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Úvod 

I kdyţ podstatná část této knihy vznikala jako disertační práce na Fakultě humanitních 

studií UK nechci nijak zastírat, ţe mŧj zájem o téma dlouhovlasé mládeţe není jen čistě 

akademický. Podobně jako tisíce mladých muţŧ v posledních více neţ čtyřech 

desetiletích u nás, jsem prezentoval téma, které jsem si vybral pro svou disertaci, 

profesorŧm na mé fakultě a ţádal a jeho schválení, setkával jsem se s pobavením. „Je 

vidět kolego, ţe pro svŧj výzkum máte nezbytnou kvalifikaci,― říkali někteří z nich 

s mírnou ironií. Kdyţ jsem pak prezentoval částečné výsledky své práce na setkáních 

doktorandŧ, ozýval se občas smích a poznámky jako „Á vlasáč bádá o vlasatcích―, 

„Zkoumáš snad sám sebe?―. Opravdu nemohu popřít, ţe mŧj zájem o téma kampaně proti 

vlasatcŧm má kromě vědecké i svoji čistě soukromou dimenzi. I o ní povaţuji za 

nezbytné se zmínit, ještě předtím, ţe rozeberu metody, které jsem ve své práci pouţíval i 

teze, které jsem doufal svou prací doloţit. 

Dlouhé vlasy jsem si nechával rŧst zhruba někdy od svých patnácti let. Pamatuji se, ţe jiţ 

několik let předtím jsem v diskotéce svých rodičŧ našel dlouhohrající desku Beatles
1
, na 

níţ byli členové skupiny s dlouhými vlasy vyobrazeni. Byla uţ poměrně ohraná. Přesto 

jsme ji s mým bratrem rádi občas poslouchali. V pubertě jsem ale rozhodně nebyl ţádným 

nekritickým beatlesákem. Se spoluţáky jsme si vyměňovali celou řadu nahrávek 

rockových skupin a jedním z těch odváţnějších jsme dokonce několikrát zavítali do 

praţské kanceláře British Council. Tam měli nejen řadu desek například Rolling Stones, 

Boba Dylana, ale i knihy jejich textŧ a kníţky o šedesátých letech, na nichţ jsme si se 

svou začátečnickou angličtinou lámali zuby. O vlasatých hippies jsem uţ tehdy něco 

musel vědět, jinak bych si přeci nenechal od jiného spoluţáka namalovat na „placku― 

(kulatý odznak), hippiecký znak. Umístil jsem si ho na bundu, kterou mi ušila babička. A 

k tomu jsem nosil dţíny, které rodiče sehnali pravděpodobně v Tuzexu. 

V té době konce osmdesátých let se ovšem módní preference a styly mých vrstevníkŧ 

velmi odlišovaly. Jen menší část z nich nosila dlouhé vlasy a svým oblečením, podobně 

jako já mohla spadat mezi ty, o nichţ Veřejná bezpečnost hovořila jako o osobách 

„lennonovského typu―. Kromě nich nosili dlouhé vlasy ještě „metalisté― (oblečení do 

dţínových kompletŧ), někteří „folkáči―, naopak krátký sestřih pak „depešáci― (v černém), 

„skinheadi―, či „pankáči― (občas s čírem). Hlavní proud ovšem tvořili z pohledu všech 

těchto skupin „diskotékové typy―, s rozmanitými účesy a oblečením převáţně 

inspirovaným pouze několik měsícŧ či let starou módou popkultury západní mládeţe.   

Naše zaměření a móda byly jiného typu. Hltali jsme zprávy o československém 

„undergroundu― sedmdesátých a osmdesátých let. Vyměňovali jsme si magnetofonové 

kazety nejen s nahrávkami amerického a britského rocku let šedesátých, ale i samizdatová 

vydání alb Plastic People of the Universe a DG 307. Fascinovala nás doba kulturního 

vzepětí šedesátých let, s jeho filmy, hudbou, literárními autory, ale i hesly jako „volná 

láska― a „Flower power―. Tato fascinace byla o to silnější, ţe byl předmět našeho zájmu 

obestřen tajemstvím, mlčením vynuceným strachem a cenzurou a spojen s rizikem 

pronásledování. Vlastně nešlo jen o riziko. Většina z nás zaţila přinejmenším pro svŧj 

vzhled nespočet drobných i váţnějších ústrkŧ a protivenství. V neposlední řadě k nim 

patřil nátlak ze strany škol, Veřejné bezpečnosti a dalších institucí a mnohdy i rodičŧ a 

prarodičŧ, kteří po nás nutili, abychom si delší vlasy nechali ostříhat.   

                                                 
1
 The BEATLES - A Collection Of Beatles Oldies (But Goldies), LP, Praha, Supraphon 1969 The 

BEATLES - A Collection Of Beatles Oldies (But Goldies), LP, Praha, Supraphon 1969 
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Tento typ subkultury, do nějţ jsem koncem osmdesátých let částečně patřil, jsem se 

pokusil zachytit ve své diplomové práci věnované fenoménu Lennonovy zdi na praţské 

Kampě a shromáţdění, které se v jejím okolí konaly.
2
 O jejích zdrojích, o svých 

předchŧdcích z bájných šedesátých let jsem se pak v devadesátých a pozdějších letech 

mohl dočíst v anglickojazyčných publikacích či se na ně podívat v dokumentárních 

filmech. Tedy na ty zahraniční předchŧdce. A také na rockové zpěváky a skupiny, 

tentokrát i včetně těch domácích. O jejich fanoušcích a o neznámých nositelích této 

kultury šedesátých let v Československu však s výjimkou zmínek v knihách rozhovorŧ 

s hudebníky či portrétŧ rockových skupin a pár novinových článkŧ nebylo aţ dosud 

publikováno nic. 

Kdyţ se mi krátce po napsání diplomové práce dostal do ruky spis Veřejné bezpečnosti 

z roku 1966 věnovaný kampani proti vlasatcŧm, rozhodl jsem se, ţe se objev této kultury, 

její popsání i zařazení do kontextu fungování tehdejší společnosti musí stát cílem mého 

dalšího studia. 

Své zkoumání jsem ale od samého začátku nechtěl opírat pouze o policejní zdroje. Přístup 

k dokumentŧm z provinience bezpečnostních sloţek komunistického reţimu se sice 

v prŧběhu několika let mé práce nad tématem kampaně velmi rozšířil,
3
 jejich výpovědní 

hodnota je však ve vztahu k cílŧm mé práce spojena s podstatnými handicapy. Povahu 

těchto omezení budu rozebírat v této práci podrobněji, na tomto místě se jen omezím na 

tvrzení, ţe tyto dokumenty umoţňují pohled na kampaň a její aktéry pouze z jedné 

perspektivy a to navíc prostřednictvím zvláštní formy (hlášení, analýzy) a mnohdy i 

speciálního jazyka.  

K doplnění perspektivy a také získání podrobnějších informací o zapojení nejrŧznějších 

institucí do kampaně jsem se obrátil i k dalším typŧm pramenŧ oficiální povahy. Čerpal 

jsem zejména z dokumentŧ ve fondech Národního archivu. I zde během několika let došlo 

k výraznému rozšíření přístupu a vyuţití archiválií. Zatímco ještě na počátku mé práce 

jsem se potýkal například se skutečností, ţe fond 1. tajemníka ÚV KSČ a prezidenta 

ČSSR Antonína Novotného patřil mezi neuspořádané fondy archivu a zároveň pro 

badatele platila rŧzná omezení při pořizování kopií, po několika letech se jiţ byly pro 

podstatné části archivu obsahující dokumenty vztahující se k tématu mé práce k dispozici 

archivní pomŧcky a i moţností kopírování se značně zlepšily. Mapování úlohy 

jednotlivých institucí jsem se snaţil neomezovat jen na jejich ústřední a řídící orgány a 

proto jsem pro sondu na krajskou úroveň vyuţil například i pramenŧ obsaţených ve 

Státním oblastním archivu v Praze a ve výjimečných případech vyuţil i materiálŧ 

z okresního archivu (Státní okresní archiv Děčín).  

Ve své práci také bohatě vyuţívám informací z dobových médií. Ty mi neslouţí jen 

k zachycení role sdělovacích prostředkŧ v kampani a tehdejší společnosti, ale 

v konfrontaci s dalšími prameny i k popisu a zkoumání těch, na něţ byla kampaň 

zaměřena. 

Zcela zásadní význam pro mou práci mají výpovědi pamětníkŧ. Orální historie v mé práci 

nestojí samy o sobě a neslouţí k popisu toho, jak se události „skutečně― staly či co si 

jejich aktéři „skutečně― mysleli. Mají pro mne svou specifickou a zcela nezastupitelnou 

hodnotu právě v konfrontaci s dalšími, výše zmíněnými druhy pramenŧ. Na mnoha 

místech se navzájem doplňují, nebo potvrzují, jinde si zase protiřečí. Mají odlišné dŧrazy, 

                                                 
2
 kniţně vyšlo jako BLAŢEK, Petr, LAUBE, Roman, POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze 

: neformální shromáţdění mládeţe na Kampě 1980-1989, Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 

České republiky, 200, 340 s. 
3
 zásadní roli v tom sehrálo přijetí zákona č. 107/2002 Sb., o zpřístupnění svazkŧ vzniklých činností bývalé 

Státní bezpečnosti, zákona o archivnictví a archivní sluţbě č. 499/2004 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb.  o 

Ústavu pro studium totalitních reţimŧ a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonŧ  
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jazyk i konzistenci. Tím, o čem vypovídají, ale i tím, o čem mlčí, mi otvírají moţnosti 

interpretace nejen struktur tehdejší společnosti a jejich fungování, ale i motivací či zájmŧ 

jednotlivých aktérŧ. V rámci svého výzkumu vyuţívám nejen několika rozhovorŧ 

s pamětníky, které jsem sám pořídil (jsou zařazeny v příloze této práce na CD), ale i 

rozhovorŧ novinových, vydaných kniţně či pořízených v rámci projektŧ České televize 

(pro sérii pořadŧ Bigbít natočené Vojtěchem Lindaurem) či Ústavu pro studium 

totalitních reţimŧ (projekt Františka Stárka Historie českého undergroundu). Při 

interpretaci těchto rozhovorŧ jsem se snaţil zohledňovat skutečnost, ţe byly pořízeny za 

rŧzných okolností, k rŧzným účelŧm a rŧznými osobami, podobně jako jsem pŧvodní 

účel, odlišnou formu a rŧzné okolnosti vzniku bral v úvahu u pramenŧ písemné povahy. 

Musím ovšem přiznat, ţe výběr respondentŧ pro tuto práci byl do velké míry podřízen 

náhodě. V dokumentech Veřejné bezpečnosti se mi sice dostaly do rukou neúplné 

seznamy osob (nejprve v anonymizované, pak i neanonymizované formě), které 

bezpečnostní sloţky v souvislosti s kampaní zadrţely či jinak postihly. Na obeslání 

několika  desítek praţských adres zadrţených mi však nedošla ţádná odpověď. I kdyţ se 

mi podařilo nalézt některé z těch, kteří jsou v dokumentech zmiňováni, či je jmenují jiní 

pamětníci, nemohl jsem v některých případech rozhovor uskutečnit, protoţe jej 

intervieovaní odmítli (Pavel Beran). Zadrţené během oficiální kampaně proti vlasatcŧ, 

kteří jsou jmenováni v policejních zprávách tak v kolekci rozhovorŧ, zastupuje pouze 

jeden respondent. Ţádní z „představitelŧ vlasatcŧ―, které v této práci cituji, se sami za 

vlasatce neoznačovali. Mají společné to, ţe sami nosili v druhé polovině šedesátých let 

dlouhé vlasy a často se osobně znali a navštěvovali stejná místa, koncerty, případně 

schody u Národního muzea. Všichni byli také terčem podobného nátlaku ze strany 

většiny společnosti, pronásledování, odsuzování, násilného stříhání a podobně. 

Výše zmíněných zdrojŧ chci ve své práci vyuţít k tomu, abych definoval úlohu 

jednotlivých institucí v kampani proti vlasatcŧm i moţné taktiky a motivace jejich aktérŧ. 

Cíl této kampaně, tzv. vlasatce, chci prezentovat jak z perspektivy označujících, tak 

označovaných a při vědomí problematičnosti takto vymezené skupiny obyvatel chci 

popsat hlavní rysy jejich subkultury. V neposlední řadě plánuji zpracovat srovnání šíření 

některých kulturních vzorŧ (jimiţ byli vlasatci charakterizováni) mezi mládeţí v rŧzných 

východoevropských zemích. Fenomén vlasatcŧ se pak konečně pokusím zařadit i do 

kontextu zkoumání mládeţnických subkultur, subkulturních hnutí a kontrakulturních 

hnutí na Západě. 

Tento postup má za cíl potvrdit moji počáteční tezi, ţe se totiţ vedení KSČ vyhlášením 

kampaně pokoušelo získat společenskou podporu odkazováním na hodnoty 

maloměšťácké společnosti. Nonkonformita v oblečení či zjevu byla značnou částí 

společnosti povaţována za cizí jak kodexu oblékání a chování  popřevratovému, tak i 

tomu, který platil ve společnosti před rokem 1948. Z tohoto dŧvodu i nekomunistická část 

veřejnosti podporovala represi proti jiným nekomunistickým vrstvám, pokud jejich 

hodnoty vyjádřené vzhledem mohla chápala jako ohroţení „společnosti― či „hodnot―, tak 

jak je ona chápala. Společnost Československa šedesátých let byla velmi komplexní a 

zájmy jednotlivcŧ a celých skupin (včetně těch potlačovaných) v ní byly prosazovány 

komplikovanými mechanismy. Jestliţe část nastupující generace svým vzhledem 

deklarovala odmítnutí těchto mechanismŧ i hodnot, vystavovala se nebezpečím 

disciplinace ze strany ostatních vrstev společnosti, které naopak mohly ve společném 

odsouzení přestupníkŧ nalézt shodu.  

Fungování společenských mechanismŧ a platnost mých výchozích tezí chci na základě 

dostupných pramenŧ analyzovat a popisovat na základě dostupných pramenŧ a to 

s vyuţitím terminologie a konceptŧ, které dosud byly na společnosti na východ od 

někdejší ţelezné opony aplikovány pouze výjimečně. Vyuţívání pojmŧ jako je 
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subkultura, kontrakultura, kontrakulturní hnutí či foucaltovského pojetí disciplinace a 

zaměření na instituce vědění, prognózy, nebo například lékařství a jejich roli v udrţování 

politické moci je dosud pro socialistické společnosti nevyzkoušené a mohlo by podle 

mého názoru přinést zajímavá zjištění. 

Jak jsem jiţ naznačil, k takovým zjištěním by mohlo být i potvrzení předpokladu, ţe 

kampaň nepředstavovala jen pokus o přizpŧsobení mládeţe vizi mladého člověka 

prosazované KSČ. Rozbor podoby kampaně a zapojení rŧzných vrstev společnosti v ní by 

měl prokázat, ţe spíše neţ o jeden z mnoha případŧ snahy o potlačení politických 

odpŧrcŧ socialistického reţimu se v kampani ztělesnila snaha o hledání společného 

ideového či kulturního jmenovatele napříč společností. Tento společný jmenovatel hledali 

lidé, kteří byli v nadřazeném postavení (nomenklatura) případně věřili oficiální ideologii 

s těmi, kteří byli v postaveních niţších nebo se povaţovali za nekomunisty v odkazu 

ke starým maloburţoazním hodnotám. Pro část mládeţe se však tímto společným 

jmenovatelem stal odkaz k aktuálním západním subkulturám a popkultuře. Ve vzniklém 

střetu byla vyuţívána široká škála mocenských prostředkŧ a mechanismŧ. Střet byl 

přitom symbolizován zápasem o vliv nad vkusem a módou. Význam těchto kategorií pro 

kapitalistické společnosti analyzoval před stoletím například jiţ německý sociolog Georg 

Simmel a já se v této práci pokusím zjistit, do jaké míry je jeho model nosný i pro 

zkoumání československé společnosti šedesátých let. Tázání po tom, zda Simmelŧv 

koncept, koncepty subkultury či kontrakultury, či pojímání úsilí rŧzných částí společnosti 

jako snahy o dosaţení kulturní hegemonie, jak popisoval souboj o symbolické projevy 

kultury Antonio Gramsci, lze aplikovat i pro společnosti tzv. východního bloku, otevírá 

cestu novému pochopení tehdejší společnosti, o něţ se chci v této práci pokusit.  
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Společné vzývání Západu (středoevropská komparace) 

 

V zemích střední a východní Evropy v šedesátých letech minulého století začalo 

odehrávat něco dosud nevídaného a neslýchaného. V té době v zemích tehdejšího 

socialistického tábora, podobně jako v zemích západních, rychle vzrŧstal počet mladých 

lidí, kteří začali ostentativně dávat najevo, ţe jsou jim cizí oficiálně deklarované hodnoty, 

cíle i kulturní normy jejich rodičŧ. Tento kulturní konflikt nebo vzdor se projevoval na 

Východě i Západě především příklonem k novému druhu hudby, volbou specifického 

zpŧsobu oblékání či úpravy zevnějšku, zaváděním nových tancŧ, zpŧsobŧ trávení volného 

času, či odlišným postojem k sexualitě a vztahŧm mezi pohlavími.  

V následujícím textu se pokusím na příkladu Československa, Německé demokratické 

republiky, Polska a Maďarska poukázat na některé společné rysy kulturních konfliktŧ 

mezi mladými a staršími generacemi v těchto zemích v prŧběhu šedesátých let minulého 

století. Zajímat mne budou formy přenosu či šíření nových kulturních projevŧ a srovnání 

podobností i odlišností v reakcí úřadŧ či státních struktur i širší veřejnosti. V neposlední 

řadě si pak budu všímat toho, zda mezi jednotlivými zeměmi někdejšího sovětského 

bloku existovaly přímé kontakty či nepřímé vlivy, které ovlivnily podobu konfliktu či 

kulturní projevy v jedné kaţdé z nich. Pokusím se tak určit, zda se příslušníci mladší 

generace v jednotlivých zemích socialistického tábora inspirovali i mezi sebou navzájem 

a také, zda byly do nějaké míry inspirovány či řízeny a koordinovány politiky národních 

orgánŧ jednotlivých státŧ vŧči nonkonformní mládeţi. 

 

I kdyţ opomineme memoárovou a populární literaturu, zabývala se v minulosti vznikem 

kontrakultury či subkultur mládeţe, nebo konflikty mezi staršími a mladšími generacemi 

šedesátých let v Západní Evropě a USA dlouhá řada autorŧ. Ať jiţ se přitom orientovali 

na sociologické, kulturně historické, etnografické či antropologické aspekty velkých 

společenských pohybŧ šedesátých let, zdŧrazňují přitom mimořádný význam rockové 

hudby, jako média či projevu tohoto konfliktu.
4
  

V případě střední a východní Evropy zřejmě sehrávala rocková hudba ve vymezování 

části mládeţe vŧči zbytku společnosti podobně dŧleţitou roli. V současné době ovšem 

chybí celkové studie, které by se zaměřovaly komparaci kultury či kaţdodennosti 

mládeţe v šedesátých letech a roli hudby v ní. Naopak ovšem existuje řada publikací, 

                                                 
4
 Například: HALL, Stuart, JEFFERSON, Tony (eds.): Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in 

Post-War Britain, Milton Park, Routledge 1993 

BRAKE, Mike: The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures: Sex and Drugs and Rock 'n' Roll, 

New York, Routledge 1980, 

MARWICK, Arthur: The Sixties: Cultural Revolution in Britain, Israel, Italy, India, South Korea, Pen 

Island, and the United States, c.1958-c.1974, Oxford, Oxford University Press 1998,  

MILLER, Timothy: The hippies and American values. Knoxville, University of Tennessee Press 1991 

BRAUNSTEIN, Peter, DOYLE, Michael William (eds.): Imagine Nation: The American Counterculture of 

the 1960s and '70s, New York, Routledge, 2002 

ROSZAK, Theodore: The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its 

Youthful Opposition, Berkeley, University of California Press 1995 

GELDER, Ken (ed): Subcultures: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, New Yorku, Routledge, 

2007 
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které se zaměřují právě na dějiny rockové hudby v jednotlivých zemích
5
 i s některé 

publikace, které se snaţí o „celkový― záběr, který pokrývá vývoj a proměny rockové 

hudby víceméně v celé oblasti někdejšího sovětského bloku.
6
 I kdyţ se v následujícím 

textu budu o tyto a další prameny z velké části opírat, chci se vyhnout tomu, popisovat 

generační či kulturní konflikt pouze skrze dějiny hudby.  

 

Československo 

Kulturní vzory 

Kulturním vzorem byly pro mladé východo a středoevropany v šedesátých letech nové 

proudy v západní kultuře: rocková hudba, beatnická literatura, francouzská nová filmová 

vlna, a především prudce se rozvíjející západní pop kultura. Obdivné pohledy mládeţe 

k Západu a vypŧjčování si, či přetváření jeho kulturních projevŧ a jejich šíření v domácím 

prostředí přitom měly alespoň v Československu dlouhou tradici. I v dřívějších desetiletí 

často hrála mezi vypŧjčenými kulturními vzory dŧleţitou roli právě hudba. Pro období 

mezi válkami dosáhl širokého rozšíření a masové popularity jazz - především díky 

filmŧm a představením protagonistŧ Osvobozeného divadla - v nichţ uplatňoval své 

jazzové melodie Jaroslav Jeţek doprovozené českými texty Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha. Konflikty mezi mladými vyznavači tohoto hudebního ţánru a maloburţoazním 

okolím i střety se státními institucemi v období nacistické okupace a v období 

komunistického reţimu pak v beletristické formě zachytil Josef Škvorecký,
7
 

propagandistické zpracování tématu Západem zkaţené mládeţe z poválečného období 

dobře ilustruje kniha Radovana Krátkého,
8
 na podobu kulturních střetŧ v období 

protektorátu Čechy a Morava se pak zaměřilo i několik dílčích studií.
9
 Tyto konflikty 

mezi fanoušky nových hudebních směrŧ a příslušníky starších generací či zástupci 

                                                 

5
 RAUHUT, Michael: Rock in der DDR 1964 bis 1989, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung 2002 

RAUHUT, Michael, KOCHAN, Thomas (eds.): Bye bye, Lübben City, Bluesfreaks, Tramps und Hippies in 

der DDR, Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf 2004, 

ZIELIŃSKI, Przemysław: Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa, Trio 2005 

LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001 

6
 RAMET, Sabrina Petra Ramet (ed.): Rocking the State: Rock Music and Politics in Eastern Europe and 

Russia, Oxford, Westview Press Inc. 1994 

RYBACK, Timothy W.: Rock around the Bloc: history of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet 

Union. New York, Oxford, Oxford University Press 1990 
7
 ŠKVORECKÝ, Josef: Konec nylonového věku ; Prima sezóna ; Zbabělci : (Text o nejdŧleţitějších věcech 

ţivota, Praha, Odeon,  1991 
8
 KRÁTKÝ, Radovan, DANEŠ, Kamil, DIETL, Jaroslav: Pásek. Studie na ţivočichozpytném podkladě. 

Praha: Mladá Fronta, 1954 
9
 DEMETZ, Peter: Days of 1939 and 1941 in Yale Review, roč. 96, číslo 2, str. 34-55, New Heaven, Yale 

University Press,  2008 

ŠPRINGL, Jan: Protektorátní vzor mladého člověka Kuratorium pro výchovu mládeţe v Čechách a na 

Moravě (1942-1945), in Soudobé dějiny, 01-02/2004, str: 154-177, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 2004 

MORAVCOVÁ, Mirjam: Praţské Potápky (zábava jako politický protest studentské mládeţe let 1939-

1941/1942), In KOŠŤIALOVÁ, Katarína (ed.): Subkultúry v meste, Etnologické štúdie socioprofesných 

skupín, str. 50-70, Banská Bystrica, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2005. 
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státních institucí přitom nevyvolávala jen samotná hudba, ale i specifický taneční projev, 

účes či oblečení části mládeţe. Příznivce jazzu - protektorátní potápky, či poválečné 

pásky - však po polovině padesátých let v Československu začal pomalu nahrazovat nový 

kulturní fenomén – objev rock´n´rollu. Ten od jazzu postupně převzal symbolickou roli 

ztělesnění mezigeneračních střetŧ v dalším období.  

 

Pionýři československého rock´n´rollu 

Roli prŧkopníka československého rock´n´rollu sehrála formace Accord Club, která 

pŧsobila v nočním podniku Reduta na praţské Národní třídě. Prostor byl od poloviny 50. 

let zčásti vyuţíván jako závodní klub podniku Propagační tvorba. Skupina Accord Club, 

které se do té doby orientovala především na jazzové skladby, v něm začala v roce 1956 

uvádět také hit Rock Around the Clock Billa Haleyho. Do začátku šedesátých let pak 

postupně vzniklo několik skupin zaměřených výhradně na nový druh hudby – v letech 

1958 nebo 1959 to byla mezi prvními skupina Samuel´s Band Petra Kaplana a Pavla 

Chrastiny
10

. Prudký rozvoj však nový hudební směr i taneční styl a s ním spojená módní 

vlna mezi mládeţí zaznamenala aţ na začátku šedesátých let. 

