují za normální a preferovali by střídmou konzumaci alkoholu. Nejčastěji na to 

moji respondenti naráží na rodinných oslavách, kdy si nechtějí připít. Dva respondenti 

považují za výhodu straight edge, že se nemusí účastnit rituálů spojených s alkoholem, 

čímž vlastně dávají najevo, že je jim v určitých chvílích příjemné se vyčlenit z 

kolektivu. „Mn ě spíš jde pak o to, abych nemusel dodržovat ňáký rituály, který jsou 

spjatý s tim, že se člověk vožere, tak tohle fakt nemam zapotřebí...“ (ad) 

Tři respondenti se zmínili, že nepovažují za všech okolností za nutné, 

vysvětlovat lidem kolem sebe důvody proč nepijí.  Proto používají určité strategie, jak 

se zbavit zbytečných otázek. K vysvětlení situace používají zdravotní důvody nebo 

jednoduše, že jim alkohol nechutná. „když nemam jako chuť se s těma lidma o tom 

bavit, tak jim prostě řeknu, že nemůžu pít ze zdravotních důvodů, to je jako pádnej 

důvod...“(ad).  Jedna respondentka uvedla, že své důvody vysvětluje vždycky, i když jí 

to nebaví, ale chce, aby lidé začli považovat abstinenci za normální. „mně to přijde 

lepší, než prostě říkat to je jedno, protože ten člověk, když potká ňákýho člověka 

šestýho, tak už se nezeptá, že jo, nebo už mu to nebude připadat divný a nebudou to 
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všichni brát jako normu to pití a zjistěj, že takový lidi existujou, no.“(ma) 

Typickou reakcí na identitu mých respondentů je v jejich okolí je překvapení. I 

pokud se k této identitě vyjadřují pozitivně nebo negativně, je to důkazem skutečnosti, 

že identita abstinenta je výjimečná a že pro sociální okolí mých respondentů může být 

problematické ji přijmout. Straight edge se může jevit lidem, kteří se s touto myšlenkou 

dosud neseznámili, jako sekta, protože se u mladých lidí dosud nesetkali s abstinencí 

nezávislou na náboženském dogmatu. Protože vysvětlování důvodů, proč se participanti 

přiklonili ke sxe identitě, může vést ke konfliktům, uvádí moji respondenti místo 

skutečných důvodů své abstinence důvody, které jsou společností akceptované (např. 

nemoc). Tím pádem se však povědomí o této identitě společností nešíří. 

4.2.2 Snaha o vzájemné přesvědčování 

 

Nikdo z mých respondentů se v začátcích nesetkal s tím, že by ho někdo 

přesvědčoval, aby se stal sxe. Část z nich v té době žádného sxe neznala, ale ani ti 

ostatní si nevzpomínají, že by se s tím někdy setkali.  Z mých respondentů se sedm 

nikdy nesnažilo přesvědčit někoho, aby přestal pít. Připadá jim to zbytečné, protože 

pokud o to někdo zájem nemá, tak se proti tomu spíš zatvrdí a pokud má, tak se časem 

všechno dozví sám a vytvoří si svůj názor. Když někdo pije příležitostně, není důvod ho 

přesvědčovat, aby přestal a když své pití nemá po kontrolou, tak to zase nemá smysl. 

Dva respondenti si myslí, že je smysluplnější být vzorem pro lidi, kteří by se k tomuto 

životnímu stylu mohli přiklonit, a že to stačí. „Jako jestli to někomu přijde atraktivní, 

zajímá ho to a přijde mu to fajn, tak se o to jakoby může začít zajímat, můžeme se o tom 

bavit, ale myslim si, že člověk může dát příklad jakoby tim, jak žije on, ale jakoby 

nemam to tak, že bych někomu to vnucovala nebo někoho jakoby někoho přesvědčovala, 

myslim si, že pokud člověk k tomu jakoby nedojde sám, tak to vlastně jakoby nemá 

smysl. Prostě to dělat jenom proto, že to dělá někdo, to je zajímavý, ať k tomu  dojde 

sám, ne, jsem nikoho nikdy nepřesvědčovala.“(ga) 

Jeden respondent se snažil přesvědčovat lidi zpočátku své kariéry „ první dva, 

tři měsíce jsem byl nejaktivnější, o tom by ti mohli povídat moje rodiče, který si to užili, 

muj brácha taky, no.“(fr) Druhý přesvědčoval svého kamaráda, který přestal být sxe, a 
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kamarádku, která má zdravotní problémy „... když kámoš,(...) zlomil svůj edge, tak jsem 

se jako snažil přesvědčit, proč to dělá, proč to dělá jakoby jenom kvůli tomu, že v okolí 

má lidi.. to jediná byla chyba, že jsem se ho snažil přesvědčit a jakoby to je vše asi, no, 

ale nikdy jsem neříkal jakoby, buď sxe, říkal jsem třeba nepij, snažil jsem se třeba 

přesvědčit kámošku, která měla hrozně těžký problémy s játrama a alkohol, jak víme 

škodí, tak jsem se ji snažil hrozně přesvědčit, ať přestane pít a podobně.“(ka) Jedna 

respondentka přesvědčuje lidi, kteří jí připadají zajímaví a má u nich pocit, že se vlivem 

drog ztrácí jejich kvality. „No, já nevim, jestli úplně přímo, ale snažila, no, protože 

třeba mně přišlo, že u některejch lidí je vyloženě škoda, že půl dne prostě strávěj jako 

třeba zkouřený a tak a štvali mě tim, ale kór jako v mym okolí, ale já jsem jako jim 

nikdy neřekla, buď sxe, ale prostě nepij, nekuř...“(ma). Nikdo z nich ale nikoho 

nepřesvědčil. 

Důvodem odrazování od alkoholu tedy není snaha získat někoho pro myšlenku 

straight edge, ale pocit, že konkrétním lidem alkohol škodí, ať už ve fyzické nebo 

psychické rovině. Všem, kdo uvedli, že se o to pokusili, bylo ve věku nižším než dvacet 

jedna let, tedy v rámci mého výzkumu se jedná o nejmladší členy hnutí. Jedna z těchto 

respondentů však žije tímto životním stylem už pět let. Dá se tedy říct, že k abstinenci 

přesvědčují spíše mladší respondenti, ale ani tak to není typické pro tuto skupinu. 

Ostatní tvrdí, že se přesvědčit někoho nikdy nepokoušeli. 

Od kouření se snaží odrazovat dvě respondentky „...jako kuřáky, ty já peskuju 

úplně denně, kór jako mezi anarchistama třeba, protože to je na facku, když jseš 

anarchista a kouříš, podle mě...“ (ma). Jedna z nich uvádí jako důvod zkušenost s 

rakovinou způsobenou kouřením. „Ale co se týká těch cigaret, tak jako.. jako mam 

kolem sebe dost lidí, který kouří a fakt mě to mrzí, protože prostě vim, co to dělá a 

zažila jsem prostě několik lidí, který prostě měli fakt jako rakovinu z kouření a fakt to 

není příjemný, no, takže docela jako se snažim tak jako promlouvat do duše, ale ono to 

stejně nikdy nejde, pokud ten člověk není sám přesvědčenej, tak...“(ha). 

Jedna z respondentek, které se snaží odrazovat od kouření, se zároveň snaží i 

odrazovat od alkoholu, druhá k tomu má osobní důvody. Takže se dá předpokládat, že 

přesvědčování někoho, aby přestal kouřit závisí spíše na osobnostních charakteristikách 

než na účasti v životním stylu straight edge, přestože kouření je typicky mými 
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respondenty přijímáno mnohem hůře než konzumování alkoholu a ostatních drog. 