Veřejné produkce nově vznikajících skupin se tehdy odehrávaly převáţně v malých 

sálech a klubech. Například česky zpívající rockenrolová skupina s názvem Sputnici měla 

svou premiéru v říjnu 1959 v Kulturní síni Víta Nejedlého v Čáslavské ulici č. 5 na 

Vinohradech v sále, který patřil závodnímu výboru ROH Tesly Strašnice, kde byl v té 

době zakladatel skupiny Tom Vašíček po maturitě v učení
11

. Další z prŧkopníkŧ 

rock´n´rollu v Československu, skupina Komety, pak poprvé zahrála na Silvestra 1959 na 

polosoukromém večírku v restauraci Na Kozačce na Vinohradech.
12

 Ve stejném a 

následujícím roce vystupovala další z nových skupin  - Fapsorchestra - v Radiopaláci na 

Vinohradech, v Národním domě na Vinohradech a na Smíchově, v Belvederu v Praze 7, v 

Globusu na Dejvické, v Posádkovém domě armády, v klubu novinářŧ v Paříţské, v 

Solidaritě, v Barikádovně, v Axe, v Lucerně a také v British Clubu, v zařízení britského 

velvyslanectví v Záhořanského ulici.
13

 Vznik nových skupin a jejich vystoupení se však 

jiţ v té době neomezoval jen na Prahu. Spoluţáci elektrotechnické fakulty ČVUT v 

Poděbradech zaloţili koncem roku 1958 skupinu Samuels Band, která se hned v 

následujícím roce stala první českou rock'n'rollovou skupinou, která byla vysílaná rádiem, 

                                                 
10

 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 13 

11
 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.6 (Obrazy z rockových dějin českých), Sputnici, Maturita českého 

rock'n'rollu, in Rock & Pop, 1996/6-7, 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=bbs9606&a=0&l=cz 

12
 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.7 (Obrazy z rockových dějin českých), Komety (rock'n'roll, twist, 

madison, rhythm & blues, soul, big beat, pop), in Rock & Pop, 1996/8, 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?a=0&q=bbs9608&l=cz 
13

 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.5 (Obrazy z rockových dějin českých), Fapsorchestra aneb Jak to 

vlastně bylo?, in Rock & Pop, 1996/5, 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=bbs9605&a=0&l=cz 
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i kdyţ pouze v rámci fonoamatérského vysílání. Skupina vystupovala z počátku v divadle 

Na Kovárně na poděbradském zámku.
14

 

První větší rock´n´rollový koncert – vystoupení skupiny Komety - proběhl v 

Československu aţ v roce 1962 v praţské Lucerně. Kdyţ o dva roky později začala zemi 

zachvacovat beatlemánie, byla zaloţena i první profesionální rocková skupina zvaná 

Mefisto a jen v samotné Praze pŧsobilo 115 amatérských rock´n´rollových skupin. V roce 

1965 jiţ rockovou hudbou v Československu ţivilo patnáct skupin a v celém zemi 

pŧsobilo více neţ tisíc amatérských souborŧ.
15

  

Vlny přes oponu 

Podobně jako předtím vŧči západnímu jazzu, nebyly i v případě rock´n´rollu jiţ od 

samého počátku tehdejší oficiální československá média (rozhlas, televize, tištěná média) 

ani státní fonografický prŧmysl šíření nových hudebních stylŧ a s nimi spojených 

kulturních symbolŧ nakloněny. Domácí rozhlasové stanice zpočátku rock´n´roll 

neuváděly vŧbec a mladí lidé získávali přehled o aktuálních západních hudebních 

trendech pouze ze zahraničního vysílání. Oblíbenou stanicí československé mládeţe byla 

v druhé polovině čtyřicátých a v padesátých letech AFN Munich. Ze dvou 

stokilowattových vysílačŧ u Mnichova a Stuttgartu tehdy vysílala Armed Forces Radio 

Service (později Armed Forces Radio and Television Service) pestrou směs rhythm & 

blues, tanečního swingu a rockabilly pro americké jednotky v Evropě. Toto vysílání však 

bylo na středních vlnách v Československu dobře zachytitelné.
16

 A příznivci rock´n´rollu 

toho vyuţívali zapisování textŧ písní, sestavování hitparád a výuce angličtiny. Byl mezi 

nimi i další z prŧkopníkŧ nového ţánru v Československu, zpěvák Pavel Bobek.
17

 

V prŧběhu šedesátých let pak, po sníţení výkonŧ vysílačŧ amerického vojenského 

vysílání, jej nahradilo u československých posluchačŧ Radio Luxembourg. Jeho hudební 

vysílání mládeţ posouchala na střední vlně 208 metrŧ. Na jiţní Moravě byl oblíbený 

poslech programu 'Autofahrer Unterwegs', vysílaného z Vídně. Další rozhlasovou stanicí, 

prostřednictvím které se mládeţ v Československu seznamovala s nejnovějšími hudebním 

trendy, byla na krátkých vlnách vysílající Svobodná Evropa. Hudební pořady na této 

stanici, zaloţené americkou zpravodajskou sluţbou ve spojení s československou 

emigrací, během padesátých a šedesátých let připravovala redaktorka Rozina Jadrná-

Pokorná.
18

 Mimořádné popularity zahraničního vysílání pro mládeţ si všimly i 

československé bezpečnostní sloţky. ―K infiltraci západní kultury a burţoazních názorŧ 

mezi mládeţ vyuţívají kapitalistické státy prostředky masové propagandy, zejména 

                                                 
14

 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.12 (Obrazy z rockových dějin českých), Rock & Pop, 1996/12, 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=bbs9701&a=0&l=cz 

15
 RAMET, Sabrina Petra Ramet (ed.): Rocking the State: Rock Music and Politics in Eastern Europe and 

Russia, Oxford, Westview Press Inc. 1994, str. 56 

16
 KARLÍK, Martin: Rádio AFN je americkým vojákŧm stále v patách, in web portál RadioTV 

(16.03.2006), http://www.radiotv.cz/radio-clanky/3643/radio-afn-je-americkym-vojakum-stale-v-

patach.html 

17
 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.1 (Obrazy z rockových dějin českých), Rock'n'rollová prehistorie, 

Američani v Plzni, in http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=bbs9601&a=0&l=cz 

18
 viz heslo: Svobodná Evropa, http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa 
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rozhlas. Vysílání rozhlasových vysílačŧ na Západě je v řadě pořadŧ speciálně zaměřeno 

na mládeţ v socialistických zemích. Pořady pro čs. Mládeţ sestavují vysílače Deutsche 

Welle, BBC a zejména pak Svobodná Evropa, která svým hudebním pořadem 

―Odpoledne s hudbou‖ získala celou řadu posluchačŧ v řadách mládeţe. Poznatky o 

poslechu tohoto vysílání jsou získávány ve všech krajích naší republiky. Je třeba říci, ţe 

se záměr Svobodné Evropy a dalších vysílačŧ – cestou hudby získat zájem mládeţe o toto 

vysílání a postupně vytvořit v ČSSR základnu příznivcŧ a nakonec i stoupencŧ burţoazní 

kultury a ideologie – zdařil jen z části. Včasným kontrapropagačním opatřením byl 

stoupající trend tohoto vlivu zastaven a vysílání nepřátelského rozhlasu se ujalo jen u 

části mládeţe.
19

‖  

Jak vyplývá i z výše zmíněné zprávy, stále větší obliba zahraničního rozhlasového 

vysílání mezi mládeţí posléze donutila i oficiální československá média k určitým 

ústupkŧm vkusu mladého publika. Od prosince 1964 začal praţský rozhlas vysílat pořad 

Miroslavy a Jiřího Černého nazvaný 12 na houpačce. V této hitparádě na přání 

posluchačŧ byly zpočátku uváděny pouze písně zahraničních skupin, později – se 

vznikem prvních oficiálních i amatérských nahrávek, i skladby domácích kapel. 

Hudebnímu vysílání Svobodné Evropy pak od července 1965 začal konkurovat pořad pro 

mládeţ nazvaný Mikrofórum, který deklaroval jako svŧj cíl seznámit mladé se 

―světovými proudy pop music a s hudbou rock´n´rollové oblasti, a to jak teoreticky, tak 

hlavně prakticky.‖
20

 

Od rentgenozdatu k masové produkci 

Nahrávky zahraniční rockové hudby nevydával po dlouhou dobu ani československý 

vydavatelský prŧmysl. Originální desky zakoupené na Západě byly velkou vzácností a 

dováţely je zcela výjimečně například rodiče, kteří pŧsobili v diplomatických sluţbách 

nebo měli jiné významné postavení v rámci komunistické hierarchie. I v tomto případě 

však nalezli příznivci nové hudby vlastní cesty. Zpočátku byl východiskem z nouze 

domácí rentgenozdat. Z pouţitých rentgenových snímkŧ se vystřihla kulatá plocha, 

doprostřed udělal otvor. Záznam skladeb se na plochu přenesl tyčkou napojenou na 

rozhlasový přijímač. Na jednu velkou desku se zhuštěným řezem z obou stran se údajně 

vešlo aţ šest skladeb. I kdyţ byla ţivotnost rentgenové desky mnohem kratší neţ 

ţivotnost desky vinylové, technická kvalita aţ na potlačené basy příliš nezaostávala. 

Vedle desek se 78 otáčkami bylo moţné na černém trhu časem pořídit i desky s 33 1/3 

otáčkami. Později byly místo rentgenových snímkŧ pouţívány lakované fólie vyřazené z 

Gramofonových závodŧ). Takto vyrobené nahrávky pak byly předmětem černého trhu, 

přičemţ k ―nejštědřejším zákazníkŧm patřili majitelé kolotočŧ a pouťových atrakcí. 

Rentgeny pak chrčely z amplionŧ i v místech, kde třeba nebylo moţné vyladit západní 

rozhlasové stanice.‖
21

 Rentgenozdat přitom nebyl československým specifikem. Pouţíval 

se i v dalších zemích tehdejšího komunistického bloku. Například v Sovětském svazu 

byly v padesátých letech tímto zpŧsobem podomácku vyrobeny milióny nahrávek, včetně 

písní Billa Halyeho, Elvise Presleyho nebo Little Richarda
22

.   

                                                 
19

 ABS: A 34, ar. jedn.: 2844, Zpráva o činnosti čs. kontrarozvědky za rok 1966, str. 32 
20

 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str 25 
21

 OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty č.7 (Obrazy z rockových dějin českých), Rock'n'rollová prehistorie, 

Američani v Plzni, in http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=bbs9601&a=0&l=cz  
22

 RYBACK, Timothy W.: Rock around the Bloc: history of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet 

Union. New York, Oxford, Oxford University Press 1990, str: 32 - 33 
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Technický vývoj však posléze přispěl i k rozvoji dalších prostředkŧ – postupně se začaly 

šířit cívkové magnetofony. Domácí firma Tesla Přelouč začala od roku 1956 vyrábět 

Magnetofon MF 2, od roku 1965 pak Sonet B. Přesto byly ale podobné přístroje po 

dlouhou dobu ceněnou vzácností. „Já měl obrovský repertoár, protoţe jsem jako jeden z 

prvních měl magnetofon – od roku 1957, Smaragd z NDR – a nahrával jsem si a učil se 

všechno, co se mi líbilo,‖ vzpomíná na význam dovozŧ podobných zařízení se sousedních 

státŧ sovětského bloku jeden z prvních majitelŧ nové techniky Pavel Bobek.
23

 Nahrávky 

si příznivci hudebního ţánru vyměňovali mezi sebou nebo je společně poslouchali při 

bytových mejdanech. Především se je ale ihned snaţili naposlouchat a zařadit do svého 

repertoáru rychle vznikající kapely.  

Vydavatelský prŧmysl byl v šedesátých letech víceméně monopolizován státní organizací 

Supraphon, která nebyla vydávání rockových skladeb zpočátku nakloněna. Prŧlomem v 

šíření nahrávek z domácí produkce se stalo aţ v roce 1964 vydání edice pěti malých 

desek nazvané ―Big beat Mladý svět,‖ která vycházela na pokračování jako příloha pro 

předplatitele na mladou generaci orientovaného časopisu Mladý svět. Desky obsahovaly 

česky zpívané cover verze zahraničních rockový písní, ovšem často v značně svérázné 

úpravě (velkokapelové smyčce, atp.). Nahrávky se setkaly s velkým úspěchem a podle 

tvrzení spoluautora edice Jiřího Černého byly dále reprintovány Supraphonem a v roce 

1965 jejich prodej dosáhl 400 000 kusŧ.
24

 Dŧleţitým impulzem rozvoje Beatlemánie v 

Československu bylo i vydání malé desky slovenské skupiny The Beatmen
25

 spolu s 

jejími praţskými vystoupeními. Zahraniční rockové skupiny Supraphon v těchto letech 

nevydával (první deska Beatles vyšla v Československu aţ v roce 1969
26

) a tak se z 

novými směry v hudbě mohli zájemci v Československu seznamovat mimo zahraničního 

rozhlasového vysílání hlavně prostřednictvím několika krátkých desek českých a 

slovenských skupin, které nové proudy hbitě přejímaly.
27

 

Oficiální média a nová móda 

Všechna tištěná média v období šedesátých let (s krátkou přestávkou v roce 1968) v 

Československu podléhala striktní cenzuře. I přes oficiálně deklarovaný negativní postoj 

představitelŧ strany a státu k západnímu kulturnímu vlivu však do novin, časopisŧ, 

tištěných knih a dokonce i televize postupně pronikaly informace i diskuse o hudbě, 

módních a společenských trendech, či západních subkulturách. V této diskusi byl často 

zdŧrazňován ―úpadkový‖ či ―primitivní‖ charakter západních kulturních vzorŧ. Nově 

zaloţený rock´n´rollový časopis Melodie tak například v roce 1963 napsal: „Je to spíše 

jistá rytmická exaltovanost, která je za beat vydávána. Typickým příkladem je současný 

stav souboru Crystal, který došel aţ k jakési komické variantě pohybové rytmizace, kdy 

celý kolektiv se snaţí groteskními pohyby doplnit hudební projev, a tak snad pomoci 

hudbě v tom, co jí chybí: skutečný puls mladého člověka.‖
28

 Na ―odbornější‖ publikum 

                                                 
23

 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 19 
24

 srov. LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 21 a RAMET, Sabrina 

Petra: Rock Musin in Czechoslovakia, RAMET, Sabrina Petra (ed.): Rocking the State: Rock Music and 

Politics in Eastern Europe and Russia, Oxford, Westview Press Inc. 1994, str. 56 
25

 The BEATMEN: Let´s make a summer (Urobme si leto), EP, Praha, Supraphon 1965 
26

 The BEATLES - A Collection Of Beatles Oldies (But Goldies), LP, Praha, Supraphon 1969 
27

 OLYMPIC: The Olympics Big Beat Band, EP Supraphon 1964, singly Adresát neznámý / Roň slzy, Oh 

Boy / Hey Paula, Sweet Little Sixteen / Saeled With A Kiss, That's All You Gotta Do / Orange Blossom 

Special, Espado 1964, The MATADORS: Malej zvon, co mám/ Snad jednou ti dám, SP, Supraphon 1966 
28

 článek Beat či nebeat citováno in TŦMA, Jaromír: Čtyři hrají rock, Jasná zpráva o skupině Olympic, 

Praha, Panton, 1986, str. 43  
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zaměřený časopis Hudební rozhledy se pak pokoušel o hlubší analýzu a v jejím rámci 

celkem chlácholivě konstatoval: „Tvŧrčí a interpretační profil bigbeatových skupin zatím 

příliš nepodléhá velkými výkyvŧm a změnám. Je záleţitostí víc sociologickou neţ 

hudební – uţ proto, ţe jeho nejzákladnější, doslova generační příčinou je především 

současné sníţení prŧměrného věku spotřebitelŧ zábavné a taneční hudby aţ k jejich 

pubertálnímu odbobí, tj. do věku, kdy emoční přetlak u mladého člověka dočasně daleko 

přesahuje racionální kritické moţnosti.‖
29

 Ozývaly se však i sporadické, a občas i velmi 

rafinované hlasy na obranu československých vyznavačŧ nových hudebních trendŧ. 

Významnou výchovnou a zároveň obrannou roli svými články sehrával jiţ zmíněný 

propagátor rock´n´rollu Jiří Černý. Nabádal v nich publikum k tomu, aby se při 

koncertech neuchylovalo k výtrţnostem, aby ve svých zaměstnáních řádně studovali a 

pracovali a naopak starší generaci doporučoval větší toleranci k zábavě mladých.
30

 Mimo 

potřebného hlasu (opatrné) podpory, podobné komentáře pro mladé lidi představovaly 

dŧleţitý zdroj informací o proběhlých koncertech či incidentech a vedle nich hltali také 

zmínky o západních rockových kapelách a jejich fotografie, které jim přinášel například 

Mladý svět,
31

 ale i kritické či rádoby satirické články v dalších médiích.
32

 

Obraz západní Beatlemánie do Československa pomáhalo přenášet i kino
33

 a dokonce i 

státní televize. Příleţitostné zmínky o Beatlemánii sice byly téměř vţdy doplněny 

hanlivým či sniţujícím komentářem, vedle obalŧ desek či propašovaných západních 

časopisŧ orientovaných na mládeţ však byly jedním z mála kanálŧ, který přinášel i jiné 

neţ zvukové symboly nové kultury.
34

 Sporadicky zveřejňované snímky či jiná obrazová 

dokumentace byly jedinečným zdrojem, ze kterého zájemci luštili poslední módní trendy i 

například vývoj v technickém vybavení muzikantŧ.  

I přes výše zmíněné postupné pronikání informací o západní hudbě, módních vlnách či 

ţivotním stylu do oficiálních médií, zŧstávaly hlavním nástrojem šíření kulturních 

symbolŧ i vzorŧ vystoupení domácích rockových (či v dobovém slovníku beatových) 

skupin. Tisíce často jen krátkodobě existujících kapel vznikaly po celé zemi a hudebníci i 

jejich fanoušci svými vystoupeními a zjevem vzbuzovali veřejné pohoršení části starší 

generace i médií. Odmítavý postoj k ―výstřelkŧm‖ mladých je jedním z hlavních rysŧ 

vzpomínek příslušníkŧ tehdejší mladé generace a obratně se jej ve svých článcích a 

pořadech snaţila vyuţívat i dobová média: ―...tato problematika je velmi široká a také 

                                                 
29

 článek v časopis Hudební rozhledy č. 1/1964, citováno in LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: 

Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 27 
30

 srov. např. ČERNÝ, Jiří: Kamarádŧm z Big Beatu, Mladý svět 18/1964, Big Beat a jeho publikum, in 

Mladý svět 34/1964, Bigbeatová horečka, in Divadelní noviny, duben 1964 
31

 viz. článek BOBEK, Pavel: Rock´n´roll, in Mladý svět 6/1964 
32

 např. satirický týdeník Dikobraz v článku z 15. října 1964, který hodnotil stockholmskou premiéru filmu 

Hard Day´s Night a o Beatles se vyjádřil takto: ―Některé zprávy udávají, ţe mají pod svým divokým 

účesem přeci jen dobré srdce a jejich hlavy nejsou úplně prázdné.‖ 

33
 Film o členech skupiny Beatles reţiséra Richarda Lestera A Hard Day's Night (pod českým názvem 

Perný den) byl uveden v Československu na Týdnu anglických filmŧ na podzim 1964 

34
 Např. program Československé televize Zrcadlo doby přinesl 28.11.1964 hned po reportáţi o japonských 

koupajících se opicích reportáţ o ―doznívající‖ beatlemánii v Londýně s následujícím komentářem: 

―Kolébkou populárních zpěvákŧ Beatles je anglický Liverpool; zpěv jim přináší miliony. Těmto mladým 

Londýňanŧm – kromě vlastního sebevědomí však beatlesmanie přináší jenom posměch střízlivějších 

spoluobčanŧ. Vlasatá epidemie sice svět ohroţovala – ale lidstvo uţ nalezlo protijed: inteligenci. Anglický 

kameraman mohl proto pro nás po dlouhém hledání natočit uţ jen několik zatvrzelých jedincŧ – a zbytky 

jejich kroje ve výprodeji.‖, pořad Zrcadlo doby z 28.11.1964, archiv ČT 
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choulostivá. Choulostivá především v tom, jak na big beat reagují lidé starší přibliţně 

pětadvaceti let. Cítíme to dobře v rozhlase, neboť denně dostáváme dopisy těchto starších 

posluchačŧ. V těchto dopisech nám jsou pak sdělovány výhrady, spojené se základními 

problémy výchovy naší mládeţe...‖ psaly poměrně nekonkrétně Divadelní a filmové 

noviny v únoru 1965.
35

 Denní tisk však plnily i poměrně konkrétnější zprávy z černých 

rubrik, které hovořily ―fanoušcích dlouhovlasých Beatles‖, kteří demolovali sedačky a 

zařízení sálŧ při koncertech v Kotvě, Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, v klubu v 

Ječné ulici. Obdobné incidenty byly hlášeny z Vinohrad, ze sálu Lucerny a dalších míst.
36

 

Zprávy o těchto incidentech se pak staly podkladem reakce oficiálních míst: ―...po 

několika případech ničení ţidlí došlo aţ k velkému koncertu v Parku kultury a oddechu 

Julia Fučíka v Praze, který se chvílemi změnil z městského kola STMP – bigbeatových 

skupin v přehlídku několika hulvátských divákŧ. Pak následoval zákaz bigbeatových 

koncertŧ ve Středočeském kraji a přelíčení s ničiteli veřejného majetku před obvodním 

soudem v Praze 7...o podobném problému píše poručík M.V. z Kutnohorska, kde po 

vystoupení big beatu Olympic v Tylově divadle zakázal odbor školství a kultury ONV 

bigbeatové koncerty pro celý okres...‖
37

 

Nákupy u sousedů 

Vedle místních zákazŧ, které však konání hudebních produkcí nikdy zcela nezabránily, 

čelili tehdejší hudebníci i jejich fanoušci dalšímu problému – nedostatku nástrojŧ. 

Domácí prŧmysl byl na domácí poptávku po elektrofonických nástrojích schopen 

zareagovat aţ s určitým zpoţděním. První cenově dostupné elektrické kytary 

v Československu začalo vyrábět sice jiţ v roce 1958 druţstvo Dřevokov Blatná. Jeho 

kytary Gracioso byly ale určené hlavně na vývoz pod názvem Futurama a údajně na ně 

pro jejich láci a dobrou kvalitu hráli v počátcích i George Harrison z Beatles, nebo Jimmy 

Page z Led Zeppelin. Masově začala být v roce 1963 v Hořovickém závodě vyráběna 

kytara Tornádo (vyrobilo se jí údajně téměř deset tisíc kusŧ).
38

 Tehdejší zesilovače Tesla 

měly výkon jen 20 nebo 40 watŧ a základní vybavení skupin se tak většinou sestávalo s 

improvizovaných, podomácku vyráběných nástrojŧ, zesilovačŧ či reproduktorŧ.  

Dováţet nástroje ze Západu bylo prakticky nemoţné a tak získávaly o to větší význam 

dovozy vybavení ze sousedních východoevropských zemí, především Německé 

demokratické republiky. K nejčastějším importŧm z NDR patřily například elektrofonické 

varhany (ionika), které tehdy stály na tehdejší dobu neuvěřitelný obnos 18000 Kčs,
39

 

prŧměrná měsíční mzda pracujících v socialistickém sektoru bez JZD přitom dosáhla v 

roce 1966 jen 1533 Kčs.
40

 Mimořádným dovozem, který zásadně ovlivnil zvuk a podobu 

jedné z nejvýznamnějších tehdejších československých rockových skupin byla aparatura 

Regent z továrny Demusa ve východoněmeckém Klingenthalu, kterou si spolu s 

elektrickými varhanami Matador z turné přivezla skupina Fontana – přejmenovaná 

                                                 
35

 Článek v Divadelních a filmových novinách z 18.2.1965 citován in LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, 

Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 27  
36

 RYBACK, Timothy W.: Rock around the Bloc: history of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet 

Union. New York, Oxford, Oxford University Press 1990, str 58 
37

 ČERNÝ, Jiří: Big Beat a jeho publikum, Mladý svět 34/1964 
38

 DONNÉ, Jiří: Brněnský rock´n´roll, in 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=hbb0401&l=cz&a=0, srov. téţ webové stránky VLASÁK, 

Jan: Československé elektrofonické kytary Jolana, http://www.jolana.wz.cz/, obé ze dne 29.6.2009 
39

 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej: Bigbít, Praha, Torst 2001, str. 22 
40

 ze stenografického záznamu projevu posl. Národního shromáţdění Jaroslava Kalkuse ze dne 

11. ledna 1968, http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/018schuz/s018023.htm  (23.8.2008) 

http://www.popmuseum.cz/stories/stories.php?q=hbb0401&l=cz&a=0
http://www.jolana.wz.cz/
http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/018schuz/s018023.htm
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vzápětí na Matadors.
41

 S novým vybavením pak v roce 1966 pod tímto názvem skupina 

sklízela úspěchy zvláště v praţském klubu Olympic.
42

 Oblibu díky svému manaţerovi 

získala i v NDR. ―Wilfried Jelinek byl jeden z prvních bigbítových manaţerŧ u nás. Byl 

to východoněmecký občan, který tady vystudoval medicínu, nadšený bubeník. Ve své 

době vedl docela slušnou skupinu Pra-Be, coţ byla zkratka Praha-Berlín, a měl dobré 

kontakty právě do východního Německa, kde pro nás zajistil hodně kšeftŧ ještě předtím, 

neţ jsme poprvé hráli v Československu...,‖ vzpomíná člen Matadors Vladimír Mišík.
43

 

Stejný hudebník poté počátkem sedmdesátých let koncertoval v Polsku se skupinou 

Flamengo. ―Hodně se jezdilo do Polska. To byl pro české kapely ráj, protoţe Poláci byli 

nesmírně vstřícní. Hrálo se tam v divadlech a rŧzných koncertních sálech i klubech, ale v 

létě i u moře – Kolobrzeg, Sopoty, samé tříhodinové ―čaje‖,‖ vybavuje si Mišík
44

.  