Třem lidem připadá smysluplné jen přesvědčování k vegetariánství. „Třeba 

jakoby, když jsem začal bejt vegetarián, tak třeba, když jsem občas dal někomu letáky, 

ale ne stylem, že bych do někoho hučel, ať se na to vyprdne, že je to špatný, ale spíš 

jsem někomu nosil letáky, ať si o tom on jakoby popřemejšlí...“ (da). Jeden z nich ale 

říká, že dnes to už nedělá, protože lidé, kteří se zabývají ochranou práv zvířat, to umí 

lépe „...myslim, že pokud chce někdo přesvědčit někoho, aby byl vegetarián nebo 

vegan, tak to udělá líp než já.. jako lidi, který dělaj třeba ve Svobodě zvířat nebo vůbec 

v ňákejch organizacích...“(ji). To souvisí také s vyjádřením poloviny respondentů, že 

narozdíl od myšlenky sxe, vegetariánství a veganství by se mělo šířit dál. 

Dále jsem se ptala, jestli se někdy snažili někoho od sxe odradit. Bývalí sxe 

říkají, že odradit se nikoho nesnažili. Jeden z nich protože už s novými členy hnutí 

nemá kontakt „...většinou ty lidi začnou bejt sxe třeba v sedmnácti nebo v tomhletom 

věku a já už jako s těma lidma nemam tolik kontakt, víš co. Protože jako třeba na těch 

koncertech ty lidi vídam, ale jako neznam je tak, že bych se o tom s nima nějak bavil 

nebo... takže jako nenene, nesnažil.“(da), druhý se nesnažil, ale přiznává, že se do nich 

občas zesměšňoval a „popichoval“ „...ale začal jsem dělat to, co jsem třeba dřív 

nenáviděl u lidí, který přestali bejt sxe a začali si z toho dělat srandu a šili třeba do lidí, 

který byli sxe, začli šít, tak jsem se párkrát přistihl při tom, že dělám přesně to 

samý,...“(lu). Respondentka během pauzy, kterou měla, se o odrazení jiných sxe 

nepřímo snažila „...jako jo, v tom půl roku, co jsem nebyla, tak jsem všem x-kařům 

říkala a vždyť prostě víš, že je to takový jako to, moc přísný...“(ma). K opuštění identity 

sxe však nikoho nepřesvědčila. „Já myslim, že určitě ne, oni ty lidi jsou naštěstí v těch 

postojích docela pevný“(ma). 

Čtyři respondenti uvádějí, že se s odrazováním jich samých od abstinence 

setkali v hospodě na té úrovni, že je někdo přesvědčoval, ať se s nimi napije, ale necítili 

to jako omezování. „Jo, ale to je jako ze srandy spíš, to je jako dej si s náma panáka, 

protože ví, že si nedam, ale to je v pohodě jako, já jim zase na oplátku, opět v tom vtipu 

řeknu, jo, ty by si měl přestat chlastat, ale není to přesvědčování ani z jedný strany, že 

jo, je to prostě sranda.“(pe) Jeden respondent se setkává s přesvědčováním, aby začal 

pít u kamarádů. „Asi pár kamarádů jenom, pár kamarádů, snaží se odrazovat lidi ještě 
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teď, ať to byl kámoš třeba ve škole nebo podobně nebo tak. To je všechno.“(ka) Jeden 

respondent má pocit, že ho ze začátku odrazovali všichni. 

V rozhovorech jsem nenarazila ani na jeden případ, že by se někomu podařilo 

přesvěčit, aby začal ani aby přestal abstinovat od jakýchkoliv drog. Přesvědčování má 

podle dvou respondentů spíše opačné účinky „...ale v tu chvíli to nastává už to, že se 

zaseknu a dělám to prostě už na truc, že třeba si nic nedám, protože třeba mě baví s 

těma lidma polemizovat o tom, protože ten život jako, to kdybych jako musel dělat to, co 

oni mi říkaj...“ (ad). 

K tomu, aby někdo přestal nebo začal pít, je pravděpodobně potřeba získat 

jistotu, že je to pro konkrétního člověka vhodné a přínosné. Vytvoření tohoto stanoviska 

se odehrává na základě vlastních zkušeností a hlubšího přesvědčení, případně 

stereotypu. V rozhovorech s mými respondenty jsem se nesetkala s žádným případem, 

kdy by se někomu povedlo získat někoho pro identitu straight edge, nebo ho od ní 

odradit prostřednictvím vzájemného přesvědčování. Moji respondenti se o to typicky 

ani nepokouší.  

4.2.3 Postoje straight edge k užívání drog 

 

Čtyři respondenti se u otázky, čím se odlišuje životní styl sxe od životního 

stylu jiných lidí, případně co jim na něm vadí, ohradili proti rozlišování lidí na ty, co 

pijí a na ty, co nepijí. „Tam vůbec s tim nemá sxe vůbec nic společnýho, prostě bereš 

člověka takovej, jakej je, prostě jestli je abstinent nebo jestli pije, to je fuk. Jako nemam 

to tak, že bych postavil člověka, kterej je sxe a člověka, kterej není sxe a řekl si, tenhle 

je lepší, takhle to není, to prostě nejde takhle.“(ji) Jedna respondentka říká, že jí vadí 

lidé, co nezvládají svou opilost a jsou agresivní, k tomu se připojují ještě dva další 

respondenti. Dvěma vadí netolerantní lidi, kteří nedokáží respektovat cizí rozhodnutí. 

„...některý lidi nedokážou respektovat rozhodnutí osobní, jako moje třeba  a v tu chvíli, 

mně je to jedno asi [...] každej člověk, kterýmu to vysvětlim, tak to většinou chápe, a 

když to nechápe, tak jako je podle mě jako zabedněnej, když nedokáže přijmout moji 

osobní volbu, která na jeho život nemá žádnej vliv...“(ad). Jednomu respondentovi se 

nelíbí, když někdo řeší své problémy pomocí alkoholu a jiných drog. „Vadí mi, že hodně 
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lidi řešej svý osobní problémy alkoholem nebo drogama, to jsem už říkal a vadí mi, jak 

je teď hrozně v módě prostě brát ňáký drogy prostě, hulit nebo šňupat, v tý mládeži, co 

je prostě patnáct, sedmnáct let, je to hrozná móda teď a mně to přijde úplně zbytečný, 

úplně tupý  

a .. prostě nejsem na ně naštvanej, nejsem ..agresivní na ně, ale přijdou mi 

prostě tupý.“(ka) 

Pokud tedy respondenti uvedli, že jim něco vadí, pak to byla netolerance a 

netolerance je zároveň nejčastější vlastností, která jim vadí u těch, kteří žijí jako straight 

edge. Ostatní problémy, které mají s většinovou společností, se týkají drog a alkoholu. 

Je tedy na čase ukázat, jak se moji respondenti staví, k alkoholu, kouření a drogám. 

Osmi respondntům užívání alkoholu u ostatních lidí nevadí, dokud se jich to 

netýká. „...když ostatní lidi pijou, tak do chvíle než mě začnou nějak ohrožovat nebo, 

nebo se chovat tak, že mě to omezuje, tak mi je to jedno,...“(ad). Jednomu 

dotazovanému nevadí alkohol u dospělých lidí, ale vadí mu, když ho užívají děti „je mi 

to spíš jedno, ale jako když vidim ňákýho malýho nebo malou holku prostě třináct, 

čtrnáct let prostě, jak jde s flaškou vína krabicovýho někam do parku s kamarádama, 

tak mi to přijde (špatné)...“(ka). Jedna respondentka vyzdvihla, že alkohol je častým 

spouštěčem sociálních problémů. Nikdo s respondentů nemá problém, bavit se s 

uživateli alkoholu. Patří mezi jejich přátele. Alkohol jim tedy vadí v obecné rovině, 

pokud je příčinou nějakých konfliktů nebo sociálních problémů.  