Sousedící země východního bloku však nebyly jen alternativním zdrojem vybavení 

hudebních skupin nebo cílem zahraničních výjezdŧ československých hudebníkŧ. Zvláště 

z Polska a Maďarska byly také dováţeny desky některých západních interpretŧ. „U 

bráchy v Olomouci se objevily občas nějaký desky. Doma jsme měli gramofon. A tam 

dováţeli něco z Maďarska, protoţe vím, ţe první rokenrol co jsem slyšel, ten mě zaujal, 

tak to někdo dovezl z Maďarska nějakej singl. A Maďarská kultura, to bylo dole na 

Václaváku, tam taky občas na tom zábradlíčku jsme sedávali. To bylo taky takový místo 

pro vlasatý. Tam se taky dalo občas něco koupit. Buď z rokenrolu nebo bigbeatu. To byl 

taky jeden zdroj,‖ uvádí jeden z pamětníkŧ, pozdější folkový zpěvák Jaroslav Hutka
45

. 

„...v zadrátovaném státě jsme měli skoro všichni stejný zdroj poučení: Radio 

Luxembourg, české vysílání BBC a desky z Polského kulturního střediska...‖ prohlašuje 

zase hudební publicista Jaromír Tŧma.
46

 

Rostoucí popularita nového hudebního stylu se odráţela nejen ve vzrŧstajícím počtu 

domácích rockových hudebních skupin a jejich fanouškŧ, pronikání nových taneční stylŧ 

či médii s oblibou zmiňovaných incidentech při koncertech, ale přinášela sebou i 

proměnu v oblékání a účesu mladých lidí. Vzor pro ně představovali především 

představitelé západní populární hudby, jejich američtí a západoevropští fanoušci i mladá 

móda na Západě obecně. „Nosily se dţíny, trika, kecky, tenisky, golfový kotníčkový 

semišový boty, který stály v Karlíně v partiovce padesát korun – neustále se to střídalo. 

Někdo třeba přines plakát Stounŧ, který tam byli v sametovejch sakách, tak jsme si ho 

hned nechali ušít. Nebo na boty od Moučky (tzv. „moučkárny― – vysoké i nízké boty 

s vyšším podpatkem, vpředu prodlouţené do špičky – pozn. Vojtěch Lindaur) se stály 

dlouhý fronty, protoţe kdo je neměl, tak byl nemoţnej; v tramvaji se sedělo 

s vytaţenejma nohavicema, aby je kaţdej viděl. Přitom ty boty stály pět set korun, coţ 

bylo víc jak pŧlka vejplaty. Nebyla to sranda. Nebo se nosily dederonky – koţený tenký 

kravaty. Pozvolna to ale směřovalo hlavně k těm dţínám.―
47

 Ovšem podobně jako 

v případě desek, bylo i západní oblečení těţko dostupné. „První dţíny přišly do Tuzexu 

(zvláštní obchod se zahraničním zboţím, pozn. aut.) tak v tom šedesátým šestým, 

„Wright― – lewisky francouzský výroby, dost mizerný kvality,‖ uvádí pamětník Jaroslav 

Klepal.
48

 Do té doby se k nim dostaly především děti diplomatŧ komunistického reţimu, 

                                                 
41

 MIŠÍK, Vladimír: Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem, Brno, Nakladatelství Petrov, 1999 
42

BEK, Mikuláš, MACEK, Petr Macek: Český hudební slovník osob a institucí, Brno, Ústav hudební vědy 

MU Brno,  http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=heslo&hid=1000505,  (12.8.2008) 
43

 MIŠÍK, Vladimír: Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem, Brno, Nakladatelství Petrov, 1999, str. 19 
44

 ibid, str. 55 
45

 rozhovor s Jaroslavem Hutkou 6.5. 2005 vedl Filip Pospíšil a Petr Blaţek, archiv autora, viz. příloha CD 
46

 TŦMA, Jaromír: Bigbít aneb Pendl mezi somráky a veksláky, Praha, Ivo Ţelezný 1999, str. 6 
47

 rozhovor s Jaroslavem Klepalem dne 3.2. 2004 pořídil Vojtěch Lindaur, archiv V.L. 
48

 rozhovor s Ivanem Čeledou a Jaroslavem Klepalem pořídil Vojtěch Lindaur 10.2. 2004, archiv V.L. 

http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=heslo&hid=1000505
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nebo například děti zaměstnancŧ západních ambasád v Praze. Ovšem i později byly dţíny 

především pro děti z chudších rodin nedostupné. „Kdyţ jsi ubrečel někoho, ţe koupil 

dţíny za 40 bonŧ značky Rifle, tak rodiče řvali: „Dvěstě korun za montérky, nikdy!―, 

vzpomíná Ivo Marek.
49

 

 

Nesystematická disciplinace
50

 

Proměna módy mladých se stala ihned terčem kritiky médií i obecně starší generace a 

proti novému „nevkusu― začalo být tvrdě zasahováno. „Učitelka, na jejíţ jméno si uţ 

radši ani nevzpomínám, si totiţ zavolala mámu do školy a sdělila jí, ţe moje oblečení 

pobuřuje,― popisuje Vladimír Mišík.
51

 „Vzpomínám si, jak mě někdy v roce 1964 

zastavili policajti a nutili mě, abych se šel z těch dţínŧ svlíknout,― prohlašuje další 

z pamětníkŧ Ivan Čeleda.
52

 Hlavní problém ovšem v té době nebyl spatřován jen 

v oblečení, ale daleko spíše v rostoucí délce muţských a chlapeckých vlasŧ, která začala 

nebezpečně přesahovat do té doby obvyklý krátký, téměř vojenský sestřih. Proti nové 

módě vystupovali rodiče i učitelé ve školách. „Brácha šel na vojnu a matce tekly nervy. 

Takţe se rozhodla, klouček, puberťák, musím na něj být přísná. Takţe to bylo: „Ne vlasy, 

na to zapomeň! V noci tě ostříhám!― A já jsem tedy chodil vystříhanej jako oslík. A to uţ 

některý kamarádi třeba… Skoro všichni měli ve škole problémy, ale doma jim to jakţtakţ 

tolerovaly. Já jsem to měl ale naopak,― charakterizuje tehdejší reakce Ivo Marek.
53

 Nešlo 

však jen o plané výhrŧţky některých rodičŧ či učitelŧ. Disciplinační zákroky proti 

vlasatým mladistvým v roce 1965 i postoje členŧ mladší i starší generace poměrně 

plasticky popisují dva z mála článkŧ v tehdejším tisku zaměřených na obranu vlasatých. 

Spisovatel Jan Beneš, jen o necelý rok později odsouzený za údajnou „vlastizradu― tehdy 

napsal: ...cítím se dotčen tak, jak se musí cítit ve svém občanském svědomí a právním 

citu kaţdý, kdo ho jen trochu vlastní a přečetl si 6. prosince ve VP (list Večerní Praha, 

pozn. aut.) článeček nazvaný „CO S VLASATCI―? Autor ví, jak vyřešit problém 

dlouhovlasých Mániček. Hle, v Ostravě (věř tomu kdo chceš, a prý uţ i tu a tam v Praze) 

se projevila zdravá lidová iniciativa kádrŧ podnikŧ pohostinských, a číšníci odmítají 

obslouţit dlouhovlasé mladíky a vykazují je z provozen. Následuje nabádání: Praţští 

číšníci, necháte se zahanbit svými ostravským kolegy? Napodobte je! Jen směle, hoši! Aţ 

nebude dlouhovlasých, bude naše bytí ještě radostnější. Ţaluji autora zmíněné glosy 

z předpojatosti...―
54

  

Demonstrativní odkazy části mládeţe ke kulturním symbolŧm jejich vrstevníkŧ na 

Západě a tamní populární kultuře byly jen jedním z projevŧ širšího a také hlubšího 

procesu, kterým bylo prohlubování propasti mezi mládeţí a mocenskou hierarchií 

společnosti a jí deklarovanými i v kaţdodenním ţivotě uplatňovanými hodnotami a 

symboly. Této propasti si dobře povšiml tehdejší reportér Carl Schmidt – Polex ze 

západoněmeckého časopisu Stern. Popsal v ní praţskou rockovou scénu, skryté stránky 

ţivota ve velkoměstě včetně oficiálně neexistující prostituce i odmítavý vztah mládeţe ke 

                                                 
49

 rozhovor s Ivo Markem vedl 30.5. 2004 Filip Pospíšil a Petr Blaţek, archiv autora, viz. příloha CD  
50

 pojem disciplinace zde pouţívám ve foucaultovském smyslu, podle něhoţ: ―Disciplinární trestání vychází 

z nedodrţování, ze všeho, co neodpovídá pravidlŧm, co se jim vymyká, co se odchyluje. Trestná je 

neohraničená oblast nekonformního.― in FOUCAULT, Michel: Dohlíţet a trestat, kniha o zrodu vězení, 

(Surveiller et punir: naissance de la prison, přeloţil Čestmír Pelikán), Praha, Dauphin, 2000, str 255 a také 

„„Nepřetrţité trestání, které prochází všemi body a kontroluje všechny instance disciplinárních institucí, 

porovnává, diferencuje, hierarchizuje, homogenizuje a vylučuje. Jedním slovem – normalizuje.―, str. 260, 

tamtéţ 
51

 MIŠÍK, Vladimír: Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem, Brno, Nakladatelství Petrov 1999, str. 13 
52

 rozhovor s Ivanem Čeledou a Jaroslavem Klepalem pořídil Vojtěch Lindaur 10.2. 2004, archiv V.L 
53

 rozhovor s Ivo Markem vedl 30.5. 2004 Filip Pospíšil a Petr Blaţek 
54

 BENEŠ, Jan: Boj proti vlasatcŧm, in Literární noviny č.50/1965, str. 2, z 11.12.1965 
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komunistickému reţimu.
55

 V článku psal mimo jiné o tom, ţe jiţ rok před reportáţí dělala 

policie hon na „houbové hlavy―, chlapce s dlouhými vlasy, koho chytila, toho ostříhala 

dohola.
56

 Na reportáţ kriticky reagovala i řada československých médií.
57

 Ta sice tvrdila, 

ţe je článek vykonstruovanou a účelovou pomluvou, ovšem téma odcizení mladé 

generace mezitím začalo pronikat i do oficiálních vystoupeních špiček Komunistické 

strany Československa a jejích dokumentŧ.  

 

 

 

 

Praţská bigbeatová skupina pózuje pro článek redaktora časopisu Stern v roce 1965, archiv Popmuseum 

Naděje části mocenského aparátu i veřejnosti, ţe na západní kulturu orientovaná módní 

vlna mezi mládeţí postupně opadne, se ukázaly jako liché. Obliba rockové hudby, 

dlouhých vlasŧ i nejrŧznějších prvkŧ oděvní módy (černé roláky ve stylu Beatles, jeansy 

apod.) se stávala stále masovější záleţitostí. Po polovině šedesátých let k ní přitom stále 

více přispívalo nejen rozšíření turistického ruchu,
58

 ale i oficiální média. I kdyţ se v nich 

nejčastější čtenáři či diváci mohli setkávat s tóny despektu, kritiky či ironie, začaly se 

objevovat i ryze popularizační či informativní publikace. Podstatnou úlohu pro 

seznamování se západní kulturní scénou mládeţe sehrály podle vzpomínek pamětníkŧ 

vedle nových rozhlasových pořadŧ domácích stanic zamýšlejících konkurovat 

zahraničnímu vysílání, například články v Mladém světě o vlasaté mládeţi v Paříţi,
59

 

folkových zpěvácích USA
60

, nebo amsterodamských Provos.
61

 Vydání právě těchto a 

několika dalších podobných textŧ a ilustrací se poté stalo předmětem kritiky ze strany 

Veřejné bezpečnosti a PÚV KSČ.
62

 Přesto prakticky ve stejné době v roce 1966 vlnu 

                                                 
55

 SCHMIDT – POLEX, Carl: Die Rotten Beatles von Prag, in Stern (37/1965, ze dne 17.9.1965) 
56

 citováno podle anonymního samizdatového překladu článku z časopisu Stern, archiv Muzeum populární 

hudby 
57

 návštěvu německého reportéra a reakce na ni nejobsáhleji shrnuje BROŢ, Martin, TLÁSKALOVÁ, Věra: 

―Rotten Beatles von Prag‖ aneb pozadí jedné reportáţe, in Mladý svět (43/1965), v ostatních médiích vyšly 

například články: (haj): Senzační objevy in Rudé právo, 27. září 1965 str. 2, anonym: Rudí Beatles z Prahy 

aneb po stopě jedné reportáţe in Signál, č.41, ročník 1965, 16. října 1965, str. 1,4-5, REDAKCE: Rudí 

Beatles z Prahy, Universita Karlova, 1965, str. 3 ad.   
58

 V první polovině roku 1966 úřady umoţnily výjezd do kapitalistické ciziny asi 65 tisícŧm čs. občanŧ, coţ 

bylo asi o pět tisíc více neţ v předchozím roce, naopak do Československa přijíţděl stále větší počet turistŧ 

ze Západu. ABS, A 34, ar. jedn.: 2844 , HS StB, Zpráva o činnosti československé kontrarozvědky za I. 

pololetí 1966, ze dne 21. července 1966, str. 16 

Za celý rok 1966 pak do Československa přijelo tři a pŧl miliónŧ turistŧ, z toho pětina ze Západu, udává 

KURLANSKY, Mark: 1968 - Rok, který otřásl světem, (z orig. 1968: The Year That Rocked the World 

přeloţil Jan Zámečník), Praha, Slovart, 2007, str. 52 

59
 GELLÉ, F.: Beatnici všech národností zaplavují Paříţ in Mladý svět 24/1965, str. 5 - 6 

60
 KRISEOVÁ, Eda, ŠULC, Ota: Kdo je populární mezi mládeţí v USA, Velké Británii, NSR, Folk Idols: 

Bob Dylan, Joan Baezová, Donovan, a další in Mladý svět 1/1966 str. 4 - 5   
61

 ALBERS, Wim: Provos in Mladý svět 31/1966, str. 5 
62

 ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, ÚV KSČ – Opatření proti některým negativním jevŧm 

projevujícím se u části mládeţe, nedatováno, str. 240: ―Volbou nevhodných programŧ v televizi a článkŧ v 

tisku, uváděním rušivých hudebních souborŧ vlasatcŧ přispívají přímé propagaci tohoto stylu ţivota a 

postoje ke společnosti. Například týdeník Literární noviny uvedl ve svém posledním čísle roku 1965 seriál 
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přejímání symbolŧ a kulturní prvkŧ kultury mládeţe ze Západu v Československu ještě 

podpořila publikace známých propagátorŧ rockové hudby o skupině Beatles vydaná 

v desetitisícových nákladech
63

 (po prvním vydání v počtu 26 tisíc kusŧ ihned následoval 

dotisk). 

Strana hovoří s mládeží 

Téma deviantní či nonkonformní mládeţe bylo pro vedení strany a státu mimořádně 

citlivé i proto, ţe v Československu v té době docházelo k výrazné demografické změně – 

dospívání poválečné generace. Ta v roce 1961 představovala téměr polovinu obyvatel v 

produktivním věku a v roce 1965 jiţ to bylo kolem 60ti procent.
64

 Při přípravách na XIII. 

sjezd KSČ, který se konal v roce 1966, byl vytvořen a ve stranických orgánech široce 

diskutován dokument „Problematika současné mladé generace.― Mimořádně rozsáhlý 

materiál si i přes svŧj aparátnicko-diplomatický jazyk všímá „zvýšené kritičnosti 

mládeţe―, jejího nezájmu o aktivní politické vystupování v oficiálních organizacích, 

zvláště Československého svazu mládeţe (ČSM), odmítání účastnit se organizovaných 

veřejně prospěšných akcí, nezájmu o studium mezi mládeţí z dělnických rodin, atd. Jako 

dŧvody těchto jevŧ pak připouští mimo jiné jisté hospodářské nedostatky, nedostatečné 

obměňování středních a vyšších kádrŧ a tím nedostatečnou kariérní perspektivu 

mladých.
65

 Konstatuje také, ţe „velmi silně zesílil vliv soudobého západního umění, 

poklesl zájem mládeţe o sovětské umění, tyto jevy v oblasti umění se výrazně projevují u 

myšlenkově vyspělejší, vzdělanější mládeţe (a obdobně také v oblasti uţitkového umění, 

zejména v taneční hudbě, společenském tanci apod.), jako zcela neúčinné a naopak 

škodlivé se projevily snahy administrativně zlikvidovat některé směry a formy umění či 

zábavy. Všechny podobné kroky vyvolávají obvykle reakci „touhy po zakázaném ovoci―, 

snobské vlny atd.―
66

 Sebekriticky dále shrnuje, ţe „...S masovým vkusem mládeţe a 

s vývojem společenské zábavy souvisí oblast dţezu a zábavné taneční hudby. [podtr. v 

originálu, pozn. aut.] Pro mladé lidi je tato hudba denní potřebou a samozřejmou součástí 

ţivotního stylu. Čas od času se objevují módní vlny hudebních stylŧ a tancŧ. Reakce na 

ně v prvních dobách byla nepříliš šťastná. Tento postup se změnil aţ v posledních 2-3 

letech. Ani dnes však nedokáţeme v plné míře včas a věcně reagovat na nastupující 

módní vlny tak, abychom co nejvíce paralyzovali jejich eventuální negativní pŧsobení a 

přizpŧsobili je našim podmínkám a potřebám.―
67

 Dokument se dále zabývá materiálními 

podmínkami kulturního ţivota mládeţe a ujištuje, ţe: ―...Nelze říci, ţe bychom měli 

kulturních zařízení málo. Závody mají k dispozici na 700 závodních klubŧ a domŧ 

kultury, na 600 rudých koutkŧ a odborových kluboven, na 11000 odborových knihoven, 

316 muzeí a galerií apod. Také druţstva mají svá kulturní zařízení, jichţ je asi celkem 

400. Vedle toho jsou ještě státní kulturní zařízení, jako divadla, kina, která rovněţ 

významně ovlivňují kulturní ţivot, zájmy a volný čas mládeţe. Kromě toho mají některé 

                                                                                                                                                  
fotografií tzv. „vlasatcŧ― v rŧzných zemích světa bez příslušného a nutného vysvětlujícího komentáře. 

Stejný list ve svém vydání 9.7.1966 přinesl v článku pod názvem „Unisex― lacinou obhajobu těchto 

individuí a jejich počínání pseudopsychologickými argumenty amerických vědcŧ. Rovněţ mládeţnické 

časopisy Mladý svět a Mladá fronta, Signál a 100+1 uveřejnily několik článkŧ či série fotografií 

„vlasatcŧ―.‖ 
63

 ČERNÁ, Miroslava, ČERNÝ, Jiří: Poplach kolem Beatles,Praha,  Panton, 1966, Počet stran: 151 
64

 KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968, Brno, Doplněk 2002, str. 15 
65

 Národní archiv (NA), KSČ ÚV-10/5, svazek 6, Arch. Jedn.: 23/1, Problematika současné mladé generace 

Projednáno na 17. schŧzi ideologické komise ÚV KSČ dne 7. října 1965 
66

 NA, KSČ ÚV-10/5, svazek 6, Arch. Jedn.: 23/1, Problematika současné mladé generace Projednáno na 

17. schŧzi ideologické komise ÚV KSČ dne 7. října 1965, str. 33 
67

 ibid., str. 37 
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místní skupiny ČSM své klubovny, v nichţ tráví volný čas a organizují si kulturní a 

společenské akce vlastními silami. Počet těchto prostých, ale mládeţí oblíbených 

zařízení, je však naprosto minimální.‖ Přitom dokument kritizuje, ţe : ―...Příliš se činnost 

sešněrovává do tuhých rámcŧ souborŧ a krouţkŧ a mladí bez určitého vyhraněného zájmu 

jakoby v klubech a osvětových zařízeních nebyli vítáni, není pro ně většinou ani jedna 

volná stálá klubovna, kde by mohli debatovat. Kaţdý musí organizovaně buď zpívat nebo 

hrát divadlo, či být v tanečním orchestru, jinak pro něho není místo v klubu. Kdyţ se chce 

kolektivně bavit, musí do hospody nebo kavárny...Chce-li se mládeţ bavit, scházet se, je 

nucena to dělat venku, postávat v hloučcích na ulicích, nároţích, pasáţích, v parcích...―
68

 

V dokumentu převládá deklaratorně liberální a vstřícný přístup k mládeţi a jejím 

potřebám, ovšem jiţ v prŧběhu diskuse nad materiálem se ukázaly meze této tolerance. 

„My jsme se v minulosti dopouštěli rŧzných chyb při organizování soutěţe tvořivosti 

mládeţe; ale neznamená to, máme teď nechat všechno svému běhu, aby převládlo jen to, 

co se třeba zrovna teď nosí na Západě apod.,― prohlásil tehdejší předseda ideologické 

komise a člen předsednictva ÚV KSČ Jiří Hendrich.
69

   

Nevyrovnaný přístup stranických a státních orgánŧ ke kulturním vzorŧm části mládeţe 

v němţ se střídala vŧle vyjít vstříc poţadavkŧm mládeţe s typickými represivními 

opatřeními, demonstrovala hned několik dní po vyjádření Jiřího Hendricha reakce na 

koncert skupiny britské rockové vlny Manfred Mann. Po praţském koncertě souboru (v 

rámci oficiálně povoleného turné proběhly dvě vystoupení v Praze, jedno v Uherském 

Hradišti a jedno v Bratislavě) byli fanoušci brutálně rozehnáni policií. Podle jednoho 

z pamětníkŧ bylo příčinou zákroku to, ţe část publika mávala anglickými vlajkami.
70

 Na 

několik dalších desetiletí pak byly v Československu větší koncerty zahraničních 

rockových skupin velmi omezeny. Obdobnou kombinaci pokusu o vstřícnější postoj 

kombinovanou s následnou represí mŧţeme najít i v prŧběhu návštěvy amerického 

básníka Allena Ginsberga. Představiteli beatnické poezie, který byl známý svým 

negativním vztahem k americkému establishmentu, byl nejprve povolen vstup do země. 

Mohl se tak zúčastnit oficiálně schváleného studentského festivalu Majáles. Kdyţ se však 

vlasatému básníkovi dostalo mezi mládeţí nadšeného přijetí a 1. května 1965 byl dokonce 

studenty zvolen Králem majálesu, začal být pronásledován státní policií, kritizován médii 

a následně vyhoštěn ze země pro nepřístojné chování a propagaci závadného ţivotního 

stylu mezi mládeţí.
71

 Odsouzení Ginsbergova vlivu na mládeţ ze strany představitelŧ 

komunistické strany
72

 s sebou přineslo na několik dalších desetiletí zákaz vydávat díla 

básníka v Československu. 