Šest respondentů se zmínilo, že jim vadí, že je alkohol brán naší společností 

jako norma. Je automaticky spojován s návštěvami koncertů, často se setkávají s 

postojem, kdo nepije, neumí se bavit. Na oslavách je běžné, že si lidé připijí 

alkoholickým nápojem a kdo odmítne, je vyčleněn z kolektivu „...takový to, že lidi maj 

pocit jako, že když nepiju, že se neumim bavit, nebo že se nechci chodit bavit, takže 

zvláště na takovejch těch jako pracovních večírcích, kdy všichni jakoby chlastaj ňáký 

panáky, tak seš jakoby automaticky out...“(ga). Někteří respondenti se s tímto přístupem 

setkávají i u rodičů, uklidnilo by je, kdyby pili, připadalo by jim to normálnější „přišel 

jsem domů prostě úplně nalitej, tak druhej den reakce mýho otce byla taková, že jako, že 

konečně jsem normální.. nebo že.. nebo takhle to asi úplně neřekl, ale trošku to tak jako 

bylo, já už si to přesně nepamatuju, ale že se mu asi trošku ulevilo, že zas nejsem 
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takovej úplnej magor.“(lu) 

Tři respondenti se vymezili proti tomu, když chce někdo používat alkohol jako 

omluvu pro svoje chování. Když někdo pije alkohol, tak by měl počítat s tím, že pod 

jeho vlivem nebude moci úplně kontrolovat své chování a v důsledku toho může dělat 

věci, které se mu nelíbí. Pokud však někdo alkohol požívá, tak na sebe bere i 

zodpovědnost za tyto důsledky „...to je mi úplně jedno, stejně jako jestli pije, pakliže to 

nedojde do situace, kdy se chová jako totální idiot, někoho napadne a druhej den říká, 

já za to nemůžu, já jsem byl opilej (...) když se chovam jako kretén a vim to a stejně piju, 

tak mi to zas asi tolik nevadí a v tom případě jsem kretén ale jakoby.“(pe) 

Dále přejdeme k ostatním drogám. Šesti respondentům nevadí, pokud někdo 

užívá drogy, čtyři z nich uvedli, že je to jejich věc až do chvíle, kdy začnou nějak 

omezovat nebo ohrožovat ostatní lidi nebo nutit někoho k jejich užívání „...drogy, to je 

každýho věc jako, pokud tim nechtěj, pokud tim jako násilím nepřesvědčujou někoho 

jinýho, že by mu cpali ňáký drogy nebo tak...“(ji). Dva z těchto šesti respondentů by 

užívání drog řešili v případě, že by s nimi měl problémy jejich kamarád „...to je podle 

mě každýho věc, víš co, jako kdybych viděl, že ňákej muj kamarád jako třeba v něčem 

jede, tak asi bych si s nim o tom promluvil...“(da). Dvěma respondentům užívání drog 

vadí, nechápou, proč si je někdo ochotný jimi ničit život „...ztrácí svojí kvalitu prostě, 

tim, že fetujou, no. Určitě nejsou to všichni, někdo se dostane do drog z různejch příčin 

jinejch, ale prostě obecně můžu říct, že nemám feťáky ráda ani trochu, no.“(ma) Jedna 

respondentka vidí za užíváním drog problém, který uživatele dovedl k závislosti „...tim, 

že se pohybuju v tadytýhle profesi, tak to mam hozený hodně právě přes to, že když lidi 

užívají drogy, tak maj ňákej jako problém, že jo, že je to tam vždycky spojený s ňákou 

hlubší věcí, takže jsem daleka toho odsuzovat jako někoho proto, že užívá drogy, takže 

to jako asi ne.“(ga) 

Poslední otázkou, která v této podkapitole zbývá je kouření. Kouření vadí osmi 

respondentům, ne ovšem z principu, ale protože je omezuje samo o sobě víc než 

alkohol a drogy. „Kouření mi vadí, protože mě vždycky hodně štve, že když přijdu třeba 

do klubu, tak domu přijdu strašně načichlej a to je strašně .. prostě bolí mě na plicích a 

je mi z toho blbě prostě, takže to mi fakt vadí…“  (da). Třem z nich vadí, pokud musí 

pobývat v zakouřených místnostech, ostatním i v případě, že někdo kouří kdekoliv v 
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jejich přítomnosti, jednak protože to poškozuje jejich zdraví  a také proto, že jim to je 

nepříjemné.  Tři z nich upozorňují na zkušenost s arogancí kuřáků, kteří nerespektují, že 

by jejich zlozvyk mohl někomu vadit „…musim to dejchat i já a takový ty kecy, že já 

můžu jít ven a že jako já je omezuju, když jim říkam, že aby tu nekouřili, tak mě prostě 

hrozně rozčilujou, že jestli někdo někoho omezuje, tak jsou to oni mě jakoby. Já nic 

nedělam, já tam jenom jsem prostě. No, tak tohle mě štve hrozně, jestli někdo kouří 

doma, to je jeho věc, jestli kouří venku, to je mi úplně jedno…“ (ga). 

Jedna respondentka uvedla, že se jí nelíbí, že stát doplácí na léčbu chorob 

kuřáků.“…z anarchistickýho hlediska je to každýho věc, jenže vzhledem k tomu, v jaký 

žijem společnosti, tak potom ti někdo jinej platí tu léčbu třeba, když onemocníš, že jo, 

tak to je taky jakoby, co se mi nelíbí…“ (ma).  

Jeden respondent má s kouřením pouze ten problém, že nemůže pobývat v 

zakouřených místnostech, protože má alergii na nikotin. „Já mam alergii a nikotin, 

takže trochu vadí, trochu vadí, ale když je toho fakt hodně, tak už jdu pryč prostě.“(ka) 

Typicky se respondenti shodují na tom, že životní styl je záležitostí osobní 

volby a stejně jako vyžadují respektování své volby, tak respektují volbu ostatních. Ve 

chvíli, kdy však uživatelé jakýchkoli drog svým chováním začnou obtěžovat někoho 

jiného nebo jejich chování má nepříznivé sociální (v jednom případě ekonomické) 

dopady, tak jim vadí.  

4.3 Vlivy působící na udržování identity straight edge 

 

4.3.1 Vnímání sxe 

 

Sedm respondentů vyzdvihlo, že sxe je jejich individuální volba, jejich cesta, 

která jim vyhovuje, je jim příjemná, ale nemyslí si, že existuje důvod, proč by tak měli 

žít všichni lidi. Dělají to pro sebe, jim vyhovuje abstinovat, pokud jiným lidem ne, 

nemají k tomu žádné výhrady. Je na každém, aby si zvolil, jak chce žít „...jsem to dělal 

hlavně kvůli sobě, řekl jsem si, že nebudu pít, protože je to jakoby můj postoj a když 

někomu vyhovuje pít, tak ať pije, že to je prostě jako jeho věc.“ (da) Čtyři respondenti 
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zároveň uvedli, že považují sxe za osobní v té rovině, že není třeba ho prezentovat, 

dávat na odiv ostatním lidem. Není to podle nich nic, čím by se měl člověk chlubit, 

vyzdvihovat to a dokazovat si, že žije lépe než ostatní. 

Pro nikoho z respondentů není problém dodržovat zásady. K vysvětlení, jak sxe 

vnímají, používají pojmy normální, přirozenější, cítí to tak, dělají to automaticky, 

nepřemýšlí o tom. Je to pro ně nenásilný stav. Dva respondenti vysvětlují, že by nebylo 

možné takhle žít, kdyby o tom člověk pořád přemýšlel a bojoval s tím „...není to tak, že 

bych říkal, že bych se ráno probudil a udělal.. další den do portfolia, jsem sxe, takhle to 

fakt není, ani to takhle bejt nemůže, pokud to takhle máš, tak je to špatně, si 

myslim.“(ji) K tomu, aby mi tento stav přiblížili, používali přirovnání „...to je podobný 

jako kdyby si se někoho zeptala, co mu jako pomáhá chodit každej den trénovat prostě 

basketbal, basketbalisty, jako co mu pomáhá, to žije, (...)odkaď bereme jakoby tu 

energii, proto abysme tak mohli žít, tak to jsou stejný běžný věci pro oba z nás a je to 

stejný prostě. Chce to dělat prostě, ví, že je to pro něj dobrý jako, já to mam to 

samý.“(pe) nebo „Já nepotřebuju žádnou pomoc, to není jako ňákej boj s něčím, to není 

boj s ňákým pokušením nebo tak, to prostě je věc, která je jakoby daná, že jo, a je pro 

tebe přirozená, že jo, stejný, jak kdyby.. já nevim prostě. Třeba někdo věří v Boha, 

protože byl k tomu ňákym způsobem vychovávanej nebo.. protože tomu prostě věří, taky 

jakoby ti nebude umět asi říct, proč tomu věří...“(fr). 

Zajímalo mě tedy, jestli se v kariéře sxe objevují existují nějaké momenty, kdy 

pro ně je obtížnější dodržovat zásady sxe. Jedna z dotazovaných uvedla, že je pro ní 

občas obtížné  dodržování  veganské diety, protože není vždy všude jednoduché sehnat 

veganské jídlo „...dostaneš chuť na sladký a jsi prostě v ňákym bufáči, kde nic takovýho 

nemaj a říkáš si do prčic, nikdo se nekouká.. jako někdy to problém je“(ma) To je 

zároveň jediný trvalý problém, který byl mými respondenty uveden v souvislosti s 

dodržováním pravidel. 

Tři respondenti měli problém dodržovat zásady na začátku svých sxe kariér. 

Museli se oprostit od zažitých schémat. Ve dvou případech šlo o to, že byli zvyklí 

chodit do hospody, kde  s přáteli konzumovali alkohol. Museli se naučit trávit čas jinak 

a přišli tím i o část přátel „...jako ze začátku to bylo náročný spíš v tom, že jakoby lidi, 

který jsem vídala, tak to bylo právě hodně skrze ty hospody, právě takovej ten klasickej, 
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přes tejden člověk pracuje, chodí do školy, v pátek se jde chlastat, že jo a teď najednou 

mi přestal vyhovovat tadyten životní styl, co má člověk jako v tý hospodě dělat, že jo? 

Jakože ono chvíli to je fajn, ale jak o každej víkend choď takhle...“(ga) „...já jsem se to 

prostě naučil takhle žít a je toho schopnej každej, prostě akorát musíš zlomit ňáký zažitý 

schémata, který máš, a vždycky to jde, jako vyjadřuje to.. musíš k tomu mít ňákou 

vnitřní sílu a motivaci a jde to.“(ji) Jeden respondent zaznamenal problém, když řešil 

své osobní problémy bez alkoholu. „Na začátku, když byly ňáký problémy v osobním 

životě, tak ano, ale pak už (ne)...“(ka). 

Dva respondenti pociťovali problém s dodržováním zásad, když prožívali 

osobní krizi. Jeden měl chuť se napít alkoholu a jedna respondentka měla chuť si 

zakouřit. Oba dva chápou, že osobní krize může být důvodem opuštění sxe „...poprvý 

jsem pochopil, proč lidi začnou pít, že prostě ta bolest jakoby vnitřní je tak velká, že 

prostě jakoby jste schopný udělat cokoliv, aby jakoby nebyla, aby zmizela na chvíli...“ 

(pe). 

Nejzásadnějším problémem, se kterým se musí lidé, kteří se rozhodnou žít jako 

sxe, vypořádat, je naučit se jednat v situacích, kdy byli zvyklí pít alkohol, jinak. Není 

možné alkohol jenom vypustit, protože jeho funkcí není jenom vyplnit čas, ale také 

usnadňuje společenské vyžití a poskytuje uvolnění energie a dočasné oproštění se od 

problémů. Musí být tedy v určitých chvílích nahrazen činnostmi, které jeho funkce 

zastoupí. V sociální oblasti je zastoupen komunitou straight edge, ale v případě, že není 

člověk schopen řešit problém a potřebuje ho odložit mohou nastávat problémy. 

Jedna respondentka prožila situaci, kdy si nebyla jistá, jestli pro ni sxe byla 

dobrá volba. Na půl roku přestala žít jako sxe, zjistila, že jí to nevyhovuje, tak se k 

tomuto životnímu stylu opět vrátila. „No, a před dvěma rokama jsem měla ňákou 

takovou asi jakoby osobnostní krizi, já nevim jako, hodně lidí to popisuje, co jsou 

dlouho, že prostě na chvíli přestali, a půl roku to jsem jako občas normálně pila a občas 

jsem si i zapálila, teda balený cigarety, protože jsou testovaný na zvířatech, ty co už 

jsou ubalený, že jo, ale po půl roce jsem si říkala, že to fakt není jako pro mě, no, a vod 

tý doby jako zase, takže s přestávkou jako prostě pět let, no.“(ma) 

Jeden respondent, bývalý sxe, popisuje, že během své kariéry třikrát zásady 

porušil, opil se, ale druhý den už opět zásady dodržoval. „A já jsem byl sxe třeba sedm 
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let, myslim, a za tu dobu jsem měl ty excesy třeba tři. A vtipný na tom je to, že to bylo 

třeba s ňákejma dalšíma lidma, který taky byli sxe  a vlastně to bylo takový jakože .. 

hele, tak půjdem, porušíme tyty a vyserem se na to a prostě dneska se tady jako opijem 

a prostě.. vždycky to bylo jako při ňákejch výjimečnejch situacích, ale jako tohle se mi 

jako třikrát stalo, že jsem jako porušil takhle..(...) Další den jsem trošku z toho měl 

výčitky a pak jsem říkal no a co, prostě jako.. pak jsem zase neměl problém další rok se 

fakt alkoholu jako nedotknout,..“(lu). 

Ostatní respondenti ve své kariéře žádné problémy s dodržováním zásad 

nevnímali, zároveň jsou to ti respondenti, kteří o sobě tvrdí, že před tím než se stali sxe, 

příliš alkohol nekonzumovali. Jeden z nich už dnes ale sxe není. 

Mezi mými respondenty panují rozdíly v chápání, nakolik je pro ně tento 

životní styl definitivní. Dva respondenti zmínili, že si dokáží představit, že by přestali 

být sxe, i když o tom neuvažují. Jeden, protože neví, co mu život dál přinese „už si 

třeba jakoby nejsem vůbec jistej, že budu sxe do konce života, což jsem si v těch 

šestnácti byl naprosto jistej, protože vim, že zejtra se může stát něco, co mně ten život 

obrátí úplně vzhůru nohama prostě..“(pe), druhá respondentka považuje sxe za životní 

styl, který člověk může změnit, pokud mu nevyhovuje „nevnímam to sxe právě takhle.. 

jakoby uzavřeně a nevratně prostě jako je to ňákej životní styl, ale nemyslim si, že jako 

tragédie, ani bych jako nenazvala, že to vzdá, tak jako ňákej čas prostě zvolí 

tadyto.“(ga) 

Jiní dva respondenti jsou přesvědčeni, že aby byl člověk sxe, musí tak žít do 

konce života, není možné říct byl jsem sxe, sxe buď je člověk pořád nebo nikdy nebyl. 

„...takovej člověk, kterej se na to vysere, tak to vlastně nikdy nepochopil, jo? Protože 

pro mě to je rozhodnutí na celej život, tak by to podle mě mělo bejt nebo, tak to bylo 

myšlený nebo možná mi to ty lidi, od kterejch jsem se to dozvěděl tak podali...“(fr) Pro 

ně sxe znamená závazek, že budou řešit problémy bez alkoholu a pokud by v takové 

situaci selhali, tak se zpětně za sxe považovat nemůžou. „...vždyť proto seš sxe, že 

nechceš řešit svoje problémy osobní alkoholem nebo drogama...“(ka). 

Ostatní respondenti si sice nedokážou představit, že by přestali žít jako sxe, ale 

nevidí žádný problém v tom, když někdo sxe opustí. Stejně jako začít žít jako sxe je pro 

ně věcí osobní volby, tak i přestat. Pokud už někomu tato identita nevyhovuje není třeba 
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a ani žádoucí se jí držet. Rozdíl ve vnímání definitivnosti rozhodnutí stát se straight 

edge není u mých respondentů závislý ani na věku, ani na délce příslušnosti ke straight 

edge. Pravděpodobně bude souviset s interakcemi s jinými příslušníky této subkultury 

na počátku kariéry a s důvodem, proč si respondenti tuto identitu zvolili. Tím může být 

právě přání naučit se řešit problémy bez pomoci alkoholu. 