                                                 
68

 ibid, str. 45 
69

 NA, KSČ ÚV-10/5, svazek 6, Arch. Jedn.: 23/1, Problematika současné mladé generace, Zápis 17. 

schŧze pléna ideologické komise ÚV KSČ 7. října 1965, ze závěrečného vystoupení s. Hendrycha, str. 24/1 
70

 rozhovor s Jiřím Bicanem vedl Filip Pospíšil dne 30. července 2008, archiv autora, viz. příloha CD 

71 srov. SKILLING, H. Gordon: Czechoslovakia's Interrupted Revolution, Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1976, str. 72, SVATOŠ, Michal – Studentské majálesy šedesátých let, příspěvek 

přednesený na konferenci Zlatá šedesátá, pořádané Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR ve 

dnech 23.- 26. června 1999, http://forum.cuni.cz/letni99/ostatni.html (dne 15.8.2008), KRUZICK Goodman 

, Brian - Allen Ginsberg - King Majales, in The New Presence (04/2004), str. 41 – 43 

72
ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, ÚV KSČ – Opatření proti některým negativním jevŧm 

projevujícím se u části mládeţe, nedatováno, str. 240 –241: ―Škodlivý vliv na naši mládeţ měl v minulém 

roce americký básník: Ginsberg, stoupenec tzv. směru „beatovikŧ― [!] - „zbité generace―, který kromě 

svého sugestivního vystupování, recitací a zpěvu v uzavřené společnosti, sexuální nevázaností provokoval i 

http://forum.cuni.cz/letni99/ostatni.html
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Koordinovaná kampaň 

Tváří v tvář rozšiřujícímu fenonému nekonformně vyhlíţející a bavící se mládeţe se 

státní a stranický aparát v prŧběhu roku 1966 začal pokoušet dosavadní nekoordinovanou 

politiku sjednotit, vykreslit jasný obraz nepřítele a zahájit proti novému společenskému 

nebezpečí plošnou a plánovanou akci. Podkladem k ní se stal návrh opatření vŧči 

neţádoucím negativním jevŧm mezi mládeţí, vypracovaný Hlavní správou Veřejné 

bezpečnosti 15. července 1966. Ta nejen definuje cíl, tedy: „t.zv. „máničky―,  přičemţ 

„převáţná většina tak zv. „mániček― povaţuje nošení dlouhých vlasŧ za součást svého 

zpŧsobu ţivota po vzoru rŧzných Rolling Stones, Beatles, Kinks a jiných západních 

skupin,―
73

 ale i prostředky, jakými má být eliminace těchto osob dosaţeno. Hned v zápětí 

si na postávající a posedávající mladé lidi s dlouhými vlasy postěţovala orgánŧm Veřejné 

bezpečnosti 19. srpna základní organizace komunistické strany v Národním muzeu a 

poţádala o to, aby bylo s nedŧstojnou situací skoncováno co nejdříve.
74

 Ještě téhoţ dne 

(!) „bylo příslušníky VB MS VB Praha předvedeno 140 osob „vlasatcŧ―, z nichţ 

podstatná část byla zadrţena v těsné blízkosti národního musea a ostatní v podnicích, 

zejména v restauracích a automatech, které rovněţ navštěvují.―
75

 Z dochovaných 

dokumentŧ se dá usoudit, ţe místní organizace KSČ v Národním muzeu zřejmě jednala 

na pokyn Předsednictva městského výboru KSČ v Praze, které přijalo ve stejné době 

usnesení, v němţ nařídilo Veřejné bezpečnosti, ale i dalším organizacím, soubor opatření 

„proti osobám, které svým zevnějškem, oblečením, dlouhými vlasy a zejména chováním 

se podstatně liší od ostatních osob a vzbuzují odpor veřejnosti.― První den bylo mezi 

postiţenými 110 muţŧ a 30 ţen většinou ve věku od 14 do  18 let a v dalších dnech pak 

po celé Praze několik set dalších mladých lidí. Z celkem 458 lidí postiţených perzekucí 

během necelý měsíc trvající kampaně bylo „[...]30 na základě trestné činnosti dodáno do 

vazby a cel předběţného zadrţení, 20 pro podezření z pohlavní nemoci předáno do Státní 

fakultní nemocnice u Apolináře, 33 osob oznámeno soudu, 45 MLS (Místnímu lidovému 

soudu, pozn. aut.) a 7 národním výborŧm, na 55 byla zaslána upozornění 

zaměstnavatelŧm. Zdravotní očistou, spojenou s ostříháním vlasŧ pro zjištěné zahmyzení 

prošlo celkem 174 osob, 140 bylo pro nesrovnalosti v OP postiţeno blokovým řízením. 

Po předběţném přesvědčování se dobrovolně nechalo ostříhat 54 osob.‖ Vedení Městské 

správy VB si akci pochvalovalo jako úspěšnou mimo jiné proto, ţe ―v prŧběhu celého 

opatření se nevyskytly nějaké stíţnosti na jednání příslušníkŧ MS-VB, ba naopak, jsou 

prováděná opatření ze strany veřejnosti hodnocena jako správná.‖ Navíc zásahy byly 

zásahy uniformované policie doplněny v souladu s usnesením městského výboru KSČ 

dalšími opatřeními ze strany rŧzných společenských organizací (některé z nich však jiţ 

své opatření proti vlasatým mladíkŧm prováděla iniciativně dříve): ―je podstatně 

omezován přístup tzv. „vlasatcŧm― do restauračních podnikŧ v Praze, jako konkrétně do 

Slovanského domu, restaurace U Flekŧ, Luxor, Film-club, Sport, Split a další, kde 

obsluhující personál nepřipustil osoby nevhodně oblečené ke stolŧm po předchozím 

upozornění, ţe nejsou ţádoucí pro jejich podnik. Přítomní hosté jednání obsluhujícího 

personálu kladně hodnotili. Nejmarkantněji se toto opatření projevuje v Olympik-klubu, 

                                                                                                                                                  
rozervaným zevnějškem. Po jeho vzoru se snaţí ještě dnes takto oblékat i někteří naši chlapci, kteří se na 

jmenovaného odvolávají.‖ 
73

 ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, str. 329, Neţádoucí negativní jevy mezi mládeţí - návrhy na 
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kde se soustřeďuje mládeţ k poslechu big-beatového orchestru Olympik. Vedení klubu 

rozhodlo, ţe na představení není povolen přístup tzv. „vlasatcŧm― a osobám nevhodně 

upraveným, coţ je přísně dodrţováno a při kaţdém zahájení programu a je pŧsobeno 

konferenciérem na návštěvníky ke slušnému chování v prŧběhu představení. Toto 

opatření má kladný vliv na hladký prŧběh představení, takţe za poslední dobu nabyly 

zjištěny v tomto podniku nějaké výstřelky. Prŧzkumem provedeným namátkově v kinech 

Alfa a Blaník bylo zjištěno, ţe tzv. „vlasatci― a osoby nevhodně oblečené jsou z těchto 

kin vykazováni s poukazem na nevhodné oblečení a úpravu, bez ohledu na to zda mají či 

nemají zakoupené vstupenky. Vedení druţstva Hygie vydalo orientační dopis všem 

provozovnám, ve kterém upozorňuje zaměstnance, aby nebyly poskytovány sluţby tzv. 

„vlasatcŧm― mimo normálního ostříhání. Ani u dopravního podniku hl.m. Prahy se s 

přepravou tzv. „vlasatcŧ― nevyskytují takové potíţe jako v dřívější době a jak bylo 

ověřeno u několika řidičŧ a prŧvodčích, je situace také jiţ normální. Jak je plněno 

usnesení bylo zjišťováno i v několika učňovských střediscích v Praze a to konkrétně ve 

středisku Praţské stavební obnovy v Praze 2, Koperníkova ul., kde byli svoláni všichni 

mistři, rodiče i samotní učňové a reagováno tím, ţe většina vlasatých osob se nechala 

dobrovolně ostříhat a jen několika zatvrzelcŧm byl ředitelem stanoven termín provedení 

úpravy. V základní devítileté škole v Charvátově ul., Vodičkově, Masné a na Uhelném 

trhu, dále ve školách v Jindřišské, Karmelitské, Josefské ul. v Praze 1 se problém 

vlasatých ţákŧ nevyskytuje a jakékoliv sklony jsou řešeny v pedagogické radě za 

přítomnosti rodičŧ a menší přestřelky přímo třídním výborem nebo třídním učitelem. 

Mezi veřejností je opatření kladně hodnoceno a dokonce i připomínky, ţe měly být jiţ 

těmto mladým lidem nedostatky vytknuty dříve, neţ se počaly vyskytovat v masovém 

měřítku.‖
76

 Zpráva také konstatuje, ţe byly v rámci policejní akce odhaleny byty, které 

údajně slouţí jako „tzv. hromadné noclehárny― podezřelých či kriminálních ţivlŧ. „Tak 

např. v Praze 1, Nový Svět 185 byl zjištěn byt, kde bylo zadrţeno 11 osob, z nichţ aţ na 

jednu byly všechny bez pracovního poměru. Téměř polovina z členŧ party byla jiţ 

trestána, někteří měli charakter recidivistŧ a dvě osoby byly hledány pro trestnou 

činnost.―
77

 V tomto domě pŧsobil umělec Milan Kníţák, okolo něhoţ a jím pořádaných 

happeningŧ, mezinárodních setkání výtvarníkŧ skupiny Fluxus i samotného bytu na 

Novém světě se v té době době shromaţďovala pestrá společnost a vznikala zde určitá 

obdoba pozdější komun hippies či západoevropských komun. „Chodili za mnou na Nový 

svět, poněvadţ jsem tam dělal spoustu aktivit. Od toho třiašedesátého, tam začalo chodit 

hodně lidí, který moje činnost přitahovala. A taky řada lidí s vlasama,‖ vzpomíná Milan 

Kníţák.
78

 Sám Kníţák byl v tomto období opakovaně perlustrován i násilně ostříhán. 

Podle vzpomínek ostatních pamětníkŧ byl v jedním z prvních, kdo v Praze nosili dlouhé 

vlasy, sám však uvádí, ţe nepatřil k větším skupinám mládeţe s dlouhými vlasy, které se 

scházely například na schodech Národního muzea. Na společenský konflikt části mladých 

lidí s okolní společností se však pokusil reagovat v té době zcela mimořádným politickým 

činem – vydáním a rozmnoţování ―Provolání k dlouhovlasým,‖ ve kterém mimo jiné 

vyhlašoval: „Lidé s dlouhými vlasy jsou označováni za zvrhlé, vyjímečné, pitomé, mají 

kvůli tomu potíže v zaměstnání, na školách, kdekoliv. Proto se obracím ke všem s vlasy na 

ramena! Ať nezůstává jen při dlouhých vlasech. Jsme-li vyčleňováni ze společnosti kvůli 

tak prosté věci jako jsou delší vlasy, je to patrně známkou, že společnost je chorobná, že 

její reakce jsou naprosto nenormální, její projevy nesmyslné. (...). Proto ještě víc 
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bourejme přehrady nesmyslnosti. Zintenzivněme všechny projevy jiného myšlení, ať 

dlouhé vlasy nejsou jediným projevem. Ušijme si jiné oděvy, reagujme jinak, jednejme 

nekompromisně, (...), změňme život, aby byl k žití a ne k vegetování. (...) Jednejme! (...) 

Měňme co měnit můžeme a nečekejme na pomoc z nebes. Jde přece o náš život. Právě 

teď. A proto o něj bojujme, očišťujme ho, měňme!”
79

 Podle svých vlastních slov však na 

jeho výzvu nezaznamenal ţádné reakce.
80

 

Na úspěšný prŧběh praţské kampaně proti „nevhodně― oblečené a ostříhané mládeţi 

zasaţené západními vlivy navázalo na konci srpna Předsednictvo Ústředního výboru 

KSČ, které vydalo usnesení o rozšíření kampaně proti „Vlasatcŧm― na celostátní úroveň. 

V dokumentu jsou kritizovány některé články v médiích, které přispěly k propagaci 

neţádoucího jevu a ihned navrhována opatření na zamezení jejich další publikace. 

Sdělovací prostředky měly naopak nařízeno o módě dlouhých vlasŧ referovat kriticky.
81

 

Tato část usnesení začala být ihned naplňována a média začaly plnit články odsuzující 

vlasatce.
82

 Celostátní kampaň nařízená Předsednictvem ústředního výboru KSČ však 

nebyla zaměřena jen na média a propagandu. Zahrnovala široké spektrum nejrŧznějších 

státních institucí a organizací. Ministerstvo vnitra tak nemělo vydávat vlasatým nové 

občanské prŧkazy, povolovat výjezdy do zahraničí. Na zabránění vycestování vlasatých 

do zahraničí měly dbát i cestovní kanceláře, organizátoři studentských zájezdŧ, 

rekreačních zájezdŧ, výměnných praxí a mezinárodních studentských táborŧ. Naopak 

víza pro vstup do Československa neměla být vydávána vlasatým osobám z ciziny. 

Národní výbory měly zajistit, aby nebyli vlasatí vpouštěni do lázeňských měst a 

rekreačních oblastí, restaurací, vináren, kaváren a hotelŧ, obdobné nařízení platilo pro 

interhotely, provozovny státních Restaurací a jídelen a druţstevních Jednot. Odborové 

organizace a Československý svaz mládeţe měly své vlasaté členy podrobit kritice a 

donutit ke změně účesu, případně nevpouštět ty, kteří se nepodvolí, do svých kulturních 

zařízení. Vedoucí dílen, ředitelé škol a učilišť měli postupovat ve stejném duchu. 

Zdravotníkŧm bylo uloţeno, aby publikovali články proti módě dlouhých vlasŧ u muţŧ. 

Ministerstvu školství bylo uloţeno, aby zajistilo doplnění školních řádŧ o zákaz pro 

chlapce nosit dlouhé vlasy a pedagogové měli na dodrţování tohoto zákazu dohlíţet na 

školách, učilištích internátech.
83

  

Po necelém měsíci od zahájení celostátní kampaně pak mohlo být ministrovi vnitra Josefu 

Kudrnovi a vedení ÚV KSČ zasláno hlášení o rozsahu, v němţ byla nařízená opatření 

skutečně provedena. Poskytuje dobrý přehled i o sociální a věkové struktuře postiţené 

mládeţe. „V prŧběhu příprav opatření bylo v celostátním měřítku evidováno a postiţeno 

celkem 3.976 jedincŧ. Malý zlomek z tohoto počtu jsou dívky (87), vesměs trvalé 

společnice „vlasatcŧ― v rŧzných partách, z nich plných 45% je pohlavně nakaţeno. U 

chlapcŧ byly pohlavní choroby zjištěny jen v 19 případech, coţ je asi pŧl procenta z 

úhrnného počtu. Přibliţně 40% uvedených osob je nedospělých, 60% je ve věku 18-26 let 

a jen několik osob z celkového počtu bylo starších 26 let. Podle povolání je téměř 69% 

dělníkŧ s niţší kvalifikací nebo pomocných dělníkŧ, asi 20% učňŧ, 6% studentŧ a zbytek 

ostatní povolání, jako zaměstnanci, úředníci, technici apod. Valná část zmíněných osob 
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má špatnou pracovní morálku (fluktuanti, absentéři nebo bez pracovního poměru). Z 

uvedeného je patrno, ţe ve značné míře jde o osoby s niţším stupněm inteligence. Během 

akce asi 80% uvedených mladíkŧ si dalo upravit svŧj zevnějšek, z toho asi polovina po 

pohovoru na součástech VB a druhá polovina po pŧsobení společenských organizací nebo 

sloţek (NV, ČSM, závody). 397 mladíkŧ bylo ostřiháno z rozhodnutí hygienika. 294 

„vlasatcŧ― odmítlo si dát svŧj účes upravit.
84

 Kromě násilného a ―dobrovolného‖ stříhání 

vlasŧ se dokument zmiňuje i o uplatněných trestních a administrativních postizích. 

Vyšetřování bylo podle tohoto zdroje zahájeno v 335 případech pro přestupek, v 522 

případech pro provinění (převáţně pro porušování pracovní kázně, opilství a rušení 

občanského souţití) a v 551 případech pro trestný čin (nejčastěji byli vlasatí stíháni pro 

trestné činy výtrţnictví, příţivnictví a krádeţe všeho druhu, méně často pro ublíţení na 

zdraví, útoky na veřejné činitele, vloupání, pohlavní zneuţití a znásilnění). Stočtyřicet lidí 

bylo uvrţeno do vazby. Celkem 1249 lidí bylo pokutováno.
85

 

Tvŧrci zprávy si pochvalovali pozitivní přijetí kampaně mezi širší veřejností. Do médií 

nepronikl, s výjimkou krátkého textu Miroslava Liďáka, který se pozastavoval nad 

mediálním zostouzením vlasatých mladých lidí, kteří se scházeli u Národního muzea,
86

 

ţádný náznak nesouhlasu širší veřejnosti. Celkově však zpráva Veřejné bezpečnosti 

mohla shrnout, ţe: „Většina rodičŧ dlouhovlasých mladíkŧ opatření buď vzala na vědomí 

nebo je souhlasně kvitovala. Téměř ze všech krajŧ je hlášeno po několika případech, kdy 

rodiče přišli poděkovat na součást VB za úspěšný zásah. Jen zcela ojedinělé jsou případy 

solidárnosti rodičŧ se vzhledem i účesem syna nebo případy, kdy rodiče proti opatření 

protestovali nebo si na ně stěţovali. Ohlas obyvatelstva na opatření byl vcelku příznivý. 

Pokud se vyskytly kritické připomínky, vyznívaly asi v tom smyslu, ţe by snad nebylo 

třeba zvláštní akce, kdyby rŧzné výstřelky mládeţe byly dŧsledně potlačovány uţ v 

zárodku.―
87

 

K ojedinělým protestŧm se odhodlali především sami postiţení. Někteří protestovali 

verbálně například na policejních stanicích a namítali, ţe neznají ţádné zákonné nařízení, 

které by stanovovalo délku vlasŧ. Do redakcí československých tištěných médií proudily 

desítky stíţností na pronásledování vlasatcŧ, v souladu s oficiálním zákazem však nebyly 

otiskovány, nebo byly opatřeny tendenčním komentářem.
88

 Kritici kampaně se obraceli i 

na západní média.
89

 Několik násilně ostříhaných se na protest proti opatřením pokusilo o 

demonstrativní sebevraţdu. Hlavním projevem nesouhlasu se však stala 20. září 1966 

manifestace asi 130 „vlasatcŧ―, kteří prošli ze Staroměstského náměstí na Václavské 

náměstí a zase nazpátek a poté přes Paříţskou ulici aţ k bývalému pomníku J. V. Stalina 

na Letné a provolávali:  „Vraťte nám vlasy!―, „Pryč s holiči!―, „Komunisti jsou volové― a 

další hesla, kritizující poměry v praţské dopravě. (Občané však na uvedená hesla 

nereagovali).‖
90

 Na tento ve své době mimořádný případ veřejného politického protestu 
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zareagovaly represivní orgány násilným rozehnáním účastníkŧ a zadrţením 59 z nich. 

Čtrnáct ze zadrţených bylo poté na konci října postaveno před obvodní soud pro Prahu 2 

a souzeno pro výtrţnictví a příţivnictví.
91

  

I kdyţ si oficální místa pochvalovala hladký a úspěšný prŧběh kampaně, nelze hovořit o 

tom, ţe by se jí podařilo eliminovat vliv západních kulturních symbolŧ a hodnot na 

mládeţ. I po skončení její hlavní fáze zŧstávala řada administrativních opatření proti 

„nevkusu― i nadále v platnosti (např. v podobě ustanovení ve školních a učebních řádech). 

Mladým muţŧm však vlasy postupně dorŧstaly, obliba západní populární hudby neklesala 

a do země kromě nahrávek rockové hudby začaly pronikat informace o módě a 

myšlenkách hnutí hippies.  

 

V roce následujícím po centrálně řízené Kampani proti Vlasatcŧm se Československý 

svaz mládeţe rozhodl vyuţít rockovou hudbu k získání podpory mezi mladou generací a 

začal v roce 1967 pořádat soutěţ Beat Cup, která vyvrcholila 20. – 22. prosince 1967 

velkým celostátním 1. Československým beat festivalem v praţské Lucerně. Jen při něm 

vystoupily před tisícovkami divákŧ tři desítky skupiny z celé republiky. Téhoţ roku 

popularitu ze Západu importovaných hudebních směrŧ podpořilo vydání publikace o 

československých rockových skupinách v nákladu 30 tisíc výtiskŧ
92

 a v roce 1968 i první 

oficiální vydání LP desky české rockové kapely Olympic.
93

 V té době jiţ však probíhalo 

Praţské jaro a represe proti příznivcŧm západních kulturních importŧ na čas polevily. I 

kdyţ ne zcela úplně, jak dokládají i některé zmínky v dobovém tisku
94

 nebo vzpomínkách 

pamětníkŧ
95

. V pozměněných a opět přitvrzených podobách poté represivní opatření 

pokračovaly během sedmdesátých
96

 a osmdesátých let, toto období však jiţ přesahuje 

rámec této studie.  

 

Polsko 

Podobně jako v Československu, začal být i mezi mládeţí v Polsku na konci padesátých 

let populární nový západní hudební styl – rock´n´roll. I zde se o něm mladí posluchači 

zpočátku dozvídali hlavně prostřednictvím rozhlasových stanic Radio Luxemburg a 

pořadŧ Willise Conovera na Hlasu Ameriky (Voice of America, VOA).
97

  Přístup 

oficiálních míst k novému hudebnímu stylu ale nebyl tak podezřívavý jako 

v Československu a tak se začaly rock´n´ rollové nahrávky záhy vysílat i ve státním rádiu 
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(i kdyţ často pod označením jazz). Nová móda rychle zachvátila mladé v podstatné části 

země a tak mohl jiţ dubnu 1958 americký novinář ve své reportáţi z Polska hlásit: „Po 

zběsilém roce nebo dvou rock and rollování Polsko směřuje do poněkud klidnější fáze 

šílenství, které ţádný politický dohled nemŧţe z Východní Evropy vymýtit.― Autor dále 

tvrdí, ţe se mladí vyznačují „frenetickou snahou být jako ti na Západě― a popisuje, jak 

taková snaha vypadá i v odlehlých místech, jako je polské Zakopane: „rozjařená 

blondýnka ve svěţích rŧţových pytlovitých šatech poskakovala v podzemním nočním 

klubu na rytmus něčeho, co zpěvák v modrých dţínách pojmenoval „Ruck en Rullye.―
98

  

Dŧleţitou roli hlavně v počátcích šíření rock´n´rollu v Polsku sehrály přístavy na 

baltském pobřeţí, přes které probíhal mezinárodní obchod i turistika, jeţ napomáhaly 

šíření nahrávek i dalších symbolŧ nové kultury. Na konci padesátých a na začátku 

šedesátých let pak ve městech na pobřeţí – hlavně v Gdaňsku a Sopotech - začaly rašit 

studentské kluby a kabarety, které se staly významnou scénou nastupujících polských 

rockových hudebníkŧ.
99

 Jedním z nejzásadnějších míst pro rozvoj nového hudebního 

stylu se od roku 1961 stal sopotský klub Non Stop, v němţ v prŧběhu šedesátých let 

vystupovali rockoví hudebníci nejen z Polska, ale i Československa, NDR a Maďarska
100

. 

Na vznikající polské rockové scéně sehrála prŧkopnickou roli skupina Czerwono Czarni, 

která začala v roce 1960 objíţdět zemi s programem nazvaným „seanse bigbitowe!. Její 

členové byli také prvními, kteří v Polsku ofiálně nahráli a vydali rockové písně. Slovní 

spojení Big Beat se poté v Polsku ujalo stejně jako v Československu jako místní 

označení pro rockovou hudbu.
101

 I kdyţ první vystoupení domácích rockových skupin 

doprovázely občas projevy vandalismu ze strany rozdováděného publika, reakce úřadŧ 

byly celkem umírněné. Například po koncertě první polské rockové skupiny Rhythm and 

Blues v roce 1959 v hale Torkat v Katowicích na němţ za velikého ryku začali posluchači 

pálit noviny, byla kapela donucena zrušit turné a následně jí bylo zakázáno vystupovat 

před větším mnoţstvím publika (nad 400 lidí). Skupina se poté rozpadla, ale nahradily ji 

další.
102

 

Namísto pohoršování nad vandalismem a „nekulturností― mladých, které bylo typické pro 

československá média však ta polská začal plnit spor o to, zda mají domácí skupiny 

zpívat anglické či polské texty. Na síle získal zvláště po velkém Festivalu mladých 

talentŧ, který proběhl v polovině roku 1962 v Štětíně. Na festivalu, který byl 

vyvrcholením celostátní soutěţe (jíţ se účastnilo 3 tisíce sólistŧ a 10 skupin) vystoupilo 

30 souborŧ a jednotlivcŧ a první místo v něm v kategorii skupin získali Niebiesko-Czarni, 

soubor, který začal míchat polský folkór a jazyk s elektrickými kytarami a rockem. Na 

druhém mezinárodním hudebním festivalu v Sopotech pak dokonce Niebiesko-Czarni 

přímo vystupovali pod heslem: „Polská mládeţ zpívá polské písničky.―
103

 S novým folk-

rockovým repertoárem skupina v letech 1963 – 1965 podnikla několik zahraničních turné, 
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včetně koncertních výjezdŧ do Maďarska.
104

 Skupina se stala populární zvláště ve Francii 

a v roce 196 vydala své nahrávky (ovšem v anglické verzi) u CBS Records.
105

 

V následujícím roce se stali Niebiesko-Czarni prvním souborem v Polsku, kterému byla 

oficiálně vydána dlouhohrající rock´n´rollová deska.
106

 Nahrávky zahraničních rockových 

souborŧ ovšem v Polsku, podobně jako v Československu, nebyly vydávány a tak byli 

domácí zájemci o originální desky rockových skupin odkázáni především na dovoz ze 

zahraničí. Zde ovšem byli mladí Poláci oproti Čechoslovákŧm ve výhodě, protoţe 

cestování do kapitalistických zemí bylo méně omezováno.  

V polovině šedesátých let zasáhla i Polsko vlna Beatlemánie, která ovlivnila módu 

v oblékání i zvuk nově vznikajících rockových souborŧ. Na jaře 1965 byl za souhlasné 

reakce polských médií v kinech uveden film A Hard Day´s Night. V dubnu pak jiţ 

mládeţnický deník Sztandar Młodych musel konstatovat: „The Beatles přemohli 400000 

mladých Varšavanŧ rychleji neţ epidemie asijské chřipky...Kina jsou obleţena a ve 

školách se nekontrolovaně šíří záškoláctví.―
107

 Ve městě Gdyni začaly vystupovat 

Czerwone Gitary, jejichţ koncerty konané pod heslem: „V Polsku hrajeme a zpíváme 

nejhlasitěji ze všech,― získaly popularitu po celé zemi.
108

 Kromě Beatles měla na polskou 

rockovou scénu podstatný dopad i tvorba další anglické skupiny the Animals, která si 

vybrala jako předskokana pro své dvoutýdenní polské turné v listopadu 1965 domácí 

soubor Polanie, sloţený z členŧ skupin Czerwono a Niebiesko – Czarny. Ten se poté stal 

nejprofesionálnější  (a často napodobovanou) domácí skupinou aţ do roku 1968.
109

 

Do Polska v druhé polovině šedesátých let zavítala celá řada zahraničních rockových 

souborŧ a v roce 1967 pak polské úřady umoţnily i konání koncertu 

moţná nejkontraverznější a jedné z nejpopulárnějších skupin světové rockové scény – 

The Rolling Stones. I kdyţ jejich vystoupení v květnu 1967 ve varšavském Kongresovém 

sálu doprovodily střety mezi policií a neuspokojenými zájemci o vstupenky a zvýšený 

dohled polské Bezpečnosti,
110

 nepřineslo na rozdíl od incidentŧ po praţském koncertě 

Mannfred Mann zákaz dalších koncertŧ západních skupin v zemi.  

V Polské lidové republice se příznivci západních kulturních trendŧ v šedesátých letech 

nestali terčem organizované represivní akce, která by se podobala celostátní kampani 

proti vlasatcŧm v Československu. I kdyţ se část mladých Polákŧ snaţila vypadat „jako ti 

na Západě―, poslouchat stejnou hudbu, tančit stejné tance, nosit dţíny atd., nošení 

dlouhých vlasŧ tu nedostalo podobu institualizovaného ostrého generačního konfliktu. 

Někteří pamětníci dokonce tvrdí, ţe mezi mladými lidmi ani nebylo moc rozšířené. Milan 

Kníţák například vzpomíná, ţe: „V roce šedesát šest jsme jeli k moři stopem. V Polsku 

nikdo neměl dlouhý vlasy. Měl jsem absolutně nejdelší vlasy z celýho Polska. Kdyţ jsme 

chtěli přejít město, kde nás někde na začátku vysadilo auto, tak dav lidí šel za námi aţ na 

konec města, kde jsme stáli a stopovali. Čekali, aţ něco stopnem a odjedem. Vţdycky tam 

stálo minimálně padesát lidí, kteří se koukali, protoţe nic podobného nikdy neviděli. Byla 
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to hrozná legrace. U moře se vobjevili dva polští kluci, kteří měli trošku vlasy (ukazuje na 

krk, pozn. aut.), a byli mojí délkou oslněni. Tak se k nám připojili. Místní policajti nás 

samozřejmě prŧběţně sbírali.‖
111

 Skutečnost, ţe nedošlo k organizované kampani proti 

přívrţencŧm západní módy ale neznamená, ţe v Polsku nečeli mladí lidé tlaku na změnu 

svého zevnějšku, či ţe by zde generační spor o symboly západní kultury neexistoval. 

Dosvědčují to nejen články v dobovém polském tisku, ale například i píseň zpěváka 

skupiny Niebiesko-Czarny, Czesława Niemena Nie bądź taki bitels (Nebuď takový bítl), 

která zachycuje spor syna s vlastními rodiči: 

Nie bądź taki Bitels - mówi do mnie tata. 

A mama, jak to mama: Do fryzjera idź! 

Bo za tobą fryzjer z nożyczkami lata. 

Zetnij wreszcie kudły, wstydź się synu, wstydź! 

A ja na to tacie:Tato zacofany, 

tato nawet nie wie, taka moda dziś. 

A już co do mamy, taką mamy mamę, 

że o Liverpoolach nie słyszała nic. 

(Nebuď takový bítl – říká mi táta 

a máma, jo ta máma zas: Jdi k holiči! 

Protoţe uţ za tebou holič běţí s nŧţkami 

Ţe si úplně zarostlý, styď se synu, styď! 

A já na to odpovídám: Táto zpozdilý, 

Táto vţdyť ty vŧbec nevíš, jaká je móda, 

A co s mámou, máme takové mámy, 

které o těch z Liverpoolu nikdy neslyšely. 

překl. aut.) 

Po krvavých nepokojích roku 1956 se aţ do roku 1968 stal celkově tolerantnější přístup k 

vzývání západní kulturních symbolŧ (třeba lehce popolštěných v případě písňových 

textŧ), podobně jako relativně volnější reţim cestování na Západ, součástí státní politiky 

vŧči mladé generaci, jímţ chtělo vedení země zabránit větším konfliktŧm uvnitř 

společnosti. Rocková hudba v této politice sehrála spíše roli bezpečného pojistného 

ventilu nespokojenosti mladých či jejich touhy po vlastním vyjádření. 

 

Maďarsko 

Šíření rock´ n´ rollu v Maďarsku na konci padesátých let výrazně pomohl postoj reţimu 

Jánose Kádára, který se po povstání v roce 1956 v určité snaze po získání popularity mezi 
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mládeţí rozhodl umoţnit jim, aby se volněji oddávali své vášni pro západní kulturu. Do 

země byly legálně dovezeny stovky music-boxŧ, které byly naistalovány v restauracích a 

tanečních sálech po celé zemi. V jejich reportoáru byly i desky s nahrávkami Tommyho 

Steela nebo Elvise Presleyho, které si mladí lidé pŧjčovali i domŧ a tam si je přehrávali 

na magnetofonové pásky v přehrávačích Terta a Red Spark domácí výroby.
112

 

Podobně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy byl však i pro mladé Maďary 

hlavním zdrojem informací o nových  hudebních trendech zahraniční rozhlas, především 

„příšerně rušené krátké a střední vlny Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky; nerušené 

ale slabé a statickými výboji ovlivněné Rádio Luxembourg a někdy BBC.‖
113

 

Oficiálně však nebyly ze Západu přicházející módní vlivy podporovány a tak mezeru 

mezi státem kontrolovanými médii a potřebami a zájmy mladých lidí začaly vyplňovat 

rychle vznikající amatérské soubory. Těm se díky tomu, ţe za své produkce nevybíraly 

vstupné či je označovali za ―setkání klubu‖ do jisté míry dařilo unikat oficiálnímu 

dohledu.
114

  

Svět maďarské mládeţe počátkem šedesátých let, která hledala útočiště před nepříznivým 

politických a společenským vývojem na soukromých oslavách či tanečních zábavách při 

poslechu a tanci na rockovou hudbu, demonstrativně kouřila americké cigarety a byla 

ochotná platit velké obnosy za západní hudební alba a americké dţíny, se roku 1982 

přesvědčivě pokusil vystihnout film maďarského reţiséra Pétera Gothára nazvaný Time 

Stands Still.
115

 

Šíření západních kulturních vzorŧ ovšem i v Maďarsku paradoxně čas od času 

napomáhala i domácí média. Státní rozhlasová stanice Radio Petofi tak například v první 

polovině šedesátých let ohlásila vydání první dlouhohrající desky Beatles a rovnou 

zahrála jejich písně, v časopise Tükör (Zrcadlo) se zase objevila fotografie Beatles. 

„Kvalita obrázku byla špatná, ale pro kaţdého fanatika, jako jsem byl já, a podobné 

stovky dalších, dávala návody, podobné cenným stopám pro interpretaci spáleného 

snímku z místa zločinu. Viděli jsme scénu (Hamburg?), vlasy, oblečení, boty, Voxy 

(reproduktory, pozn. aut.), Rickenbackery (značka kytary či baskytary, pozn. aut.), 

Paulovu houslovou baskytaru a viděli jsme je ve vzduchu, jak skáčí vysoko nad scénu. 

Nevěděli jsme, jak to udělali, ale bylo to cool, velmi cool. Takţe oni skáčí...Naučili jsme 

se, jak skákat při hraní, poskakovat nahoru a dolŧ.
116 

I kdyţ do roku 1969 vydala jediná státní vydavatelská firma několik alb domácích 

rockových skupin Illés,
117

 Metró
118

 and Omega
119

, naráţely vznikající maďarské hudební 

skupiny kopírující západní hudební trendy podobně jako v Československu na zákazy či 

omezení ze strany úřadŧ. V roce 1963 například zanikala tehdy populární skupina 

―Rocco‖, kdyţ byli tři z jejích šesti členŧ povoláni k povinné vojenské sluţbě. 

Zorganizovali tedy rozlučkový koncert v oblíbeném místě koncertŧ tehdejších kapel – 
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sále Pannonia v budapešťském Grand hotelu. Během koncertu ovšem rozvášnění fanoušci 

začali rovnat ţidle do středu parketu a rozbíjet je. „Přijela policie. Fámy říkají, ţe policajti 

zbili a zatkli tucet fanouškŧ. Zatkli také skupinu. Potom, aby demonstrovali moc 

Systému, donutili úřady, aby vydali povolávací rozkazy i pro zbytek skupiny... Koncerty 

v Pannonii pak byly na rok zakázány.‖
120

 

Rocková scéna a okruh jejích příznivcŧ byla v Maďarsku jiţ v první polovině šedesátých 

let pod pečlivým dozorem úřadŧ, včetně tajné policie,
121

 úřady však nikdy nesáhly 

k systematické kampani, která by mohla být porovnávána s kampaní proti vlasatcŧm 

v Československu. Přesto ovšem byla mládeţ, zvlášť pak mladí muţi, pro svou zálibu 

v přejímání vizuálních kulturních symbolŧ ze Západu čas od času 

subjekty aministrativních disciplinačních akcí či zesměšňování. „Následujícího dne mne 

zavolali k ředitelce školy. Byla to oddaná komunistka. Byl tam i velký, statný telocvikář. 

Potom, co mne vyplísnili, odvedl mne dolŧ k nejbliţšímu holiči a mé beatlesovské vlasy 

byly ostříhány. Holič vykonal tento akt s velkým potěšením, byli proti nám 

„dlouhovlasým― zaujatí.―
122

 Pozornost úřadŧ se však zaměřovala především na to, aby 

západní módní vlivy příliš nerozšiřovali mezi mládeţí samotní maďarští rockoví 

hudebníci. Aţ do sedmdesátých let proto přetrvávaly například na jednom z hlavních 

center zábavy v Budapešti – Parku mladých, striktní pravidla, jak mají být veřejně 

vystupující umělci oblečeni. „Fonográf (rocková skupina, pozn. aut.), zaloţený začátkem 

sedmdesátých let jako nástupce prŧkopnické maďarské beatové skupiny let šedesátých 

zvané Illés, přibliţuje tuto dobu v jedné ze svých písní: „Bílé košile a kravaty byly stále 

povinné.‖ V roce 1971 protestoval spisovatel, novinář, divadelní ředitel a člen parlamentu 

László Gyurko v otevřeném dopise, který napsal Lize mladých komunistŧ, proti praxi 

rozlišování lidí na základě vnějších znakŧ a vylučování mladých lidí nebo oblečených v 

dţínách z moţnosti se bavit. Gyurkó prohlašoval, ţe je něco takového proti principŧm 

socialismu.‖
123

 

 

Německá demokratická republika 

V NDR prosperovala podle zjištění amerického historika Timothy W. Rybacka v druhé 

polovině padesátých let domácí rock´n´rollová scéna, v níţ soubory mladíkŧ 

napodobovaly své vzory Little Richarda, Fats Domina, nebo Billa Haleyho. Jednou 

z nejoblíbenějších scén byl Klubový dŧm kultury provozovaný komunistickou 

mládeţnickou organizací v Lipsku, kde mládeţ nejen poslouchala místní rock´n´rollové 

soubory, ale zkoušela i tancovat nejnovější taneční styly importované ze Západu.
124

 

Východoněmecké úřady však svŧj přístup k západním kulturním symbolŧm začaly měnit 

od začátku roku 1958, kdy ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí vydalo 

„Anordnung über die Programmgestaltung bei der Unterhaltungs und Tanzmusik― 

(Nařízení pro programování zábavné a taneční hudby), které zavedlo přísné normy pro 
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poměr západní a domácí hudby prezentované v rozhlase, na koncertech nebo 

přehrávaných na diskotékách. Šedesát procent hudby muselo nadále pocházet ze zemí 

socialistického tábora včetně NDR a zbylých čtyřicet mohlo být ze Západu. Přijetí 

nařízení bylo kromě ideologických (omezení podvratného vlivu západní kultury) 

odŧvodněno i finančními ohledy – šlo o to sníţit objem tantiém vyplácených umělcŧm a 

nahrávacím společnostem na Západě.
125

  

Několik měsícŧ po zavedení tohoto nařízení svolala vládnoucí Sjednocená dělnická strana 

(Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED) zvláštní konferenci na téma kulturní 

politiky, na níţ hodnotila úspěch nařízení spojeného s tvrdými finančními sankcemi a 

diskutovala další postup. Stalinistický funkcionář Alexandrt Abusch zde měl podle 

Rybacka prohlásit: „V oblasti zábavní a taneční hudby jsme s výjimečnou ostraţitostí 

začali bojovat s vlivy americké Unkultur a burţoazní dekadence.‖ Zavedením výše 

zmíněného nařízení prý východoněmecké úřady dosáhly prvního vojenského cíle 

(Kampfziel). Boj nadále pokračoval zákazem tancŧ jitterbug a boogie-woogie. Ani 

tabulky se zakazující ―tancovat bez drţení‖, a pouţívání násilí proti přestupníkŧm ze 

strany pořadatelŧ však módu nevymýtily.
126

 

Jiţ v dubnu následujícího roku proto na konferenci ve městě Bitterfeld ohlásil první 

tajemník SED Walter Ulbricht změnu strategie. Mladým lidem měla být místo 

dekadentního a burţoazního tance nabídnuta lepší náhrada: „Máme jiţ několik nových 

písní a dokonce i tancŧ, jako například Lipsi,‖ prohlásil Ulbricht. Šlo o tanec, který 

směšoval prvky walzu, boogie-woogie a dalších západních tancŧ, byl však vynalezen 

lipským skladatelem René Dubianskim. Vynález se však mezi východoněmeckou mládeţí 

příliš neujal a o jeho definitivní pohřbení se paradoxně postaral sám prvník tajemník 

Ulbricht. Na začátku šedesátých let jej totiţ zachytil východoněmecký filmový týdeník 

Augenzeuge (Svědek), jak sám tancuje twist a v zaujetí tancem pouští ruce své partnerky 

a ―tancuje bez drţení‖.
127

 Do poloviny šedesátých let se poté úřady vzdaly větších 

represivních zásahŧ, coţ ještě podpořilo rozšíření rockové hudbyv NDR. Na rozdíl od 

ostatních zemí sovětského bloku, nebylo šíření kulturních vzorŧ ze Západu v Německé 

demokratické republice omezováno jazykovou bariérou a většině výchoněmeckého území 

bylo moţné zachytit západoněmecké televizní i rozhlasové vysílání. Navíc úřady tento 

trend ještě podpořily v roce 1964, kdy uspořádaly celoněmecké setkání mládeţe, jehoţ se 

zúčastnilo asi 500 000 mladých z východního a 10 000 ze západního Německa. Součástí 

třídenního programu byly nejen diskuse, ale od 29. června 1964 začalo vysílat i oficiálně 

povolené Mládeţnické studio DT 64. Berlínské vysílání se vyznačovalo lehce kritickým 

tónem a zahrnovalo i rockové nahrávky.
128

 Dokonce i jediná východoněmecká 

vydavatelská firma vyšla v roce 1965 vstříc mladým posluchačŧm a vydala licencovanou 

dlouhohrající desku Beatles.
129

  

Jiţ koncem roku 1965 však stranické vedení země usoudilo, ţe liberalizace pokročila 

příliš daleko a zavelelo k zásadnímu obratu. V polovině prosince 1965 vystoupil na 11. 
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plenárním zasedání ústředního výboru SED pozdější generální tajemník SED Erich 

Honecker, který prohlásil, ţe: „opozice vyuţívala tuto hudbu (rock, pozn. aut.) k 

tomu...aby rozdmýchala excesy mladých.‖
130

 Svoji kritiku zaměřil i na ―nihilismus‖, 

―skepticismus‖ a ―pornografii‖ ve filmu a dalších uměleckých ţánrech. Následovaly 

zákazy koncertŧ, filmové a literární produkce. Při nich bylo vyuţíváno i Nařízení č. 2 o 

výkonu taneční a lehké hudby (Anordnung Nr. 2 über die Ausübung von Tanzund 

Unterhaltungsmusik), podle kterého mohla být nadále všechna vystoupení konána jen na 

základě státního povolení.
131

 Na dohled nad vkusem a pro navrţení nejvhodnějších 

zpŧsobŧ léčby mládeţe zasaţené západními vlivy byl v roce 1966 navíc zřízen Centrální 

institut pro výzkum mládeţe (Zentralinstitut für Jugendforschung).
132

 Ten vypracoval 

tajnou zprávu zaloţenou na prŧzkumu mezi dlouhovlasými mladíky. Její zjištění, tedy ţe 

se vlasatí na rozdíl od tvrzení řady tehdejších novinových zpráv, nevyznačují niţší 

inteligencí, zato však nemají ţádný zvláštní vztah k socialismu, vedení strany příliš 

nepotěšily.
133

 

Výše zmíněnému obratu v politice ústředních orgánŧ předcházel zcela výjimečný 

incident, který zřejmě přispěl k obavám stranických představitelŧ z podvratného účinku 

západních kulturních vzorŧ na mládeţ. Na konci října 1965 totiţ došlo k veřejným 

protestŧm a sráţkám mezi příznivci rockové hudby a policií v Lipsku. Místní úřady tehdy 

násilně rozpustily populární rockovou skupinu the Butlers, která podle nich „popírala 

naše morální a etické principy‖ a „poškozovala hnutí amatérských umělcŧ.‖ Po městě se 

začaly šířit zvěsti, ţe bude na podporu skupiny uspořádána demonstrace. I přes varování 

učitelŧ a představitelŧ škol, ţe účast na protestu mŧţe mít pro studenty váţné dŧsledky, se 

ráno 31. října shromáţdily na náměstí Leuschner v centru města asi tři stovky fanouškŧ
134

 

(podle jiných zdrojŧ aţ 2500
135

), kteří vykřikovali mimo jiné jména skupin Butlers a 

Beatles. Proti demonstratŧm byly nasazeny silné policejní jednotky se psy a vodním 

dělem, které hnaly mladé lidi městěm směrem k ţelezniční stanici. Mnoho mladých lidí 

bylo zbito a 267 zatčeno. Z nich bylo poté 97 lidí aţ na šest týdnŧ posláno na nucené 

práce v blízkém uhelném dole.
136
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Administrativní omezení vŧči hudebníkŧm i zásahy proti jejich příznivcŧm od konce roku 

1965 doprovázely také častější výpady proti mládeţi nakaţené západními vlivy ve 

východoněmeckých médiích. V nich byly odsuzovány především pobuřující vnější znaky 

této části mládeţe – dlouhých vlasŧ, dţínové módy a podobně: „degenerovaní, zarostlí, 

špinaví, s pomačkanými kalhotami. Páchnou na deset metrŧ proti větru,‖ popisoval lipský 

deník zavrţeníhodné mladé vlasatce.
137

 List Neues Deutschland zase přetiskl fotografie 

―povalečŧ‖ z Dráţďan s komentářem: ―Na terase dlouhovlasí pobudové, jeden velmi 

hezký, ostatní hloupí, ţvýkají ţvýkačku s tupým vyzývavým obličejem, Něco takového 

fotografujeme pro ND, abychom ukázali hrŧzy kontrarevoluce.‖
138

 Podobné texty 

odráţely přístup oficiálních míst, který přetrvával aţ do osmdesátých let, kdy se čas od 

času začal pokoušet o vyuţití sympatií mládeţe k rocku pro vlastní propagandistické 

účely.
139

 

 

Různý metr 

Přes vztyčenou berlínskou zeď a ţeleznou oponu pronikaly v prŧběhu padesátých a 

šedesátých let do střední a východní Evropy prvky západní populární kultury, 

alternativních hudebních i ţivotních stylŧ, módy a podobně. Na poslední rockenrollové či 

později rockové nahrávky vysílané Radio Luxembourg či rozhlasovou stanicí Svobodná 

Evropa čekaly napjaté uši stotisícŧ posluchačŧ v Československu, Maďarsku, Polsku i 

NDR. Značná část mládeţe v tehdejším socialistickém táboře se však v té době 

nespokojila jen s pasivní konzumací hudební produkce západních rozhlasových stanic. 

Obcházela zkostnatělý monopol státních vydavatelských firem a šířila nahrávky pomocí 

podomácku vyráběného rentgenozdatu nebo nových technologií – nahrávek na cívkových 

magnetofonech. Nejrŧznějšími cestami dováţela či pašovala originální dlouhrající desky 

ze Západu. Chlapci a dívky se učili nové západní tance (jitterbug, boogie-woogie, twist) a 

vyuţívali oficiálních mládeţnických zařízení a pořádali v nich taneční zábavy i koncerty 

domácích skupin, které napodovaly či později přetvářely ze Západu importované hudební 

styly. 

Mladí lidé také napjatě sledovali a napodobovali vizuální kulturní symboly a oděvní 

módu svých vrstevníkŧ na Západě. Sháněli nedostatkové dţíny, improvizovaně či na 

zakázku si nechávali vyrábět imitace oděvŧ či obuvi, která byla masově produkována na 

Západě. 

V této kapitole jsem se zaměřil na porovnání šíření symbolŧ a kulturní vzorŧ ze Západu 

do zemí a na podoby reakce, kterou vyvolávalo. I přes stručný rozsah tohoto porovnání je 

moţné na jeho základě tvrdit, ţe zde existovaly určité společné rysy trendŧ mezi mládeţí 

ve sledovaných zemích střední a východní Evropy i podobné reakce představitelŧ reţimu 
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či dalších částí společnosti na ně. Vedle těchto podobností ovšem existovaly mezi 

vývojem v jednotlivých zemích také určité odlišnosti, které byly dány jak rŧznou 

taktikou, kterou vŧči západním vlivŧm na mládeţ uplatňovaly úřady či politická vedení 

jednotlivých zemí, tak i celkovým historickým vývojem v těch zemí a v neposlední řadě i 

skutečností, ţe byly přímé kontakty mezi jednotlivými zeměmi sovětského bloku do 

značné míry omezované. Tak například v Československu Předsednictvo ÚV KSČ 

rozhodlo o rozšíření cestovního ruchu se socialistickými státy aţ v říjnu 1963 a v 

následujícím roce začal platit bezvízový styk s Maďarskem, i nadále však platila vízová 

povinnost s ostatními státy.
140

 Omezení platila i pro cesty občanŧ NDR do 

Československa. „První zájezd do Prahy v listopadu 1967 byla moje vŧbec první cesta za 

hranice. Tehdy bylo nutné mít povolení k cestě a ţádat o ně se muselo čtyři týdny 

předem.‖
141

 I přes tyto limitující faktory však existovaly mezi mládeţí v jednotlivých 

zemích určité kontakty a vzájemná kulturní výměna. Do Československa tak byly z 

východního Německa například dováţeny hudební nástroje, obráceným směrem vyjíţděli 

čeští rockoví muzikanti. Ti se na turné vypravovali i do sousedního Polska, polští 

muzikanti naopak seznamovali fanoušky se svou verzi rockové hudby v Maďarsku. 

Maďarské a polské kulturní středisko v Praze pak zase slouţilo jako zdroj originálních 

nahrávek skupin, o něţ se zajímali fanoušci rockové hudby v Československu. 

Ve všech čtyřech zmiňovaných zemích byli mladí lidé, napodobující tehdejší kulturu 

mládeţe na Západě, terčem nejrŧznějších administrativních opatření či tlaku ze strany 

starší generace. Ty ovšem nabývaly v jednotlivých zemích v rŧzném čase rŧznou podobu. 

Pronikání západních vlivŧ bylo například ze strany úřadŧ v Maďarsku na konci 

padesátých a začátku šedesátých let víceméně tolerováno. Tato kulturní politika měla 

pravděpodobně za cíl sníţit napětí ve společnosti po událostech roku 1956 a nabídnout 

mládeţi víceméně neškodný kulturní únik z reality socialistické společnosti. Podobný 

přístup byl uplatňován v podstatě po celá šedesátá léta i v Polsku. Německé úřady v boji 

proti západním vlivŧm let šedesátých navazovaly podobně jako ty československé na 

předchozí opatření vŧči jazzu z doby nacistické éry a období padesátých let. Neúspěšná 

administrativní opatření byla střídána s určitými obdobími liberálnějšího přístupu (v NDR 

v letech 1963 – 1965) nebo dokonce situacemi, kdy část státních institucí proti západním 

kulturním vlivŧm verbálně či i prakticky bojovala, zatímco druhá část pomáhala jejich 

rozšiřování. V obou zemích se však politické vedení víceméně ve stejné době (v NDR na 

podzim 1965, v Československu v létě 1966) rozhodlo k systematickým represivním 

opatřením proti mladým lidem infikovaným západní kulturou a šiřitelŧm 

„kontrarevolučních― kulturních symbolŧ.  