Všichni respondenti považují identitu sxe pro sebe za přirozenou a její zásady 

dodržují automaticky. Problémy s udržením této identity popisuje pouze část z nich. V 

počátcích sxe kariéry je nutné změnit zažitá schémata chování a v některých případech 

také sociální okolí. V průběhu kariéry se mohou dostavit obtíže při řešení závažných 

osobních problémů, i v tomto případě je nutné naučit se nové vzorce chování. Rituály 

spojené s alkoholem není možné ze života pouze vypustit, v některých aspektech musí 

být nahrazeny jinými aktivitami. 

Názory na to, jestli je identitu sxe nutné dodržovat do konce života, se 

pohybují na celém spektru. Na jedné straně je zastánkyně postoje, budu sxe, dokud mi 

to bude vyhovovat, na druhé straně dva respondenti, podle kterých by sxe mělo pro 

všechny znamenat trvalou identitu,  

4.3.2 Vliv identity sxe na život respondentů 

 

Další otázkou je jaké dopady má nebo měla identita sxe na  její nositele. Začnu 

těmi pozitivními. Čtyři respondenti uvedli, že mají dobrý pocit z toho, jak žijí, že je 

tento přístup obohacuje a posouvá dopředu „... mam jakoby ze sebe dobrej pocit, jakože 

žiju tak, jak mi to vyhovuje a jsem se sebou spokojená, teda jako v tadyctý stránce, aby 

to zas neznělo jako úplně...“ (ga) 

Jeden respondent považuje za přínos, že díky lidem kolem sxe se dostal k 

činnostem, které si nikdy nedokázal představit, že by mohl dělat. Začal hrát v kapel, 

organizovat koncerty, změnila se mu vlastně celá životní náplň. Změnil se z 

konzumenta na aktivního člena scény „...změnilo mě to úplně kompletně prostě, začal 

jsem si víc věřit, začal jsem dělat věci, o kterých jsem si myslel, že je nikdy dělat nebudu 

prostě, a dělám je doteďka, prostě, myslim si, že to je prostě hlavní poselství celý tý 

scény je prostě taková, má opravdu v tom nejlepšim smyslu jako sílu měnit lidský životy, 
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no.“(pe) K aktivitě pomohla sxe scéna i jedné respondentce. „...mě to hodně popíchlo k 

tomu bejt ňák jako aktivní, začít dělat ňáký politický věci jako zajímat se o ty věci a 

třeba právě jakoby o nich mluvit.. jakoby číst, shánět si věci, dělat ňáký jako materiály, 

mm, já nevim, dělat kapelu, dělat koncerty, zajímat se jako o ty věci, že mi to hodně 

dalo takový to, když to prostě není, tak to prostě vezmu do svých rukou, takže si myslim, 

že to hodně lidi podporuje k ňáký aktivitě...“(ga).  

HC/punková scéna vytváří podmínky pro lidi, kteří mají zájem, uplatnit své 

talenty v mnoha směrech, hudební, organizační apod. To by mohlo být jedním z 

aspektů, který pomáhá lidem žijícím jako sxe. Nahradí jim uvolňování energie, kterou 

většinou byli zvyklí uvolňovat alkoholem, konstruktivnějším způsobem. Zároveň s tím 

může vést ke zlepšování sebepojetí. 

Jednomu bývalému sxe se na scéně líbilo to, že se mohl vymezit vůči zbytku 

společnosti nejen její kritikou, ale tím, že začne žít tak, aby především sám u sebe 

změnil chování, které se mu nelíbí  „...spoustu punkovejch kapel říká, jak ta společnost 

je špatná (..) ale při tom vlastně se nechovaj o moc líp a v tom sxe jsem viděl něco 

takovýho jako, že to jde víc do hloubky, (...) že jako tak, když chci něco měnit, tak začnu 

měnit jako sám sebe, začnu u sebe...“ (lu), zároveň považuje za možné, že se vlivem 

sxe choval zodpovědněji „...možná jakoby asi jsem začal bejt zodpovědnější nebo snažil 

jsem se bejt zodpovědnější ve spoustě věcech, to nebylo jenom o.. jako o drogách...“ 

(lu). 

Identita sxe vytváří podmínky pro seberealizaci a zdokonalování sebe sama. 

Také k tomu nabízí vzory. Pokud toho příslušníci využijí, může vést ke zlepšování 

jejich sebepojetí.  

Teď přejdeme k nevýhodám. Ze stávajících sxe zmínil pouze jeden respondent 

nevýhodu životního stylu a tou byla neschopnost relaxovat „...jsem trošku ztratil 

schopnost relaxovat a vypnout jakoby, jo, to souvisí s tim, jakej žiju život hektickej, ale i 

s tim, že skutečně si myslim, že třeba ta marihuana nebo ten alkohol by mi v tomhletom 

pomohli, jsem o tom přesvědčenej, ale zase se bojim, že by mi to na ňákym dalšim.. 

úrovni zase převrátilo život úplně vzhůru nohama a nehodlam to jako riskovat v 

současný chvíli, takže.. takže to nedělam prostě, no.“(pe) Skutečnost, že nikdo jiný ze 

stávajících příslušníků subkultury žádnou nevýhodu neuvedl, může být dána tím, že 
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otázka, co je vlastně sxe, je hodně otevřená a pokud by se mým respondentům něco 

nelíbilo, nemusí to považovat za součást této identity. Pokud by se jim nelíbilo něco na 

původních zásadách, tak se ke sxe nebudou hlásit „...ta myšlenka sama o sobě, je to jen 

ta drogová abstinence, takže ta buď se mi může líbit anebo nelíbit, ve chvíli, kdy se mi 

bude nelíbit, tak to nebudu dělat, jo? Ve chvíli, kdy se mi líbit bude, tak ji žít budu a to, 

co si přidam okolo, to jsou opět ty vnější okolnosti.“(pe) 

Jeden z bývalých sxe považuje za negativní dopad to, že se stal upjatější a 

vážnější, měl pocit, že se ho všechno týká a všechno musí řešit, takže mu odklon od sxe 

pomohl k větší otevřenosti a vyšší míře tolerance „...že jsem se tim jakoby vlastně 

uzavřel a i když jsem se snažil furt bejt jakoby tolerantní a otevřenej, tak jsem kolem 

sebe stejně furt stavěl ňáký zdi a tohle.“(lu) Druhému se nelíbila uzavřenost komunity a 

to, že se nevídal a neseznamoval s jinými lidmi. „...i jakoby na sobě jsem to viděl, že 

když jsem byl sxe, tak jsem třeba jakoby tolik nechodil mezi lidi, nebavil jsem se jako 

tolik s jinejma lidma, prostě ne, že bych měl něco proti nim, že pijou nebo takhle, ale 

ňák prostě mě to nebavilo s nima někde sedět (...) člověk, kterej není jakoby 

hyperkomunikativní a (je) introvertní, tak se trošku jakoby vyloučí jakoby z toho, jakoby 

z tý normální společnosti, o což jako spousta lidem jde, jako trochu se odlišit od tý 

normální společnosti.“(da) Všechny nevýhody, které respondenti uvedli, mohou 

souviset s tím, že některé funkce alkoholu je pro ně problematické nahradit jiným 

způsobem.  

Tři respondenti považují za zásadní aspekt dodržování zásad to, že se pohybují  

ve skupině lidí, kteří žijí podobným způsobem, konkrétně vyzdvihují problém 

abstinence od alkoholu. Dva z nich už přestali žít jako sxe, jedna respondentka svůj 

„edge“ stále udržuje. Je tady ovšem rozdíl v tom, co na vlivu skupiny považují za 

důležité. Dotazovaní, kteří už sxe opustili, považují vliv skupiny za zásadní pro to, že 

vydrželi abstinovat tak dlouho (sedm a osum let). „...že jsem se vídal v podstatě jenom 

jakoby s nima(...) Asi tohleto hlavně mě v tom jako udrželo tak dlouho...“(da). 