Rozdíly, které lze zaznamenat v postupu represivních orgánŧ i dalších institucí v 

jednotlivých zemí socialistického tábora vŧči mládeţi zasaţené novými módními vlivy 

mimo jiné manifestují, ţe v zaměření a praktickém fungování národních mocenských 

orgánŧ a institucí existovala, i přes nepochybné silné napojení a kontrolu ze strany orgánŧ 

Sovětského svazu, jistá míra autonomie. Míru inspirace jednotlivých státní orgánŧ 

politikou v sousedních zemích se mi, vhledem k omezením vyuţitých pramenŧ, 

nepodařilo prokázat. 

Koordinované kampaně od konce roku 1965 v NDR a v druhé polovině roku 1966 v 

Československu, stejně jako dílčí aministrativní zásahy v předchozích obdobích (a také 

v Maďarsku) se přitom opíraly do značné míry o podporu starší části veřejnosti. Ta se 

projevovala v řadě případŧ nejen iniciativní účastí rŧzných institucí v kampaních, ale také 

nátlakem ze strany rodičŧ na změny zevnějšku (především ostříhání vlasŧ) svých 
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potomkŧ. Ten dosvědčují i pamětníci ze země socialistického tábora, kde 

k systematičtějšímu postupu státních orgánŧ vŧči „nevkusu― neboli prvkŧm západní 

kultury mezi mládeţí nedošlo (Polsko). Podpora represivních či disciplinačních opatření 

vŧči části mládeţe či přímá účast na nich procházela napříč společností, bez ohledu na 

aktuální pozici příslušníkŧ starší generace ve stranické či státní hierarchii či jejich vztah 

k oficiálně deklarované ideologii. Lapidárně tuto zkušenost shrnuje jeden z postiţených: 

„Před rokem šedesát osm byl vlasatec nepřítel společnosti. Byl nepřijatelnej pro obě 

vrstvy - komunisty i antikomunisty. To se po roce šedesát osm změnilo, protoţe vlasatec 

byl uţ jen kuriozitou, ne nepřítelem.―
142

 

Generační konflikt, vzdor mládeţe a spory o ze Západu importované kulturní symboly se 

i přes rozdíly v ekonomickém a vnitropolitickém vývoji v jednotlivých zemích 

socialistického tábora odvíjel podle pamětníkŧ od určitého kolektivně sdíleného pocitu 

mezi tehdejší mladou generací. „Šedesátý léta měly v sobě takový zvláštní drive. Člověk 

měl pocit, ţe to dělá pro svět a pro vesmír. Mladá generace byla ve  zvláštní pozici, ţe jí 

patří a bude patřit svět. A kaţdej to proţíval. To byl pocit přesily vŧči té staré generaci. 

Takţe i kdyţ byla stará generace agresivní, tak to člověk nebral úplně váţně, protoţe tam 

někde v hloubce bylo přesvědčení, ţe to mají stejně prohraný... A kdyţ se třeba objevila 

další deska od Beatles, tak to byl jen další dŧkaz toho, ţe to je opravdu na cestě... Beatová 

muzika se chápala jako motor té cesty do budoucnosti, té vzpoury a svobody,‖ pokusil se 

po čtyřiceti letech definovat tehdejší atmosféru jeden z pronásledovaných vlasatcŧ.
143
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Kdo byli vlasatci 

 

Hlavní oblasti výskytu vlasatcŧ před začátkem kampaně v roce 1966 podle policejní zprávy, archiv ABS 

  

Stručné srovnání v předchozí kapitole mělo poslouţit jako nezbytný, spíše faktografický 

úvod, v němţ jsem se dotkl řady témat, které nám pomohou zkoumat fenomén Kampaně 

proti vlasatcŧm a proměny kultury mladých lidí v Československu. Jejich potenciál, 

respektive moţnosti interpretace jednotlivých prvkŧ chování (móda, provozování hudby, 

protest), fungování institucí, norem a hodnot a kaţdodennost mladých lidí jsem však 

dosud úplně nevyuţil. Moţné odpovědi na otázky, proč vznikaly události výše popsané, 

jaké bylo jejich pozadí a jaký máme přikládat jednotlivým jevŧm význam, hodlám 

podrobněji zkoumat v následujících kapitolách. 

V předchozí kapitole se také objevilo několik výrazŧ – termínŧ, které se týkají 

zkoumaného fenoménu. Pro vyjasnění toho, v jakém smyslu je v této práci pouţíváme a 

také vyjasnění dobového kontextu či diskurzu při pouţívání označení jako Vlasatci, 

máničky, dlouhovlasí, hippies, bigbít a podobně má slouţit následující kapitola. 
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Problém pojmu 

V první řadě je třeba uvést, ţe se termín vlasatec se objevuje v dobových oficiálních 

dokumentech a tisku, nejde však o označení, které by si zvolili, či jej pouţívali sami takto 

označovaní mladí lidé. Jedná se tedy o zvenčí připsané jméno, označení. Genezi tohoto 

termínu a proměny jeho obsahu se nyní pokusíme částečně rekonstruovat. 

V první řadě je třeba si všimnout, ţe termín vlasatci se objevuje v dokumentech oficiální 

povahy aţ později, někdy v srpnu 1966. V prvních verzích dokumentŧ, které se zaměřují 

na soubor opatření proti negativním jevŧm mezi mládeţí se hovoří spíše o tzv. 

―máničkách‖: ―Jiţ delší dobu se objevují mezi mládeţí t.zv. „máničky―,vyznačující se 

nošením nepřiměřeně dlouhých vlasŧ u chlapcŧ a u převáţné většiny z nich i nevhodným 

oblékáním, v mnohých případech se nerozezná ani pohlaví. Společným rysem této části 

mládeţe je provokativní a odpuzující chování vŧči spoluobčanŧm na veřejnosti i v 

uzavřených veřejných místnostech.‖
144

  

Nařízení PÚV KSČ pak mírně pozměnilo pŧvodní definici nebezpečné skupiny mládeţe a 

systematicky ji začalo označovat za „Vlasatce―. Měli k nim patřit lidé, jejichţ společným 

rysem je „provokativní a odpuzující chování a zjevná neúcta vŧči spoluobčanŧm na 

veřejnosti a v uzavřených místnostech. Závaţnou skutečností je, ţe někteří vlasatci svým 

zevnějškem i chováním demonstrují svŧj pasivní, aţ nihilistický postoj ke společnosti. 

Charakteristickým rysem je pro ně ztráta společenských hodnot, bezvýchodnost v 

pohledu na vlastní místo ve společnosti, okázalý nezájem o jakékoliv společenské dění 

demonstrovaný rozebraným a odpuzujícím zevnějškem. Neupravené vlasy, špína těla i 

zchátralost oděvŧ a sklony k nadměrnému poţívání alkoholických nápojŧ, tendence 

provokovat siláckými výkony při větších shromáţděních jen dokreslují jejich celkový 

profil.―
145

 

Tak, jak na konci srpna schválené nařízení PÚV KSČ procházelo hierarchií stranických a 

státní orgánŧ, docházelo k drobným změnám v definici: ―Za ―máničky‖ – vlasatce – jsou 

povaţovány osoby s enormně dlouhými vlasy, neupraveným zevnějškem a jejichţ 

chování je nevhodné a vulgární. Přitom nemusí splňovat všechny uvedené znaky 

současně.[!]‖
146

 

S termínem mánička se mŧţeme setkat i v dobovém tisku. Jednou z prvních zmínek je 

reference o ―máničkách‖ v zahraničí: ―Řím zřejmě nemá pochopení pro „páskovské― 

manýry mládencŧ s loknami, svŧdně spadajícími na ramena a s více méně pěstěnými 

plnovousy, kteří pokud moţno v zašpiněných šatech příjíţdějí ve stále hojnějším počtu ze 

zahraničí, aby bloumali na náměstích a posedávali v kavárnách Věčného města.  

V pátek večer byl napaden hlouček takových páskŧ – „mániček― skupinou římských 

studentŧ, vyzbrojených dlouhými nŧţkami a holícími strojky s úmyslem zbavit tyto 

jinochy jejich typických okras. Do vzniklé bitky musila zasáhnout policie pod vedením 

samotného zástupce římského policejního presidenta dr. Santilla.‖
147

 Tento odkaz 

povaţuji za mimořádně zajímavý, protoţe naznačuje určité zmatení pojmŧ, nebo moţná 

spíš jistou návaznost ve vyuţívání pojmŧ označujících nonkonformně vyhlíţející a 

chovající se mládeţ. O ‖páscích‖ a ‖páskovských‖  manýrách totiţ psal tisk a zmiňovaly 
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se i oficiální dokumenty počátkem šedesátých let v souvislosti s mládeţí holdující swingu 

a rannému rockenrolu. Význam termínu ―pásek‖ vysvětloval v roce 1964 tiskový orgán 

Komunistické strany Československa takto: ―Takzvaní páskové mají dnes své označení v 

mnoha světových jazycích a míní se jím v méně závaţných případech taková mládeţ, 

která nezvyklým oblečením, okázale odlišnými zálibami a nápadným chováním dává 

najevo svŧj odstup od prŧměrné veřejnosti...‖
148

 Jak vidíme, tato definice se dost podobá 

té, která byla později pouţívána v souvislosti s vlasatci a to i přesto, ţe vnější znaky 

(oblečení, zpŧsob účesu) příslušníkŧ obou skupin se dost lišily. Páskové například na 

rozdíl od pozdějších mániček nenosili delší rozpuštěné vlasy, ale tzv.„Emany―, vlasy 

vyčesané nahoru, spíše k jedné straně a natřené cukrovou vodou nebo pivem, aby lépe 

drţely.
149

  

Mezi pásky a vlasatci také nepanovaly zvlášť vřelé vztahy. Zvláště v počátcích starší 

příznivci rockenrolu nepřijímali stoupence nové módy vŧbec pozitivně. Jak vzpomíná 

Petr Šabach: ―Mŧj starší brácha do mne pral dřevní rokenrol ze všech sil. Jeho generace 

přijala nástup mániček s určitým váháním. Vnímali to jako ohroţení jejich Elvise. Oni 

měli vlasy dozadu, úzké koţené bundy, Presleyho zpívali trochu afektovaně. Tvářili se 

smrtelně váţně, jako by šlo o ţivot. Kdeţto to, co nastupovalo, bylo hodně svěţí, nedbale 

elegantní, bylo tam daleko víc humoru a přirozenosti.‖
150

 Podobně na vztah ranných 

příznivcŧ rockenrolu s nastupující generací stoupencŧ dlouhých vlasŧ vzpomínal 

hudebník Mejla Hlavsa: ―Brácha, kterej vyznával Elvise, nosil kotlety a bigbíťáci pro něj 

byli jen šílení neumětelové a šumaři, chodil hrát v neděli před obědem kulečník. Tam se 

bavili o tom, jak jsou máni trapný a brácha řekl, ţe jednoho takovýho má doma. Naváţeli 

se do něj tak dlouho, aţ se rozhodl, ţe mě ostříhá. Přišel se svojí holkou, chytli mě a 

ostříhali pŧlku hlavy.‖
151

  

Samotné slovo „pásek―, spojované s předchŧdci mániček – příznivci rockenrolu a swingu 

pak zase mělo jiţ od čtyřicátých let svého předchŧdce – tzv. „potápku―. Od „potápek― se 

„páskové― lišili kromě záliby v poněkud pozdější formě populární hudby především tím, 

ţe po vzoru amerických zoot-suiterŧ nosili jako výraz „frajerství― nízko posazený 

opasek.
152

 

Vraťme se ovšem do poloviny šedesátých let, kdy se o máničkách jiţ v roce 1965 zmiňují 

československá média především v souvislosti s domácí mládeţí. V článku spisovatele 

Jana Beneše, který jsme citovali v souvislosti s obranou vlasatcŧ jiţ v předchozí kapitole, 

jsou oba pojmy „mánička― a vlasatec pouţívány jako víceméně zaměnitelné, snad jen 

s tím, ţe označení vlasatec se v jeho textu objevuje jen jako odkaz na titulek předchozího 

článku ve večerníku Večerní Praha (Co s „vlasatci―?) a Beneš sám upřednostnuje výrazy, 
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které mají pro něj zřejmě neformálnější charakter: „...i přesto, ţe nejsem praţská Mánička 

či Maugli [...] reaguji ne proto, ţe bych měl alţbětinskou módu v pánských účesech za 

cosi převratně progresivního [...]. 

Vidíme tedy, ţe oba výrazy byly ve sledovaném období víceméně zaměnitelné, lišily se 

snad jen tím, ţe výraz „mánička― byl méně formální novotvar, častěji vyuţívaný s širší 

společnosti. Co se týče etymologie slova vlasatec, nejde tu o ţádné nové slovo či termín, 

ale tradiční, nebo spíše poněkud archaický výraz označující muţe s dlouhými vlasy. 
153

 

Ten pravděpodobně zvolily úřady pro jeho větší „serióznost―. 

U výrazu mánička je pŧvod tohoto slova z největší pravděpodobností odvozen od 

zdrobněliny domácí verze jména „Máňa― – Marie. Ovšem ohledně toho, jak došlo 

k přesunu při pouţívání této zdrobněliny ţenského jména pro označování mladých muţŧ 

s dlouhými vlasy (Nikoliv však uţ jejich partnerek!), existuje několik vysvětlení.  

Jedno z nich vychází z podoby, resp. formy účesu dívčí postavy Máničky, která se od 

roku 1930 stala protihráčkou populární loutkové dvojice Spejbla a Hurvínka. Delší rovné 

vlasy s ofinou se v případě této loutky opravdu poněkud podobají účesŧm hráčŧ skupiny 

Beatles například z obalu alba With The Beatles.
154

 A právě tento účes „máničky― často 

napodobovaly.  

S jedním s moţných výkladŧ, jak dlouhovlasí mladíci získali své označení, přišel 

v rozhovoru s publicistou Vojtěchem Lindaurem pamětník Ivan Čeleda: „V roce 1965 šel 

v televizi pořad, kterej pŧvodně chtěl těm vlasáčŧm pomoct. Ajblovka měla známý na 

Barrandově a ti tenkrát vytahali pár klukŧ z Demínky, udělali s nima nějaký fotky a 

natočili pár šotŧ. A uţ nevím, kdo na to slovo tehdy přišel, ale pŧvod byl nejspíš jedinej: 

úplně nahoře na  Václaváku, kdyţ se díváte od Koně vlevo, tak udělali kadeřnictví, který 

se jmenovalo „Mánička―. A v něm chodili figuranti s parukama – to uţ samozřejmě 

nebyli ti vlasáči z Demínky – a nechávali se tam jako ondulovat a stříhat. A já vím, ţe uţ 

druhej den, kdyţ jsem šel do školy, tak na mě někdo zařval: „Máňo!― Takţe takhle asi 

vzniklo to, ţe se lidem začalo říkat „máničky―.
155

    

Tuto interpretaci moţná do určité míry podporuje i vzpomínka dalšího z pamětníkŧ, 

Vlastimila Třešňáka: ―V našem domě bydlel v pátém patře reţisér Karel Pech, reţisér 

televizních naučných pořadŧ pro mládeţ [...] A tenhle Karel Pech ve Zvídavé kameře, či 

jak se jeho pořad jmenoval, poprvé pouţil pro vlasáče slovo ―mánička‖. Měl jsem 

vynálezce přezdívky pro nás vlasaté přímo v baráku.‖
156

 

V dokumentech úřadŧ i v dobovém tisku se setkáme s nejrŧznějším zpŧsobem psaní výše 

uvedených výrazŧ. Oba výrazy se vyskytují jak ve variantách s velkými počátečními 

písmeny – Vlasatci, Máničky, tak i malými – vlasatci, máničky, případně s jejich 

kombinací zapisovanou v uvozovkách ―vlasatci‖, ―máničky‖. Nepoměrně častěji jsou 

zvláště pak v dokumentech úřední povahy uţívány v plurálu neţ v singuláru. Takové 

označování nepochybně ulehčuje ―odlidštění‖ subjektŧ, jejich deperzonalizaci a tím i 

neúprosnější výkon perzekuce, nebo disciplinace. 

Další z označení, které se často vyskytuje v oficiálních dokumentech jako svým 

zpŧsobem synonymum termínu vlasatec, je slovo chuligán.
157

 Uţívání tohoto slova začalo 

být zvlášť rozšířené v polovině padesátých let, kdy označovalo povaleče, člověka z 
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 viz. např. „Vlasatec nosatec mávl širákem a deklamoval jako prve:...―, HERRMANN, Ignát: Vdavky 

Nanynky Kulichovy a co se kolem nich sběhlo : ze ţivota drobných Praţanŧ,  Praha : Praţ. akc. tisk., 1918, 

str. 199, 25 
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 viz. BEATLES: With the Beatles, Parlophone, Velká Británie, 1963 
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 rozhovor s Ivanem Čeledou a Jaroslavem Klepalem pořídil Vojtěch Lindaur 10.2. 2004, archiv V.L. 
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 BEZR, Ondřej: To je hezký, ne? Rozhovor s Vlastimilem Třešňákem, Galén, Praha, 2007, str. 17 
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 srov. např. ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, KS SNB správa VB Plzeň,  29. září 1966: 

Opatření proti některým projevŧm chuligánství u mládeţe v Západočeském kraji – zpráva, str. 137 
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podsvětí, pobudu.
158

 K tomuto termínu odkazuje i článek z časopisu Sovětská milice, 

přiloţený v hlavní policejní archivní sloţce věnované vlasatcŧm, které zřejmě měly 

poslouţit jako určité ideologické odŧvodnění a moţná i jako inspirace pro některá 

opatření kampaně.
159

 V úředních dokumentech docházelo mezi označeními vlasatci a 

chuligáni občas k záměnám. Ţe se však v případě chuligánství a vlasatectví jedná o 

poněkud jiné jevy si však příslušné orgány byly zřejmě do určité míry vědomy. Zatímco 

totiţ hovoří na řadě míst o chuligánském jednání, vyjadřování či oblékání, označení 

přídavným jménem vlasatecké zde nenajdeme. Toto slovo se ostatně do oficiálního 

slovníku nedostalo ani později. Je moţné, ţe v případě označení chuligánství, podobně 

jako v případech páskovství, prostě jeho uţivatelé odkazovali na starší termín, který podle 

nich podobný jev – nebezpečně nonkoformní mládeţ – označoval. Pochybnosti ohledně 

přímého spojování chuligánŧ s vlasatci nepochybně existovaly do určité míry i v širší 

veřejnosti. ―Nemusí být chuligánem nositel dlouhých vlasŧ, jak to však máme poznat?‖ 

ptal se autor článku o vlasatcích v prŧběhu kampaně.
160

  

Zatímco dospělí zjevně neměli ohledně aplikace slova chuligán sami úplně jasno, s 

pokusem o zjištění, jak chápou ―chuligánství‖ sami příslušníci mladé generace, přišla 

promovaná historička Eva Davidová – Turčínová. Podle článku v Mladém světě tato 

autorka provedla sociologický prŧzkum mezi 1365 učni a studenty středních škol z 

rŧzných míst republiky. Jasnou definici chuligánství její text neobsahuje, kloní se spíše k 

obecné charakteristice, podle níţ je chuligánství určitým protestem proti době a 

společnosti a ujišťuje přitom, ţe jej lze najít na celém světě: ―V Americe se jim říká 

―rebelové‖, ―vandalové‖, ―Rowdies‖, v Anglii ―polosilní‖ (podle německého 

halbstarken), ―Teddy boys‖ i ―rowdies‖, ve Švédsku ―Ligister‖, v Norsku 

―Rock´n´rollere, ve Španělsku ―Gamberros‖, ve Francii ―blousons noir‖ (černé bundy), v 

Polsku, Sovětském svazu a u nás ―chuligáni‖.‖
161

 Mezi výsledky výzkumu zmiňuje 

zjištění, ţe naprostá většina dotazované mládeţe chuligánství (ať jiţ znamená cokoliv) 

odsuzuje. A o to ve výzkumu zřejmě šlo především. Kromě toho si však údajně 49,5 

procent dotázaných postěţovalo na neporozumění ze strany dospělých, kdy starší 

generace neprávem označuje za chuligánství celou řadu rošťáren, které sama dělala. Podle 

29,5 procent dotázaných pak chuligánství spočívá v napodobování chování a 17,5 procent 

pak tvrdilo, ţe je podstatou chuligánství napodobování oblekŧ a účesŧ. 

Ještě větší bezradnost v terminologii pak ukazují některé úřední dokumenty zejména z 

niţších 

úrovní stranického a státního aparátu nebo z odlehlejších regionŧ. Jako doklad mŧţe 

poslouţit zápis z besedy s mládeţí pořádané zřejmě v rámci kampaně proti vlasatcŧm 

Místním národním výborem v Dobkovicích nad Labem ―Besedu zahájil pře[d]s. MNV s. 

Vajner, který přítomné uvítal a zmínil se o tom proč toto děláme a poukázal na články o 

nedobré mládeţi v celostátním měřítku, ţe dokonce vláda a ÚV-KSČ se o této věcí váţně 

zabývala a hodlá provésti ostré protiopatření proti zavedenému hulikánství [!] pocházející 
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 srov. VČELIČKA, Géza: Západ a východ: cestopis o nacistickém Německu a o Sovětském svazu, 

Praha, Svět sovětŧ, str. 235, Černá píseň : Kniha reportáţí a povídek, Praha, Československý 

spisovatel, 1958, str. 326, KONRÁD, Karel: Z časŧ Trnu, Praha, Československý spisovatel, 1955, str. 103, 

Tiskový orgán KSČ pak v tomto období přinesl definici: „Chuligán je cizím ţivlem v naší společnosti: je 

zpravidla bez řádného pracovního poměru, ţiví se všeljakým pokoutním zpŧsobem, počítaje v to i krádeţe a 

loupeţná přepadení.― in Rudé právo, roč. 38, 1957, č. 294, str. 2b   
159

 ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, překlad a originál článku z časopisu Sovětská milice, Sovětská 

milice, číslo 8 srpen 1966, str. 218 – 238 obsahující usnesení ÚV KSSS, Presidia Nejvyššího sovětu SSSR a 

Rady ministrŧ SSSR o nutnosti vykořenění chuligánství 
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 editorial: Člověk by je skoro politoval, in Jiskra východočeských horníkŧ, roč. 21, č. 37. (16. září 1966), 

str. 1 
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 DAVIDOVÁ – TURČÍNOVÁ, Eva: chuligánem se nikdo nenarodí, in Mladý svět, 47/1967, str. 6 
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z kapitalistických státŧ, o zlepšení pracovní morálky takovýchto elementu. V naší obci 

máme dobrou mládeţ, jsou to jen jedinci, kteří přebírají nehezké zvyky a vystupování 

těchto emimentŧ[!].‖
162

 

Ve svém vlastním textu se pak při označování subjektŧ kampaně drţím označení vlasatci 

bez uvozovek a počátečního velkého písmena. Je ostatně výraz, který je v dokumentech 

úřední povahy zvláště v pozdější době kampaně pouţíván nejčastěji. 

Samotní vlasatci se však uvedeným výrazem sami neoznačovali. Z rozhovorŧ nevyplývá, 

ţe by sami pro skupinu podobně dlouhovlasých mladých muţŧ v té době vyuţívali nějaké 

termíny. Ty jim byly zjevně připsány zvenku a byly vnímány jako pejorativní. Při 

zpětném popisu skupin podobně postiţených se zmiňují někteří z pamětníkŧ buď o 

―vlasáčích‖ (Třešňák, Hutka), nebo o ―bigbíťácích‖ (Hlavsa), jiní se pak při pohledu zpět 

přiklání k přijetí připsaného značení – ―mánička‖ (např. Jan Lebeda,
163

 Petr Šabach
164

, 

Ivo Marek
165

, Vlastimil Třešňák
166

), případně vyuţívají i slova vlasatec (Jiří Bican,
167

 

Milan Kníţák, Jaroslav Hutka). Jaroslav Hutka také hovoří o dlouhovlasé mládeţi, která 

se scházela na schodech Národního muzea jako o Schodařích. O jiné skupině, která se 

scházela v nyní jiţ neexistujícím prŧchodu Čára na Václavském náměstí se pak zmiňuje 

jako o ―čárařích‖
168

 nebo ―čárymanech‖.
169

 

 

Místa a doba výskytu vlasatců 

Zkoumání toho, odkdy se vlastně začali vlasatci v Československu objevovat, je úzce 

svázané s otázkou jejich definice, kterou jsem se zabýval výše. Z tohoto hlediska se dá 

říci, ţe první zmínky o dlouhovlasých mladících objevují někdy okolo poloviny roku 

1965. V září 1965 vychází v západoněmeckém tisku článek, který na fotografiích i v textu 

odkazuje na dlouhovlasé fanoušky Beatles v Praze a hovoří o nich jako o zavedené 

subkultuře.
170

 Ještě několik měsícŧ před ním vychází text v domácím časopis Mladý svět, 

který referuje o represích proti dlouhovlasým jako o poměrně zavedené praxi.
171

 

Dokumenty z policejní sloţky ke kampani proti vlasatcŧm z roku 1966 obvykle zmiňují, 

ţe se nevkus dlouhých vlasŧ rozšířil „v posledním období‖ či „posledních letech‖. 

Poněkud přesněji výskyt neţádoucího jevu datuje dokument Rady středočeského KNV: 

„V roce 1965 – 1966 byl zjišťován zvýšený počet případŧ porušování socialistického 

pořádku a zákonnosti, který zpŧsobovala určitá část naší mládeţe. Projevovalo se to 

zejména při porušování pracovní kázně, výtrţnictví, pronikání nevkusu do úpravy účesŧ u 

chlapcŧ a mladých muţŧ, nedbáním na vhodnou a slušnou úpravu zevnějšku vŧbec 

apod.
172
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okres Děčín, 16. září 1966, Státní okresní archiv Děčín 
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 MUDr. MARKUPOVÁ, Hana: Máme dlouhé vlasy a přesto mŧţeme být slušní lidé in Mladý svět 

(22/1965), str 6 
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41 

 

Po jak dlouhou dobu si nechávali mladí muţi rŧst dlouhé vlasy, neţ se o nich objevily 

zmínky v tisku či oficiálních dokumentech, je těţké určit. Pamětníci mají obvykle s 

přesnou datací problém.   

Milan Kníţák například uvádí, ţe dlouhé vlasy začal nosit kolem roku 1963. Na 

dobových fotografiích ze svých výtvarných akcí je však zachycen s vlasy krátkými.
173

 

Nelze však přitom vyloučit, ţe byl právě v době fotografování nedobrovolně ostříhán. „Já 

si pamatuju, ţe uţ někdy v roce 1964 vyšly články v Mladým světě o Beatles a objevovali 

se tu lidi, který ne ţe by měli přímo dlouhý vlasy, ale uţ to měli tak nějak přes ty ouška a 

načesaný do čela,‖ určuje počátek éry vlasatcŧ v Československu Ivan Čeleda.
174

A 

později upřesňuje: „První delší vlasy, který jsem u kapel zaregistroval, podotýkám uţ 

někdy v roce 1964, nosil někdo okolo kapely Donald; prostě nějakej jejich kamarád. A 

ten byl první, kterej měl opravdu dlouhý vlasy. To my jsme zatím měli jenom takový ty 

beatlesovský ofinky.‖
175

 To byly ovšem případy, kdy mladí muţi inklinovali k nošení 

dlouhých vlasŧ inspirováni příkladem zahraničních (a později domácích) tzv. beatových 

kapel. Ovšem jiţ před nimi se v Československu dlouhovlasí muţi objevovali. Vycházeli 

ovšem z jiných kulturních vzorŧ, jak vysvětluje opět Ivan Čeleda: „Já jsem třeba zaţil uţ 

začátkem šedesátejch let nějaký ty trampy – čundráky, který měli dozadu hozený dlouhý 

vlasy.‖
176

 Někteří z vlasatcŧ však udávají, ţe dŧleţitost nové módy objevili aţ později: 

„Fakticky i pro mě to poznání, ţe dlouhé vlasy něco znamenají, přišlo někdy mezi rokem 

1965 aţ 1966. Do té doby jsem si to vlastně taky neuvědomoval.‖
177

 

Řada z pamětníkŧ se pak shoduje, ţe dŧleţitými podněty a rozhodujícími předěly pro 

rozšíření nošení dlouhých vlasŧ mezi mladými muţi byly publikace obrázkŧ o zahraniční 

módě dlouhých vlasŧ v československých médiích.  To nám umoţňuje zpřesnit dataci 

alespoň podle nepřímých zdrojŧ. Například v časopise pro mládeţ Mladý svět se 

fotografie britských mladíkŧ s dlouhými vlasy objevily v první třetině roku 1965. Byly 

doprovozeny pozoruhodným textem, který přejímal informace publikované 

v osmistránkové reportáţe listu The Observer a přitom jakoby předjímal pozdější metody 

perzekuce vlasatcŧ v Československu: „Dlouhé vlasy vnášejí do ţivota britských mladíkŧ 

nemálo problémŧ. Ztrácejí pro ně zaměstnání, nedostávají kvŧli nim přídavky 

v nezaměstnanosti, jsou posíláni do škol s děvčaty [...] V Gatesheadu nesmí nastoupit do 

továrny dělník s dlouhými vlasy. V Golders Green si úředníci v době oběda musejí dávat 

na vlasy síťky.―
178

 Deset týdnŧ po tomto článku vyšel ve stejném časopise text 

o dlouhovlasých v Paříţi, opět z řadou inspirativních fotografií.
179

 Jeho mimořádný dopad 

popisuje jeden z pamětníkŧ: „A v tom Mladým světě se objevil článek, který se jmenoval 

– nevzpomínám uţ si přesně – „Beatnici všech zemí zaplavují Paříţ―. Psalo se v něm o 

existencionalistech a taky o francouzskejch vlasáčích, který si tam chodili sedávat na 

nějaký tamní pověstný schody. A po nějaký době, co vyšel tenhle článek, mi uţ nějaký 

kluci z Demínky říkali – „hele, uţ jsem viděl ty a ty lidi a seděj tam u Muzea―.―180 Jak uţ 

jsem uvedl dříve, dŧleţitou roli pro šíření nové módy měla i návštěva Allana Gisberga 

v Československu. Mladí měli nejen příleţitost se s ním osobně setkat v řadě, především 

praţských podnikŧ a zahlédnout ho při masové oslavě Majáles praţských vysokošlolákŧ, 
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ale jeho vlasatý a vousatý obraz šířila i tehdejší média a to v některých případech i na 

titulní straně.
181

 Opominout nelze také vliv obrazŧ členŧ skupiny Beatles, který se od 

podzimu 1964 šířil prostřednictví promítání filmu Perný den a také díky fotografiím 

publikovaným v tisku.
182

 

Z těchto přímých i nepřímých zdrojŧ je moţné zhruba usoudit, ţe vlasatá móda se začala 

rozšiřovat od roku 1964 a zesílila od poloviny roku 1965 s tím, ţe v následujících letech 

trend dlouhých vlasŧ přejala významná část mladé generace. Samotná kampaň v roce 

1966 pak oblibu dlouhých vlasŧ mezi mládeţí nijak neeliminovala. I kdyţ na krátkou 

dobu v dŧsledku koordinované a zesílené represe počet mladých muţŧ s dlouhými vlasy 

poklesl, v prŧběhu několika měsícŧ začal opět rŧst. A rostl nejen jejich počet, ale i délka 

jejich vlasŧ. V relativně liberálním ovzduší roku 1968 se tato móda mezi mládeţí obecně 

rozšířila. I kdyţ je toto období jiţ mimo záběr této práce, v letech následujících po 

okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy obliba dlouhých vlasŧ mezi mládeţí 

nijak nezmizela, a navrátily se i (pokud byly vŧbec přerušeny) některé represivní opatření 

zaměřené na její vymýcení. Označení „máničky― pro nositele této módy bylo v běţném 

hovoru uţíváno ještě v prŧběhu osmdesátých let. Móda dlouhých vlasŧ se stala 

v sedmdesátých a osmdesátých letech jedním ze znakŧ příznivcŧ tzv. hudebního 

undergroundu, mezi nějţ patřila i řada lidí, kteří byli v druhé polovině šedesátých let 

označováni za vlasatce. Některé policejní dokumenty pak v souvislosti 

s „rozpracováváním― skupin i jednotlivcŧ undergroundu okolo skupin Plastic People of 

the Universe, DG 307, Umělá hmota apod. začaly v sedmdesátých a osmdesátých letech 

pouţívat označení „hippies―. V letech osmdesátých pak policejní zdroje část 

dlouhovlasých mladíkŧ opisovaly jako „osoby lennonovského typu―.
183

 

Co se týče místního rozšíření módy dlouhých vlasŧ v druhé polovině šedesátých let 

v Československu, nemohu z dŧvodu nedostatku pramenŧ popisovat vývoj v jednotlivých 

krajích, městech či regionech zvlášť. Podrobnější pozornost soustředím na Prahu, kde 

byla tato móda rozšířená nejvíce a podívám se na to, jaká místa si vlasatci oblíbili a kde 

se s nimi bylo moţné setkat nejčastěji. Mimořádný pramen v podobě policejní sloţky 

kampaně proti vlasatcŧm pak zprostředkovává podrobnosti o výskytu vlasatcŧ v prŧběhu 

kampaně a to na celostátní úrovni. Validitu těchto dat sice není moţné úplně ověřit a jak 

si ukáţeme, je při jejich pouţívání třeba mít na paměti i odlišné místní podmínky a rŧzné 

chápání toho, kdo vlastně vlasatci jsou, přesto však poskytuje podstatný vhled do zpŧsobu 

a míry, jakým se nová móda v Československu v srpnu a září 1966 rozšířila. 

Přirozeným místech, kde bylo moţné potkat muţe s dlouhými vlasy nejčastěji byly 

koncerty tzv. beatových skupin. Ty byly sice na mnoha místech v Praze příleţitostně 

zakazovány, přesto se ale postupem času objevilo několik klubŧ, na jejichţ programu 

byly i pravidelné vystoupení skupin často kopírujících v hudbě i oblečení západní vzory 

či diskotéky sloţené z nahrávek západních rockových kapel.  

V Čechii tak vystupovala kapela Donaldi, v Olympiku ve Spálené ulici se konaly první 

diskotéky
184

 a ve Sluníčku podle pamětníkŧ „tam hráli třeba Olympic, Karkulka, Donald 
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a později Matadors. Byly tu i kapely, který měly fanouškovský zázemí třeba jen dvacet 

lidí, jako třeba Archers, kde hráli Miki Bláha a Zdeněk Burda, kterej pak pŧsobil 

u Primitivŧ.―
185

 Dalším z oblíbených míst Vlasatcŧ byl klub Vagón v pasáţi Metro na 

Národní třídě: „Někde uţ jsem na ně narazil a potom jsem ve Vagónu takovou shodou 

náhod potkal Hvězdoně Cígnera a Vladimíra Veita. V tu dobu tam chodili i vlasáči. 

Seznámil jsem se s nimi. Od toho dne jsme se, dá se říct, neopustili. [...] Jestli jsem u 

Muzea byl, neţ jsem je potkal, nebo v tu samou dobu, to uţ neumím odhadnout. Bylo to 

nějak na jaře 1966, v tu dobu to pro mě začalo být intenzivní. Potom jsme si chodili 

k Muzeu sednout docela pravidelně s Hvězdoněm nebo Vláďou Veitem,‖ Od konce 

listopadu roku 1966 fungoval jako stálá hudební scéna rockových skupin a také vlasatých 

zpěvákŧ tzv. protest songŧ také Music f Club na praţském Smíchově (Donaldi, Primitives 

Group s Evţenem Fialou, Framus 5 s Michalem Prokope, Jaroslav Hutka a Vladimír 

Veit).
186

 Příleţitostně koncerty probíhaly i divadle Rokoko, Divadle Spejbla a Hurvínka, 

v Lucerně, PKOJF (Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešní Výstaviště). 

Vlasatci se scházeli i v některých restauracích. Populární byla například restaurace 

Demínka poblíţ Národního muzea na rohu Anglické a Škrétovy ulice. Z té však byli 

vlasatci po čase vypuzeni do dalších restaurací a také na schody k Národnímu muzeu. 

„Prostě se to tam přesunulo z tý Demínky, kvŧli těm zákazŧm. Fízlové se tehdy dost 

snaţili mezi nás infiltrovat, dokonce nosili i paruky, coţ jsme pochopitelně hned 

prokoukli. Nicméně pak na dveře Demínky pověsili onu pověstnou ceduli, ţe tam mají 

povolen vstup pouze lidi ve společenském obleku a slušně ostříháni. Tím nás vlastně 

vykazovali pryč a my hledali jiný pŧsobiště. A tak došlo na ty schody. I kdyţ vlastně 

po tý Demínce jsme se ještě v pětašedesátým scházeli v restauraci Slovanský Hrozen 

v Široký ulici, kousek za Staromákem― uvádí Ivan Čeleda.
187

 Další oblíbenou restaurací 

poblíţ Muzea byla Beseda. „Na podzim ´66 se to přesunulo kousek od Demínky nad 

Museum, kde byla v Římský ulici hospoda, která se jmenovala Beseda,― vysvětluje jeden 

z pamětníkŧ.
188

 

Některé z restaurací neslouţily jen jako místa setkávání a posezení nad pivem, ale 

probíhaly zde i rockové koncerty kapel s beatlovskými sestřihy. Tímto zpŧsobem 

fungovala například v restaurace Na Ořechovce v praţských Střešovicích.
189

 Kromě toho, 

podle dalšího pamětníka:„Hodně se chodívalo do Vagonu v pasáţi Metro [...], dále 

k Zelený lípě, parta na Vinohradech chodila do Záhřebu v Záhřebský ulici. Hodně se 

jezdilo na příměstský bigbíty; například do Kbel, do Hostivic, do Všenor, do Chodova, do 

Louňovic.‖
190

 O tom, ţe se kvŧli zákazŧm tzv. bigbíty, t.j. koncerty rockových kapel, 

přesouvaly na okraje Prahy hovoří i další pamětník: ―V Praze to bylo dost zakázaný, dost 

se to pohybovalo mimo Prahu, třeba v Suchdole [...] U Urbanŧ, [...] Tak tam táhly prostě 

davy.―
191

 

Kdyţ se na určitou dobu (pravděpodobně od léta 1965 do podzimu 1966) staly hlavním 

místem soustředění vlasatcŧ v Praze schody Národního muzea, potulovali se vlasatci 

v jejich okolí v prŧběhu dne i noci. Jak uvádí v dobovém článku redaktor, známý 

„odborník― na vlasatce: „Prostor jejich vycházek je přesně omezen. Od rampy [Národního 
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muzea] na Mŧstek a zpět. Vţdy po jedné straně dolŧ a druhou nazpět.―
192

 Na Václavském 

náměstí vlasatci navštěvovali některé bufety s levnými jídly - například automat Koruna 

dole na Václavském náměstí, jiní chodili do bufetu v Lucerně: „my jsme chodili do 

Lucerny, do bufetu. [...] tam prodávali taky knedlíky s omáčkou, Koruna uţ byla z těch 

schodŧ dost daleko.―
193

 Část vlasatcŧ z Václavského náměstí, takzvaní Čáraři, pak 

chodila také do kina Čas. „Čára se říkalo slangově kinu Čas na Václaváku. Dneska to je 

Jalta,― uvádí Ivan Čeleda.
194

 „[Chodilo se] do Čáry dolu [to bylo] kino, za korunu, tam 

promítali od rána do desíti nebo do jedenácti do večera, tam se nechodilo do kina, tam se 

chodilo zabít čas, takţe se tam dělaly rŧzný věci,― vypovídá jedna z pamětnic, která se 

s vlasatci přátelila.
195

 Oblibu výše zmíněných míst mezi vlasatci potvrzují i policejní 

zprávy, které ovšem zároveň i reflektují přesuny vlasatcŧ z místa na místo, ke kterým 

docházelo v dŧsledku represí: „Operativním sledováním bylo zjištěno, ţe v mnohých 

místech, kde doposud docházelo k hlavním soustřeďování tohoto druhu mládeţe, došlo k 

podstatnému omezení. Zejména došlo k omezení v prostoru rampy u Národního musea, v 

restauraci Alfa, U Novákŧ apod. Ještě se vyskytuje koncentrace v některých pasáţích, 

jako je kino Čas, Alfa, v restauracích hlavního nádraţí, v kavárně Luxor na Václavském 

náměstí.―
196

 

V souvislosti s politickým uvolňováním Praţského jara pak od zimy 1968, začali někteří 

dlouhovlasí – hudebníci a výtvarníci vyuţívat i některá další veřejná prostranství v centru 

Prahy. „Kalandra přišel s tím, to byla tak pŧlka března, ţe bychom mohli hrát na Karlově 

mostě. Takţe jsme tam spolu šli, sedli si na bednu a ta nám pak zŧstala aţ do léta. Byla to 

naše bedna, pod tím kříţem. Byla to bedna na písek. Kdyţ jsme hráli poprvé, byla tam 

s námi taky Zorka. Byla tam s kloboukem, jako ţe obejde lidi,‖ vzpomíná Jaroslav Hutka 

a dodává: „Pak ještě jeden kluk, kterej měl dţíp, nás vozil na rŧzný místa po Praze a my 

jsme seděli na tý kapotě a hráli. V podstatě to uţ byla taková trošku komerce. Přijeli jsme 

třeba na Staromák, začali hrát, udělal se dav, Zorka ho obešla, a kdyţ se vybralo, tak 

říkala: „Tak a teď jedeme jinam.― [...] V létě uţ byl ten Karlŧv most narvanej a uţ to bylo 

takový nepříjemný… Naštěstí za námi přišel Matěj Svoboda, který se křestním jménem 

jmenoval Jiří, ale říkalo se mu Matěj. On byl grafik. Zaloţili tehdá výtvarnou skupinu 

Pod plachtou 68, nebo Skupina 68. Vymysleli si, ţe budou v sobotu, neděli dělat výstavu 

v Platýzu. Ţe jsou tam krytý prostory před výlohami a ţe se tam dají dát obrázky. A prý 

jestli bychom tam nehráli. Ţe nám tam seţenou nějaký pódiátko. Podmínka ale byla, ţe 

nebudeme dál hrát na Karlovým mostě. Aby si to nekonkurovalo. To byla podmínka, 

kterou jsme, i kdyţ jsme dělali trochu fóry, s chutí přijali, protoţe ten most uţ nám 

nevyhovoval.‖ Doplňuje jej další z vlasatých umělcŧ, který se přesunul ze schodŧ 

Národního muzea na Karlŧv most: ‖Nedávno Jaroslav Hutka v rozhovoru tvrdil, ţe odešel 

hrát do Platýzu také proto, ţe na Karlŧv most přišel hrát Třešňák – ţe by to byli tři 

kohouti na jednom smetišti, kdyţ počítáme i Petra Kalandru. V Platýzu uţ byla produkce 

multikulturnější, Kromě vystoupení Hutky s Kalandrou se tam vystavovaly obrazy a 

sochy, brnkalo se na sitár, hrála se i pantomima. Ctibor Turba, myslím ţe s Borisem 

Hybnerem. Takţe Hutka s Kalandrou jenom změnili pódium, ne ţe by na Karlŧv most 

                                                 
192

 HÁS, Jiří: Poznamenaní, in Večerní Praha (31.8.1966) 
193

 Kukalová 
194

 rozhovor s Ivanem Čeledou a Jaroslavem Klepalem pořídil Vojtěch Lindaur 10.2. 2004, archiv V.L. 
195

 Kukalová 
196

 ABS, VB-1971/101-1966, VLASATCI, Městská správa VB Praha: Vyhodnocení výsledkŧ dosaţených v 

prŧběhu období od 22.8. do 3.9.1966 v souvislosti s opatřením proti některým projevŧm chuligánství 

mládeţe na území hl.m.Prahy, str. 253 



45 

 

trucovali. Ale já jsem zŧstal na Karlově mostě a přidávali se další: Paleček s Janíkem (fiţí 

u krku), J.J. Neduha (mŧj tajný guru), Máňa a Švarc (kde jsou?) a další.‖
197

 

Kromě Prahy a jejího nejbliţšího okolí patřily k dalším místŧm soustředění vlasatcŧ, 

alespoň podle pozorování státních a stranických orgánŧ v prŧběhu kampaně, větší města a 

rekreační oblasti. „Těţiště jejich činnosti je především v krajských, okresních a dalších 

městech a v rekreačních areálech,― uvádí ve svém hlášení o výsledcích kampaně proti 

vlasatcŧm náměstek ministra vnitra plk. dr. Jindřich  Thon.
198

 Jiţ předtím se policejní 

zpráva pokouší zobecnit: ―Oblasti činnosti „vlasatcŧ― nejsou v teritoriu rozloţeny 

rovnoměrně. Prostory  intensivnějšího výskytu a „pŧsobení― těchto ţivlŧ jsou téměř všude 

v oblastech prŧmyslových nebo alespoň prŧmyslovějších. Těţiště jejich činnosti je jednak 

ve městech, jednak v rekreačních areálech. (Pokud se týká oblastí rekreačních, ze všech 

Správ VB dochází shodná zjištění o tamním pohybu určitého počtu „vlasatcŧ― i z jiných 

krajŧ).‖
199

 

Konkrétnější jsou pak dálnopisná hlášení Veřejné bezpečnosti z regionŧ. „Tendence 

pronikání nevkusu do úpravy a oblékání některých mladých osob v Západočeském kraji 

se projevily zejména v okresech Plzeň město, Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. 

Soustřeďování těchto osob je většinou ve městech sídlo okresŧ, dále pak v Mar. Lázních 

na okrese Cheb, v Ostrově v okrese Karlovy Vary. Z ostatních okresŧ se tyto jevy 

projevily v menším měřítku v okrese Tachov ve Stříbro, v samotném Tachově a v 

menších místech obvodu přehrady Hracholusky. Dále pak ve městech Domaţlice, 

Klatovy, Rokycany a Starém Plzenci. 

V uvedených místech se orientovaly uvedené osoby především na náměstí, v pasáţích, 

místech rekreačních středisek a Lunaparkŧ.‖
200

 Jiná dálnopisná odpověď zase uvádí: 

„Největší počet případŧ neupraveného zevnějšku a vystupování u části mládeţe byl 

zjištěn v okrese Trutnov, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Svitavy. V letní době byl 

zjišťován značný počet těchto osob v rekreačních oblastech kraje jako přehrada Seč a 

Pastviny, Prachovské skály, Adršbach, Posázaví, a rybníky u Červ. Kostelce, okr. 

Náchod. Jednalo se většinou o osoby z jiných krajŧ, které sem dojíţděly za rekreací.‖
201

 

Zasaţení rekreačních oblastí výskytem vlasatcŧ hlásí i další zpráva: „Nejváţnější situace 

se ukazuje v rekreační oblasti Máchova jezera, kde Městský národní výbor v Doksech v 

zájmu udrţení úrovně společenských vztahŧ byl nucen vydat vyhlášku, která zakazuje 

přístup všem výstředně oblečeným a neupraveným osobám do společenských, kulturních 

a restauračních podnikŧ. Rovněţ OVB Česká Lípa, které v rámci opatření zajištění 

rekreační sezóny v rekreačních místech okresu provádí dohled na veřejný pořádek 

zadrţelo v dŧsledku nedostatkŧ v OP několik osob, které pro jejich výstřední zjev 

ofotografovali a fotografie rozeslali na příslušná pracoviště nebo školy k dalšímu 

opatření.‖
202

 Jak ukáţi dále, zprávy o výskytu vlasatcŧ v rekreačních oblastech především 
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v prázdninovém období však v sobě mohou zahrnovat i výskyt trampŧ, kterým byl rovněţ 

zazlíván nevkus či neupravený zevnějšek a úřady občas obě skupiny, ke kterým se někdy 

hlásili ti samí lidé, příliš nerozlišovaly. 

Na základě zpráv SVB o prŧběhu kampaně ze všech krajŧ vytvořilo ministerstvo vnitra 

pro vedení resortu a státu přehlednou tabulku, která vypovídá nejen o rozšíření nové 

módy dlouhých vlasŧ, ale především o rozsahu represivních opatření proti jejím 

nositelŧm. Vyplývá z ní mimo jiné, ţe nejvíce osob Veřejné bezpečnost identifikovala a 

postihla jakoţto vlasatce v Praze (670), v Bratislavě (553), v severočeském kraji (479), 

Brně (422). Naopak nejméně vlasatcŧ bylo zjištěno v jihočeském kraji (108), v 

severomoravském kraji (183), středočeském kraji (234) a středoslovenském kraji (294).
203

 

Při posuzování uvedených čísel je samozřejmě nutné vzít v úvahu nejednoznačnou 

definici vlasatcŧ, jejíţ interpretace pravděpodobně podléhala místním vlivŧm (např. 

mohla být přizpŧsobována dlouhodobé zaměření místních sloţek VB na určitý typ 

kriminality či skupiny obyvatel). Svojí roli v celkových číslech také mohla sehrát 

soutěţivost jednotlivých správ, respektive snaha přinést co nejpřesvědčivější dŧkazy o 

řádném fungování bezpečnostních sloţek. V úvahu je také třeba vzít skutečnost, ţe se 

jedná o absolutní čísla, která by bylo potřeba také vztáhnout k celkové populaci 

v jednotlivých krajích, respektive k počtu mladých lidí (muţŧ) v těchto regionech. Přesto 

se dá myslím konstatovat, ţe tato data přesvědčivě zachycují situaci ze září 1966, kdy 

docházelo k šíření módy dlouhých vlasŧ z kulturních center (Praha, Brno, Bratislava) do 

perifernějších oblastí republiky. 
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Symboly a jeho významy 

Jiţ jen z názvu kampaně, která je ústředním bodem tohoto výzkumu, vyplývá mimořádná 

dŧleţitost, kterou přikládaly jak oficiální místa, tak i širší společnost i samotní lidé 

kampaní postiţení stylu úpravy a zvláště délce vlasŧ. Při pokusu o odpověď na otázku, 

proč byla právě délka porostu hlavy nabita tak zásadním symbolickým i politickým 

významem, lze samozřejmě odkázat, s vědomím toho, co jsem uvedl výše, ţe v případě 

mladých lidí v Československu šlo o prostý poukaz k soudobé populární kultuře mládeţe 

na Západě. Dŧvodŧ, proč mladí lidé volbou délky svých vlasŧ ukazovali právě ke svým 

západním vrstevníkŧm, mohlo být více a budeme se jim ještě dále věnovat. Nyní se 

ovšem zaměříme na zkoumání jiných významových rovin spojených se symboly nové 

módy části mladých muţŧ v Československu šedesátých let. 