Respondentce, která sxe stále je, tvoří skupina kolem ní podporu, je pro ní snazší 

radikálně odmítat alkohol při všech příležitostech, protože může příslušnost k této 

skupině použít jako důvod pro svou abstinenci a nemusí vysvětlovat své důvody 

„...jakoby pro mě vždycky bylo mnohem jednodušší jako říct to striktní ne, protože to tak 

jednak cítim a protože prostě, že bych řekla, že mam jakoby ňákej support tim, že je 
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ňáká určitá skupina lidí, který to tak maj taky stejně, je to taková jakoby, ne výmluva, 

ale je to prostě jednodušší podle mě, no, než jenom říct ne, já nechci.“ (ha) 

Za výhodu identity považují respondenti typicky dobrý pocit, který v nich 

vyvolává to, že žijí podle svého nejlepšího přesvědčení. Zároveň jim HC/punková scéna 

umožňuje uplatnit své talenty v nejrůznějších oblastech, čímž může konstruktivně 

nahrazovat jednu z funkcí alkoholu, kterou je uvolnění energie. Za nevýhody identity 

straight edge označila část respondentů neschopnost se uvolnit, v postojích i fyzicky, a 

problémy  v komunikaci s cizími lidmi. To by mohlo naznačovat, že tito respondenti 

nejsou do určité míry schopni některé funkce alkoholu suplovat. 

 

4.3.3 Opouštění sxe identity 

 

Oslovení respondenti se shodují na tom, že většina lidí, kteří se stanou sxe, 

tuto myšlenku časem opustí. „Jo, znam hodně lidí, většinu jako.“(pe) Zároveň nikdo z 

respondentů nepovažuje za problém, když někdo myšlenku sxe opustí. Nedělá to z nich 

horší lidi „...jsem nikdy jakoby neměl potřebu ty lidi ňákym způsobem kádrovat nebo na 

ně zanevřít kvůli tomu, že začli pít.“(pe) 

Části respondentů se však nelíbí, že lidé po opuštění sxe popřou svou dřívější 

identitu a zanevřou na sxe „...pak je spousta lidí, kteří přestali být sxe a začali jakoby 

kydat hnůj hodně, tak jako v podstatě, když to řeknu hnusně, tak si začali srát do huby o 

tom, že sxe jsou jenom parta nezletilců, který nepijou alkohol jenom kvůli tomu, že 

vlastně ještě nemůžou a že na to stejně každej brzo přijde, tak to si myslim, že je fakt 

jako hloupost a to mě fakt jako vadí, no..“ (ha) 

Dva respondenti mají ve svém okolí někoho, o kom si myslí, že mu opuštění 

sxe identity prospělo. Pomohlo jim se uvolnit, dodržování zásad sxe pro ně nebylo 

přirozené a museli se přemáhat. „Znam ze svýho okolí případy, kdy lidem pomohlo, že 

začali pít, potom, co byly roky sxe, že je to na ňáký určitý úrovni odblokovalo prostě 

(...), myslim si, že by měli lidi najít sílu ve chvíli, kdy je to jako začne táhnout dolu, jako 

to dogma, tu myšlenku opustit, to je důležitá věc nejenom u tadyhletoho...“(pe) To 

souvisí se skutečností, že respondenti pojímají sxe jako volbu každého jedince, a aby 
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tak někdo mohl žít, musí mu tento životní styl vyhovovat. Pokud mu nevyhovuje, není 

důvod se ho držet. 

Ptala jsem se po důvody, proč si myslí, že někdo přestane být sxe. Nejčastěji 

jsou uváděny osobní problémy, včetně vztahových. „No, jako u spoustu lidí okolo mě, 

to byly právě, že řešili ňáký problémy a takhle a že tohle bylo.. o čem jsme mluvili, ty 

rozchody třeba, no, tak jako hledali ňákej takovej.. ňákou rychlou úlevu chvilkovou a 

většinou to bylo kvůli ňákým takovýmhle věcem, víš, jakože ňáký problémy...“ (da).  

Vztahové problémy jsou jedna z věcí, které jsou lidé zvyklí řešit alkoholem, protože jim 

poskytne dočasnou úlevu, naučit se přejít tento problém jinak, může být pro ty, kdo 

mají zažitý tento vzorec chování, úskalím jejich sxe kariéry. Dva respondenti se pak 

proti tomu hned vymezili, že si myslí, že pokud někdo řeší osobní problémy alkoholem, 

tak myšlenku sxe nikdy nepochopil. 

V důvodech opouštění identity sxe se objevuje také vliv sociálního okolí. Lidé 

se dostanou do jiné skupiny a časem podlehnou tlaku okolí. „...já jsem teda měla 

kamaráda, kterej začal v patnácti, byl o několik let mladší než já  a říkala jsem mu, hele 

jako, ty lidi kolem tebe tě ukecaj a on furt, že ne, že ne a rok a půl a prostě 

přestal...“(ma). 

Tři lidé, jeden z nich už není sxe, si myslí, že člověk může dospět do určitého 

stádia a věku, kdy má pocit, že už nepotřebuje žádné vodítko, není tak radikální, a proto 

se rozhodne tuto myšlenku opustit. Obvykle pak alespoň nějakou dobu následuje 

opačný extrém, kdy se tito lidé začnou opíjet, jednak proto, že neumí pít, jednak proto, 

že mají pocit, že si musí své sxe období vynahradit „...oni nechtěj žít v dogmatu, že 

prostě nepotřebujou tu cestičku jako, že si to jako vezmou sami, jenže já z těch lidí, co 

takhle znam, tak odložili dogma a začali fakt jako chlastat...“(ma). Změny prostředí a 

sociálního okolí mohou ovlivnit, nakolik člověk přestane vnímat myšlenku sxe pro svůj 

život jako podstatnou. S věkem se také mnoho lidí odklání od černobílého vidění a 

tento životní způsob jim postupem času může začít připadat příliš extrémní. 

Mezi další důvody opouštění identity straight edge patří, že u příslušníků této 

subkultury mohlo dojít k určité deziluzi, kdy zjistili, že ve skutečnosti to mezi sxe 

nefunguje tak,jak je deklarováno. „No, myslim si, že to bylo v hodně případech asi 

podobný důvody jako u mě, ňáký zklamání z ňákejch lidí z tý scény ...“ (lu). Dalším 



 

 59 

důvodem může být, že pro některé lidi nebyl tento způsob života uspokojivý, tak ho 

opustili. „Asi jim to nevyhovovalo prostě. Nebo se svezli na ňákym trendu, že prostě.. 

třeba v HC to je jako sinusovka, chvilku je to velký..chvilku je to velký a nalepí se na to 

spousta lidí, která to má jako trend, že si říká, ty jo, to je parta pokérovanejch kluků, 

hrajou supr muziku, a pak to najednou spadne...“(pe), dalším důvodem může být, že to 

ti lidé nemysleli dostatečně vážně. “Jakože si myslim, že to od nich buďto nebylo ze 

začátku upřímný, jako jasně, každej může změnit ze začátku názor a každej.. to určitě.. a 

každej se ňákým způsobem vyvíjí, takže jakoby já to na jednu stranu chápu, pokud se 

někdo rozhodne přestat být sxe, tak je to přece zase jenom jeho osobní věc“ (ha). 

Někteří lidé mohou očekávat od myšlenky sxe změnu svého života bez vynložení 

energie na změnu vzorců chování, takže se pro ně časem, když opadne prvotní nadšení, 

může stát obtížné dodržovat zásady. 

Jako důvody k opuštění identity straight edge uvádí respondenti téže situace, 

ve kterých u nich docházelo ke krizím této identity, situace, kdy měli problém si ji 

udržet (viz. Vnímání straight edge). U některých lidí může postupně dojít k odklonu od 

extrémních postojů a tím pádem i od straight edge, to může souviset s vyšším věkem 

nebo změnou prostředí. 

Dva z mých respondentů opustili sxe úplně, jedna respondentka dočasně, dnes 

už je znovu sxe. Ptala jsem se jich tedy, co bylo jejich důvodem k opuštění sxe. Všichni 

tři uvádí, že ztratili nějakým způsobem pocit vnitřního uspokojení, ale zároveň se u 

všech objevuje faktor změny ve vztazích v jejich blízkém okolí, u dvou ve vztazích 

partnerských a u jednoho s přáteli „já jsem měla ňák jako pocit, jestli to nedělám 

špatně, protože jsem začla docela brzo, relativně, tak jsem měla pocit, jestli jako mě 

vlastně něco nechybí, (...) .. no a vlastně jsem si našla přítele, kterej normálně prostě pil 

a všechno a on mě přišel takovej prostě hrozně veselej “(ma).  

Možná, že jsem to začal vnímat, že to tak úplně taky není no, že spoustu těch 

věcí jsou jenom kecy a třeba lidi, (...) nejsou vůbec o nic lepší než ty lidi kolem (...) 

některý lidi, který začli bejt sxe, začali bejt strašně upjatý, začali díky tomu.. nebo ne 

díky tomu, já jsem to třeba vnímal tak, že skrz to, že oni občas nemaj takovej ten ventil, 

skrz právě třeba ten alkohol nebo ňáký jiný drogy, tak jsou hrozně jakoby upjatý  a 

hrozně začínají být netolerantní vůči vlastně všemu... (lu)  
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No, mně už.. už jsem jako cejtil, že už mně to nic moc nedává, že už mě to jako 

nic moc nenaplňuje (...) Takže to byl asi takovej hlavní impulz a taky tam byly takový ty 

věci jako je rozchod a takhle.(da) 

Respondenti, kteří mají osobní zkušenost s opuštěním identity sxe, uvádí ve 

všech případech jako důvod kombinaci dvou faktorů. Do popředí staví ztrátu vnitřního 

uspokojení z této identity a jako vedlejší důvod vliv sociálního okolí. Přesto je podel mě 

důležitou okolností, že u nich opuštění identity sxe časově koresponduje s obdobím, 

kdy v jejich vztazích došlo k významnější změně. Tato změna mohla ovlivnit jejich 

postoj k identitě straight edge. 

Dále mě zajímalo, jak se k jejich odklonu od myšlenky sxe stavěli ostatní z této 

komunity. Jeden bývalý sxe se s žádnými vyloženě negativními reakcemi nesetkal. „... já 

jsem se nesetkal s tim, že by někdo jako měl ňáký řeči kvůli tomu, že jsem se na to 

vykašlal prostě. Ne no, aspoň mi to neřekl jako...“(da). Druhý bývalý sxe má jinou 

zkušenost. „Ale zažil jsem třeba od lidí, který mě vlastně k tomu dostali a který vlastně 

byli ty, který mě pak zklamali (...) odsuzující reakce, jakože ty jsi zrádce, ale jako 

takovýhle v tý lehký podobě, to bylo jako v těch Strakonicích a .. (...) od lidí z Prahy mi 

to přišlo jako no, jako, jeden z dalších, co odpadl, jste tam prostě všichni stejný...“(lu). 

Respondentka, která měla ve své kariéře pauzu, se setkala s lehce negativními reakcemi. 

„No, tak všichni mně říkali sell out, sell out a prostě jako, že jsem s tim sekla a smáli se 

mně“(ma) ale zase na druhou stranu s návratem problémy neměla. „...když jsem jakoby 

se vrátila, tak mi nikdo neřekl jdi do prdele, to už neplatí nebo něco takovýho, takže to 

bylo docela pozitivní.“(ma) 

Z bývalých sxe se jeden na scéně stále pohybuje, hraje v kapele, takže je v 

kontaktu se sxe několikrát týdně „...tim, že jsem začal pít, se nezměnilo jakoby to, s 

kym se vídam, (...)  já se vídam v podstatě pořád s těma samejma lidma, se kterýma 

jsem se vídal před těma sedmi lety“(da). Druhý se se sxe setkává jen občas, ale se 

stejnou frekvencí se s nimi setkával i před opuštěním sxe „...když jsem byl v Praze a 

ještě jsem ňákou dobu byl sxe, tak už jsem se vlastně docela málo stýkal jako s lidma, 

který byli sxe v tý době. Jeden z posledních byl P. N. a s tim se v podstatě teďka 

potkávám někde výjimečně na koncertech, no...“(lu). To může být dáno také tím, že se 

pohyboval na strakonické scéně, z které téměř všichni myšlenku sxe opustili. 
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Jedna respondentka, která je sxe, má pocit, že někteří lidé v jejím okolí mají 

problém přijmout rozhodnutí, že někdo sxe opustí a nelíbí se jí to. „...jakoby i mě 

docela mrzí, že ty ostatní lidi kolem něj třeba alkohol nepijí, nebo kolem nich, tak že to 

jakoby vzali strašně špatně jakoby, od ňákejch urážek po zesměšňování, to mě 

mrzí.“(ha) 

Reakce okolí tedy pravděpodobně záleží na konkrétních lidech, s kterými se 

respondenti setkávali a také na tom, jaké mezi nimi byli vztahy. Respondent, který se se 

sxe stále setkává, s přijetím svého rozhodnutí mezi ostatními sxe neměl, respondent, 

který už se z nikým na scéně pravidelně nestýkal, se setkal s odsouzením. 

Dále jsem se ptala, co se změnilo v životě bývalých sxe poté, co začali znovu 

pít. Jeden říká, že se seznámil s mnoha novými lidmi a obnovil své dřívější kontakty.  

„Začal jsem víc chodit takhle na různý jiný akce, tak jsem poznal jako spousta novejch 

lidí nebo zase jsem ňákym způsobem třeba obnovil kontakt s lidma, se kterýma jsem se 

předtim tolik nevídal, jako lidi ze základky nebo z gymplu...“ (da) a druhý se naučil 

uvolnit v názorech a  postojích „...už jsem prostě neřešil všechno možný, jakože jsem 

vždycky měl pocit, že všechno musim řešit, všechno se mě týká  a ke všemu musim mít 

jasně danej postoj (...) v ňáký době jsem měl jasně daný, že kapely, který vydávaj na 

velkejch firmách (...) nebudu nikdy podporovat a lidi, který chodí na jejich koncerty, tak 

jsou prostě debilové a takhle jsem to třeba v ňáký době vnímal(...)  možná i v ňákejch 

těch věcech v přístupu k sexu, i když jsem třeba.. já jsem jako nikdy neměl spojený sxe s 

ňákou jako.. úplně jakože taková ta.. sex jenom s láskou a tak.. (...) začal jsem bejt v 

těchhletěch věcech míň upjatej.“ (lu) Oba tedy odpověděli, že se oprostili toho, co 

považovali za hlavní nedostatek své identity straight edge.  

Důvody k opuštění identity straight edge korespondují s těmi, které vedou k 

potížím s udržení této identity. Přidává se k nim jeden další a tím je odkon od 

extrémních postojů, který obvykle souvisí s věkem a změnou prostředí. Všichni 

respondenti, kteří mají zkušenost s opuštěním identity straight edge, uvádí jako hlavní 

důvod odklonu od této identity ztrátu vnitřního uspokojení. V době, kdy přestali žít jako 

sxe, u nich ale zároveň došlo k výraznějším změnám v osobních vztazích, což může 

naznačovat významný vliv tohoto faktoru na udržení identity. 
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5 Diskuse 

 

Hlavním úskalím této práce je podle mě výběr respondentů pomocí metody 

sněhové koule. Přestože jsem s cílem získat deset respondentů začínala u tří kontaktů, 

mohlo by pojímání straight edge být ještě mnohem širší. 

Zajímavé by mohlo být porovnat sxe scény v jednotlivých městech, neboť se 

mi do výběru dostal jeden respondent, který se pohyboval na mimopražské scéně a jeho 

pojetí sxe se v některých důležitých aspektech zásadně lišilo od ostatních.  

Další zajímavou oblastí by mohlo být pronikání sxe mimo HC/punkovou 

scénu. Mohlo by to znamenat, že identita abstinenta je zajímavá pro mladé lidi různých 

myšlenkových směrů a nalezení důvodů, proč tomu tak je by mohlo být zajímavé pro 

drogovou prevenci. 

 

Závěr 

 

Ve své práci jsem se snažila odpovědět na otázky, proč se moji respondenti 

rozhodli přijmout identitu sxe, co jim pomáhá tuto identitu udržet a jak se k jejich 

životnímu stylu staví jejich sociální okolí. Straight edge je identitou abstinenta, která by 

mohla být lákavá pro mladé lidi, proto si myslím, že je zajímavé zjistit, jak se s ní 

mohou mladí lidé seznámit, ale také kde by se mohla nacházet její úskalí. 

Straight edge není organizované hnutí, a proto v pojímání této identity existuje 

značná variabilita, každý ji může uchopit do značné míry podle svého přesvědčení a 

nelze tedy zobecnit výsledky mé práce, aniž bych se vyhnula určité schematizaci. 

Přihlášení ke straight edge nabídlo mým respondentům atraktivní identitu 

abstinenta, která je oslovila skrze hudbu a interakce členy HC/punkové scény. Pojímání 

toho, co vlastně patří pod pojem straight edge je značně rozmanité a pohybuje se na 

spektru od dodržování zásad nepít, nekouřit a nebrat drogy až po široký soubor 

životních názorů zahrnujících vegetariánství, levicové postoje, lidská práva apod. 

Někteří respondenti používají obě pojetí, širší, když mluví o svém přístupu, a užší, 
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pokud mluví o straight edge jako skupině. Já bych se při definování straight edge 

přiklonila spíše k širšímu pojetí, protože pokud někdo dodržuje pouze původní zásady, 

je možné ho nazvat abstinentem nebo použít výrazu „drug free“. Sxe vzniklo na 

punkové scéně a šíří se prostřednictvím hudby a interakcemi v rámci komunity kolem 

ní společně s dalšími myšlenkami. Proto bych do této identity zahrnula také levicové 

postoje, HC/punkovou hudbu a vegetariánství, případně veganství. Zároveň se tento 

životní postoj opírá o ideu zodpovědnosti za své chování a nepoškozování sebe ani 

svého okolí, proto bych pod pojem straight edge zahrnula také toleranci a důraz na 

rovnost a opět se tímto myšlenkovým postupem dostávám k vegetariánství jako 

důležitému aspektu identity sxe. Všichni moji respondenti považují tyto ideologie za 

důležitou součást svého života, i když je nezahrnují pod pojem straight edge.  

Straight edge je schopno zaujmout celou škálu uživatelů od těch, co pijí 

příležitostně, po ty, co pijí nadměrně. Přijetí této identity však vyžaduje určitý prostor, 

aby potenciální zájemce neodradila. Předává se působením stávajících sxe jako vzorů, 

pokud je někomu tato myšlenka vnucována, má tendence ji spíše odmítat. 

Příslušníci straight edge fungují jako určitá komunita v rámci celého světa, 

jejíž členové se mezi sebou často stýkají. Neznamená to však, že by tato komunita byla 

uzavřena lidem, kteří nejsou straight edge. Všichni respondenti mají přátele i mezi 

lidmi, kteří požívají alkohol. Přesto může nastat situace, kdy se skupina dalším lidem 

částečně uzavírá, protože pro sxe může být nepohodlné neustále vysvětlovat a 

obhajovat svou identitu cizím lidem, a proto mohou začít omezovat kontakty s novými 

lidmi. 

Respondenti se shodují, že není možné dlouhodobě udržet tuto identitu, pokud 

není vnímána jako přirozená. Problémy nastávají také v situacích, ve kterých člověk 

nedokáže opustit stereotypy, které spojují určité životní situace s užíváním alkoholu 

nebo nedokáže nahradit alkoholem a drogami poskytované uvolnění jiným způsobem. 

Někteří lidé mají bez alkoholu problém se fyzicky a psychicky uvolnit a komunikovat s 

cizími lidmi, proto je pro ně udržení identity straight edge obtížné. Jednou z metod, jak 

dosáhnout uvolnění v rámci sxe může být seberealizace v rámci scény. 

V interakcích s okolím respondenti často narážejí na skutečnost, že alkohol je 

v naší společnosti brán jako norma a ačkoliv se reakce pohybují na celém spektru od 
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pozitivních po negativní, ale už to, že vyvolává jakékoliv reakce, je znamením, že je 

jejich abstinence brána jako něco neobvyklého nebo deviantního. Konkrétní 

bezprostřední reakce nemají na jejich identitu typicky žádný vliv, ale důsledkem 

dlouhodobějšího působení skupiny, která není sxe, často dochází k opuštění identity 

straight edge. 

Straight edge typicky považují užívání drog u ostatních lidí za jejich volbu, 

dokud jimi nezačnou být omezováni nebo dokonce ohrožováni. Stejný přístup ovšem 

očekávají i od svého okolí. 
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Přílohy 

Příloha 1: Návod k rozhovoru 
 

 
Zkušenosti se SXE 1. Mohl bys mi vysvětlit, co je to vlastně sXe? 

2.  Jak ses dostal ke SXE? 
3. Vyvíjel se nějak tvůj postoj k sXe v čase?  
4. Co je pro tebe SXE? Co je pro SXE charakteristické? 
(Hudba? Zásady? Ideologie?Lidská práva? Vnější 
projevy, image? Tolerance? Rovnost? DIY?) 
5. Čím se liší životní styl sXe od životního stylu 
běžného člověka? 
6. Jak dlouho už jsi členem hnutí? 

Pozitiva 7. Co je pro tebe na životním stylu SXE přitažlivé?  
8. Proč jsi začal žít tímto životním stylem? 

Negativa 9. Existuje něco, co se ti na životním stylu SXE nelíbí? 
10. Znáš někoho, kdo hnutí opustil a jejich důvody 
proč? 
11. Jaké mohou být důvod, proč hnutí opustit? (Rodiče? 
Přítelkyně? Kamarádi? Změna prostředí? Nástup do 
zaměstnání? Děti? Osobní problémy?) 

Interakce s okolím 12. Jaké jsou reakce okolí na tvůj životní styl? 
(Konkrétní situace? Pozitivní? Negativní? Rodiče, 
sourozenci?) 
13. Snažil ses někdy někoho přesvědčit, aby se přidal k 
SXE? Proč? (Nosíš nebo vyrábíš předměty, tetování atd. 
propagující hnutí?) 
14. Snažil ses někdy někoho odradit, aby se stal SXE? 
Proč? 
15. Pokusil se někdo přesvědčovat tebe? 
16. Pokusil se tě někdo odradit? 
17. Jak se stavíš ke kouření a požívání alkoholu a drog u 
ostatních? 

Interakce se SXE 18. Jak často se setkáváš s jinými SXE? 
19. Jak taková setkání obvykle vypadají? 
20. Kdo je sXe, jak bys ho charakterizoval? Je možné 
být „trochu“ sXe? 
21. S kolika SXE se znáš? 

Udržení identity 22. Co se v tvém životě změnilo od té doby co jsi SXE? 
23. Jaké jsou zásady životního stylu sXe? 
24. Je nutné je dodržovat za každých okolností? 
25. Jak se dají porušit zásady sXe? Znáš někoho, kdo je 
porušil? (Vegetariánství? Alkohol?  Kouření? Drogy? 
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Ekologie? Promiskuita? Rasismus? Ideologie? DIY? 
Srdeční záležitosti?) 
26. Co ti pomáhá dodržovat zásady SXE? 
27. Vadí ti něco ostatních? Co? (Kouření? Alkohol? 
Drogy? Rasismus? Ideologie? Promiskuita? Konzum? 
Hudba?) 
28. Slyšel jsi o hardline? 
29. Stává se to i u nás? 
30. Znáš někoho, kdo se hlásí k této linii? 
31. Jak se k tomu stavíš ty? 

Sociálně demografické 
faktory 

Kolik je ti let? 
Jaký máš vzdělání? 
S kým bydlíš? 
Pracuješ? 

 

 

 

 