 

Zženštilost a homosexualita 

Z dostupných dokumentŧ plyne, ţe móda delších vlasŧ chlapcŧ pobuřovala média, úřady i 

širší veřejnost mimo jiné tím, ţe narušovala stereotypní atributy muţského vzhledu. 

Muţský vzhled byl do té doby spojován především s krátkým (nejlépe armádním) 

sestřihem, případně pleší. ―V mnohých případech se nerozezná ani pohlaví,‖
204

 

rozčilovali se nad mladými přívrţenci nové módy příslušníci Veřejné bezpečnosti i 

straničtí a vládní představitelé. Naráţky smazávání jasného vymezení pohlaví 

prostřednictvím úpravy vlasŧ se opakovaně objevovaly v médiích.
205

 A obdobné reakce 

ovšem byly i reakce širší veřejností: ―Lidi se toho chytali a pokřikovali na nás: Máňo, kde 

máš kozy?,‖ vzpomíná Jaroslav Hutka.
206

  

Po roce 1966 se i do Československa začaly šířit informace o nastupujícím hnutí hippies a 

tak mladíci ―sháněli rŧzný sametový kalhoty, fiţí, korále.‖
207

 I tyto prvky módy byly 

povaţovány většinovou společností za zţenštilé. Nemuţné rysy se ovšem neobjevovaly 

jen v zevnějšku vlasatcŧ, ale například i v jejich vztahu k vojenské sluţbě, které se velká 

část z nich snaţila vyhnout. Povinná dvouletá sluţba v armádě přitom byla v lidovém 

podání tradována jako nezbytná rituální část ţivota, která teprve z chlapce ―udělá chlapa‖.  

Kromě posměšného přirovnávání k ţenám byli vlasatci také napadáni jako údajní 

homosexuálové. ―To nebylo, ţe otravovali jen policajti, i od lidí na ulici jsi slyšel: prase, 

buzerante, blbečku. A mlátili tě, v tramvaji tě tloukli, a to ţe tě neobslouţej v hospodě, to 

bylo úplně normální,‖ uvádí jeden ze známých praţských vlasatcŧ Jindřich Tockstein.
208
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Na obvinění z homosexuality, kterým vlasatci na veřejnosti čelili zřejmě naráţí ve své 

dobové obhajobě psychiatrička Markupová: ―Někteří číšníci si dělají nároky na odborné 

znalosti a diagnostikují podle jediného pohledu určité sexuální úchylky, které na rozdíl od 

odborníkŧ nazývají tím obhroubleji, čím dále jsou od pravdy. S oblibou hlavně tehdy, 

kdyţ vlasatí jsou ve společnosti dívky.‖
209

 Vlasatcŧm se tohoto osočování dostávalo 

zřejmě nejčastěji o lidí s niţším společenským postavením: ―třeba lidi na venkově nebo 

v takovejch těch dělnickejch putykách - tam nám nadávali do buzerantŧ a tak podobně. 

No ani se jim nedivím – kdyţ jsem třeba přišel do práce, měl jsem na noze řetěz, dlouhý 

vlasy a dámský kalhotky tak ti moji spolu-dělníci na mě taky koukali divně.‖
210

 

Skutečné rozšíření homosexuality mezi vlasatci je obtíţné zjistit. Pamětníci o něm příliš 

nevypovídají a například pro dobový tisk bylo toto téma zřejmě příliš choulostivé. Otázku 

homosexuality si dovolily otevřít jen v souvislosti s pomlouvačnou kampaní po 

vypovězení Allena Ginsberga. Právě okolo osoby tohoto amerického básníka se během 

jeho návštěvy v Československu pohybovali i někteří z vlasatcŧ, kteří později chodili ke 

schodŧm Národního muzea. “Objevil se u muzea s plavými vlnami vlasŧ k ramenŧm a 

zvláštně svádivým úsměvem, který bisexuálně patřil dívkám i chlapcŧm, Ginsbergovi i 

mně, básním i honičkám s policií, minulosti při vykopávkách ve Svaté Markétě a 

budoucnosti v Americe,‖ vzpomíná na jednoho z nich Dana Janotová a podobně také 

Helena Pěkná: ―Pavel! Přicházel k nám do Štěpánské do té komŧrky, aby Samohela 

dostal ven jako líného kapra. Naditý do šedivého kabátku se zdviţeným límcem, s tváří 

podobnou Modiglianimu. [...] Říkal mi — nevím proč — Maud, myslím podle 

Ferlinghettiho nebo Corsa, nevím. Nosil plné kapsy potrhaných popsaných papírkŧ, 

citoval nepřetrţitě beatniky, které doopravdy miloval a znal — on jediný. Kdyţ se objevil 

Ginsberg v Praze, myslím, ţe ho viděl jako jeden z prvních, a poznal ho. Všechny svoje 

texty musel Pavel nosit s sebou (v plátěném reţném pytlíčku, jako jsme nosívali cvičky 

do školy), protoţe jeho otec byl jakýmsi papalášem a Pavla neskutečně šikanoval. Chtěl, 

aby se Pavel vyučil zedníkem, básničky mu trhal. Jednou jsem viděla Pavla zuřivě plakat, 

šílel skoro. Otec ho svázal a ostříhal téměř dohola.
211

 

 

Sexualita bez kontroly 

Nyní bych ovšem rád upozornil na moţnou hlubší interpretaci, která se odráţí v 

antropologických studiích věnovaných symbolickým významŧm vlasŧ a rituálŧ s nimi 

spojených publikovaných na konci padesátých a šedesátých let na Západě. 

Odkazovat v souvislosti s módou československé mládeţe šedesátých let k legendárním, 

dnes však jiţ archaickým studiím E.R. Leacha Magical Hair (Magické vlasy) a C.R. 

Hallpikea Social Hair (Sociální vlasy), se mŧţe zdát poněkud, řekněme, přitaţené za 

vlasy. Jistě se dá namítnout, ţe obě práce rozvíjely téma významu délky vlasŧ na 

historicky nerelevantních příkladech úpravy vlasŧ či vlasových rituálŧ například 

Trobriandských ostrovanŧ, čínských buddhistŧ, nebo obyvatel jiţní Indie či Cejlonu a 

snaţí se – do určité míry neúspěšně – vypořádat s psychologizujícími freudistickými 

koncepty. Leach sice polemizuje s pojetím psychoanalytika Charlese Berga, podle nějţ se 
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dá vysledovat, ţe jednotlivci i společnost obecně rýsují či nevědomě uznávají paralely 

mezi volně rostoucími vlasy a nespoutanou sexualitou, ostříháním vlasŧ a kastrací či 

společenskou kontrolou. Na některých místech dává ale Leach Bergovi naopak za pravdu 

a jeho argumentace ho dovádí aţ k závěrečné tezi, podle níţ: 

―Kaţdý povaţuje za prokázané, ţe verbální kletby v téměř všech jazycích odvozují svojí 

magickou potenci  ze spojení buď se sexuální či vyměšovací funkcí nebo s Bohem. V 

tomto eseji navrhuji teorii, ţe magická síla ―tělesné špíny‖ (včetně vlasŧ) je přesně 

stejného druhu.‖
212

 

Na Leachově argumentaci staví a vŧči ní se zároveň vymezuje o desetiletí pozdější 

Hallpickova studie, která problém jiţ přímo vztahuje k tehdejší nové kultuře 

dlouhovlasatých hippies: ―...v západní společnosti jsou dlouhé vlasy obecně přičítány 

intelektuálŧm, mladistvým rebelŧm proti společnosti a ţenám. Není tedy nijak obtíţné 

nahlédnout, ţe jde nejrŧznějšími zpŧsoby o ty, kteří jsou nebo se myslí, ţe jsou v 

některých ohledech méně subjekty sociální kontroly neţ běţný člověk. Intelektuál je 

někým, kdo je z dŧvodu svých zájmŧ vzdálen od zájmŧ kaţdodenního ţivota, nebo je 

moţţno přímo nepřátelský a kritický ke společnosti. Dost pak jiţ bylo napsáno o 

―hippies‖, abychom mohli povaţovat jakékoliv další vysvětlení jejich dlouhých vlasŧ za 

poněkud  nadbytečné... Dlouhé vlasy jsou proto, jak se snaţím naznačit, symbolem bytí v 

určitém smyslu mimo společnost, nebo toho, ţe s ní má subjekt něco méně společného, 

nebo je méně poddajný vŧči sociální kontrole neţ běţný občan. Ale zpŧsoby, jakým mŧţe 

někdo dosáhnout této podmínky jsou samozřejmě rozmanité. Poustevníci, čarodějnice, 

intelektuálové, hippies a ţeny měli všichni dlouhé vlasy, ale zároveň neexistuje jediná 

kvalita, kterou by spolu všichni sdíleli. Kromě té negativní, ţe jsou částečně nebo úplně 

mimo společnost. Je tu ale nicméně jeden rys, který se často spojován s těmi, kteří jsou ať 

jiţ z jakéhokoliv dŧvodu mimo společnost – a tím je animalita.‖
213

  

Tyto postřehy nejsou jen pouhou kuriozitou. V Československu v šedesátých letech sice 

existovalo minimální povědomí o této diskusi v odborné veřejnosti a s největší 

pravděpodobností bychom o ní nenalezli vŧbec ţádné povědomí mezi politickou elitou i 

širší veřejností. Přesto se ale setkáváme v celé řadě dobových dokumentŧ věnovaných 

problému vlasatcŧ se zdŧrazněním právě oné spojitosti dlouhých vlasŧ, nevázané či 

perverzní sexuality a nedostatku společenské kontroly. Na tu poukazuje uţ první definice 

problému Vlasatcŧ, s níţ přišla Hlavní správa Veřejné bezpečnosti v Praze: „ Jiţ delší 

dobu se objevují mezi mládeţí t.zv. „maničky―,vyznačující se nošením nepřiměřeně 

dlouhých vlasŧ u chlapcŧ a u převáţné většiny z nich i nevhodným oblékáním, v 
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mnohých případech se nerozezná ani pohlaví.‖
214

 Tato individua se pak podle 

bezpečnostní sloţky často dopouštějí mravnostních deliktŧ. Povahu problému i riziko 

(zdravotní), které představuje pro společnost spojení dlouhých vlasŧ a nekontrolované 

sexuality pak později upřesnily ještě další dokumenty: ―Závaţnou otázkou se stává, ţe ve 

skupinách těchto mladých lidí se objevují i děvčata a rozmáhá se prostituce-promiskuita 

(střídání partnerŧ při souloţi).Tento zjev se neblaze projevuje v samotném rŧstu a 

stoupající tendenci výskytu pohlavních chorob. Tak v roce 1964 bylo zachyceno 512 

případŧ kapavky a v roce 1965 bylo jiţ zachyceno o 214 případŧ více. Zachycené výskyty 

pohlavních chorob v letošním roce ukazují, ţe nebude situace lepší a stále je stoupající 

tendence.‖
215

  Deklarovaní obav ze zdravotních dŧsledkŧ nekontrolované sexuality 

vlasatých pak bylo záminkou pro násilná gynekologické vyšetření zadrţených ―společnic 

vlasatcŧ‖. 

Do jaké míry v praktickém ţivotě skutečně platila přímá úměra mezi délkou vlasŧ u 

mladíkŧ a rozsahem jejich sexuální nevázanosti je těţké určit. Vzpomínky pamětníkŧ o 

této skutečnosti většinou cudně mlčí. Některé útrţkovité zmínky pak vykreslují 

nejednoznačný obraz. ―[Společenství okolo Milana Kníţáka na praţském Novém Světě] 

Slouţilo fanaticky myšlence totality ţivota a hledalo všechny prostředky, které by je tomu 

přiblíţily. A tak se opilství, narkomanie, sex staly palčivou součástí divoké askeze, 

směřující k odhalení prapodstaty existence. Všechny prostředky dovolující objevovat byly 

uţitečné a s jakousi úpornou záměrností byly vybírány právě ty nejdrastičtější.‖
216

 V 

poněkud méně abstraktní rovině se nesou vzpomínky dalšího z vlasatcŧ, bedňáka skupin 

Primitives Group a Plastic People of the Universe Vladimíra ―Hendrixe‖ Smetany. 

Hendrix, kterému bylo v roce 1966 šestnáct let, píše: ―Druhej den se jelo do Hradce 

Králové a tam jsme ztratil všechny zábrany. Mŧj bigbíťáckej ţivot se rozjel přesně tak, 

jak jezdil ten starej autobusek Erena, který měli Primitivové. Jezdilo se s ním na koncerty, 

on měl takovej čumák, vzadu byla aparatura, bedny a zesilovače, mikrofony, nejvíc váţila 

Ivanova basová bedna, kdyţ se vytvořil na bednách prostor, tak se tam mohlo vlízt za 

jízdy i s nějakou fanynkou, pořád tam bylo obsazeno. Nejvíc tohle vyuţíval další Ivan v 

kapele, a to Hajniš, za ním pálily holky nejvíc.‖
217

 Líčení hudebníka skupin Beggars, 

Glow-Worms, Blue Monsters, The Undertakers, Vagabunds a později Plastic People of 

the Universe Milana ―Mejly‖ Hlavsy však mimořádné sexuální nevázanosti tehdejších 

vlasatcŧ nenasvědčuje: ―První lásky byly pochopitelně spoluţačky. Nejsilnější záţitek byl 

aţ po koncertě v Kamenným Újezdci. Tam nás s Jiřím sbalily dvě starší holky z Prahy s 

tím, ţe mají volnou chatu, jestli bysme nešli na láhev vína. Hříšnejch dotekŧ bylo dost, 

ale k ničemu nedošlo[...] Jindy jsme zase byli s Jiřím v Hostivicích na čajích a klofli tam 

dvě holky. Šli jsme domŧ přes Bílou Horu a já začal lízt na lampu veřejnýho osvěgtlení. 

Samozřejmě, ţe jsem se zřítil a udělal si děsivej výron na noze... 

Tys ji chtěl zhasnout, abyste na ně měli tmu? 

Ne, já ji chtěl zhasnout, abysme pod clonou tmy mohli vyloupit kiosek na konečný! Místo 

toho mě museli odvlict na pohotovost a potom ke Štěvichŧm domŧ. Tam jsme si vlezli i s 

holkama do manţelský postele, kdyţ vtom nejednou stál ve dveřích starej Števich v 

uniformě. Byl totiţ voják z povolání. Vyţádal si od nás občanský prŧkazy a mě vyhnal 
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nahýho na chodbu. Bylo to hrozný! U Števichŧ binec na celej barák, sousedi vylejzali a já 

se nahatej skrejval u pŧdy. A přitom zase k ničemu nedošlo[...] M. si mě jednou odvedla z 

hospody U Rusŧ k nim domŧ, kde mě zasvětila do tajŧ ţivota. Já pochopitelně nevěděl, 

co se se mou děje. A to uţ mi, prosím, bylo skoro osmnáct.‖
218

 

Mnozí z pamětníkŧ pak připouštějí, ţe dŧleţitým motivem návštěv koncertŧ, mejdanŧ či 

setkání na schodech Národního muzea, bylo i navazování vztahŧ s druhým pohlavím. Při 

něm mohla hrát délka vlasŧ svoji roli. ―Byla v tom revolta, ale také se ty vlasy líbily 

holkám,‖ vzpomíná například účastník setkání vlasatcŧ na schodech Národního muzea, 

hudebník Vladimír Veit.
219

 Atraktivitu dlouhovlasých mladíkŧ potvrzuje i další z 

pamětníkŧ: ―Většinou s náma totiţ chodily docela hezký holky a to je taky všechny 

sralo.‖
220

 Podle nejmenovaného pamětníka citovaného v článku redaktora Ševely pak 

byla promiskuita v ţivotě vlasatcŧ celkem běţná: "Mejdan střídal mejdan. Nebyl problém 

mít za mejdan třeba osm holek."
221

 Z jiných pramenŧ je však těţké potvrdit, zda podobné 

výkony byly opravdu častým jevem. 

Rozporuplné svědectví pak přinášejí samy dokumenty bezpečnostních sloţek, kdyţ m.j. 

konstatují: ―V přípravách na akci bylo evidováno a opatřeními pak postiţeno celkem 

3.976 jedincŧ v celostátním měřítku. Jen malý zlomek z tohoto počtu jsou děvčata (87), 

vesměs trvalé  společnice „vlasatcŧ― v rŧzných partách. Je však zaráţející zjištění, ţe 

plných 45% těchto děvčat je pohlavně nakaţeno (u chlapcŧ byly pohlavní choroby 

zjištěny jen v 19 případech, coţ je asi polovina procento z úhrnného počtu).‖ 
222

 Tento 

rozpor však není v dokumentech hlouběji analyzován. Jako jedno z vysvětlení se nabízí 

skutečnost, ţe zatímco z policejních spisŧ vyplývá jako víceméně běţná praxe odesílání 

zadrţených ―společnic‖ vlasatcŧ na venerologické vyšetření, zmínky o odesílání chlapcŧ 

k lékařskému vyšetření zaměřeného na zjištění pohlavně přenosných chorob v 

dokumentech chybí. Pravděpodobně je  orgány Veřejné bezpečnosti k nucené lékařské 

kontrole prakticky neodváděly. Zjištění o nakaţení mladých muţŧ tedy byla v podstatě 

náhodná. Tato úřední nedŧslednost se zdá potvrzovat podezření, ţe nucené prohlídky 

―společnic‖ měly ve skutečnosti primárně charakter nikoliv jistého prostředku 

zdravotnicko – preventivního, ale spíše represivně-preventivního – tedy nepříjemného a 

poniţujícího zacházení, které mělo ―společnice‖ od kontaktu s vlasatci odradit a 

prohloubit tak izolaci mladých muţŧ.  

Další z moţných interpretací pak spočívá v tom, ţe bychom nízké procento nakaţených 

mezi vlasatci prostě přičítali tomu, ţe ve skutečnosti ―společnice‖ udrţovali s vlasatci pro 

jejich mládí či z jiných dŧvodŧ jen sociální a nikoliv sexuální kontakty. Takové tvrzení se 

však zdá být i ve světle výpovědí některých pamětníkŧ poněkud nepravděpodobné. 

Oficiální dobové prameny rovněţ tvrdily, ţe se tzv. ―společnice‖ vlasatcŧ ţivily s 

vědomím svých přátel prostitucí. ―13 osob bylo předáno na venerologické odd. SFN 

Apolinář pro podezření z pohlavní nemoci a budou vyšetřováni pro prostituci a 

příţivnictví,‖ hlásili příslušníci VB po srpnové razii mezi vlasatci na schodech Národního 

muzea.
223

 ―Prodávají rŧzné zboţí. Sebe a svá děvčata,‖ obvinil vlasatce u Muzea novinář 
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Jiří Hás, který jim věnoval několik hanlivých článkŧ a některé fotografiemi z jejich 

policejní sloţky.
224

 Podrobným a barvitým popisem se ve své reportáţi přidal Zdeněk 

Reimann: ―ve třináct patnáct přijíţdí opel zas a tentokrát zastavuje. Parta tu uţ je, 

rozesazená po schodech a lavičkách, mlčky kouří a pozoruje čas, snad se ho snaţí zastavit 

nebo vrátit zpět; jeden chlapec očima ukáţe dívce v minisukni červeného opla a ta jen 

ohrne ret. Prase!, řekne po chvíli. Máňo, ale platí, řekne chlapec, opět po chvíli, a pak zas 

dívka, vole nejdřív leje šampus do mně, kyraso po mně a pak chce exhibici. Ještě jednou 

ohrne ret, pak svou lípu zpola nedokouřenou hodí pod sebe a jde. Pomalu, houpe ze 

strany na stranu tím, co má být boky a zadkem, je hubená jako rybářský prut a je jí sotva 

sedmnáct. Parta ji pozoruje, mlčky, ve tvářích všech je lhostejnosta nuda, některé oči se 

světácky přimhuřují a dostávají mimoděk zlý výraz. Odjíţdějí.‖
225

 Podobná obvinění 

ovšem pamětníci jednoznačně odmítají: „Výtvarníci se nás zastali a proto Hás ten druhej 

článek vydal s tím otazníkem na konci – „Nepoznamenaní?― – kde se snaţil zase obhájit 

svoji práci tím, ţe tam hrubě osočil holky, co  s náma na schody chodily. Já si teda fakt 

nepamatuju, ţe by tam chodily nějaký šlapky. Je moţný, ţe v nějaký jiný komunitě se ty 

lehčí holky objevovaly, ale u nás ne. On se to snaţil napsat tak, jako ţe ty holky z rampy 

chodily s cizincema za peníze, coţ nebyla pravda.‖
226

 A další zpochybňuje, ţe by 

docházelo ke kontaktŧm s cizinci vŧbec: „V ţivotě jsem si nevšiml, ţe by tam byl nějaký 

cizinec. A potom… Je fakt, ţe občas někdo trochu mluvil anglicky, ale to byly strašný 

výjimky. Jinak nikdo neuměl cizí jazyk. Takţe to by museli být nějaký cizinci, kteří 

uměli česky… Ne, myslím, ţe s tím to vŧbec nesouviselo. Myslím si, ţe spíš ta policie, 

aby odŧvodnila své bytí…‖
227

 Hutkovu tvrzení o minimálních kontaktech s cizinci však 

do jisté míry odporuje vzpomínka pamětnice, která se spolu s vlasatci na schodech 

Národního muzea často objevovala. „Tam jezdili nějaký Holanďani, to uţ vŧbec nevím, 

jak se jmenovali, který teda přespávali v nějakejch určitejch kvartýrech, vozili marjánu, 

učili nás ţrát fenmetrazin, říkali nám, co jsou vlastně dţíny, protoţe do tý doby jsme to 

nevěděli,  no a s těch lidí, co se s nima stýkali, to byl ten Jindra Tockstein, nějakej Eduard 

Koţený, to byl vekslák, to byl nejbohatší kluk Prahy v tý době, protoţe to uměl 

vyvekslovat [...] nějakej ten člověk uměl velice dobře anglicky, tak mluvil s těma 

Holanďanama a všechno překládal. Točilo se to kolem módy, kolem drog...a jinak to byl 

prostě jeden velkej mejdan.‖
228

  

I přes výše uvedené rozpory a zdaleka nevyčerpané moţnosti jejich interpretace však 

podle mého názoru z výše uvedených pramenŧ s velkou pravděpodobností vyplývá, ţe v 

symbolické rovině spojení ohroţující nevázané sexuality a dlouhých vlasŧ u muţŧ 

existovalo. Do určité míry bylo dokonce artikulované v dobových dokumentech, ve větší 

míře však mohlo být spíše nevědomé a to jak u příslušníkŧ většinové společnosti, tak i 

mezi samotnými objekty kampaně. 

Zároveň je ovšem moţné tvrdit, ţe i přes výše popsané obavy z nekontrolované sexuality 

části mládeţe bylo obecně období šedesátých let spojeno i v Československu s určitým 

uvolněním v oblasti sexuality. Jiţ na počátku šedesátých let – v roce 1961, přijalo 

Národní shromáţdění nový trestní zákon, podle něhoţ přestala být prostý homosexuální 

styk trestným činem. Stíhán mohl být pouze v případě, ţe k němu došlo s osobou 

mladistvou, za úplatu či přitom došlo k veřejnému pohoršení. Tato právní úprava byla ve 
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své době jednou z nejliberálnějších na světě.
229

 Československo se také například stalo v 

60. letech v pořadí teprve čtvrtou zemí na světě, která umoţnila ţenám uţívat hormonální 

antikoncepci. A jak připomíná sexuolog Radim Uzel, v ―rámci všeobecné liberalizace 

potratových zákonŧ, která začala v Evropě probíhat na přelomu padesátých a šedesátých 

let, přijalo Československo jiţ v roce 1957 zákon č. 68 / 57 Sb. „O umělém přerušení 

těhotenství―, který zavedl institut okresních a krajských interrupčních komisí. Tyto 

komise pak ve svém jednání mohly přihlédnout kromě indikací zdravotních k tzv. 

indikacím „zvláštního zřetele hodným―, kam patřila mimo jiné „obtíţná situace 

neprovdané ţeny―.―
230

 V dobovém tisku pak některá témata spojená se sexualitou (tedy 

chápanou striktně jako vztahy mezi dvěma opačnými pohlavími) v prŧběhu šedesátých let 

velmi zvolna přestávaly být naprostým tabu. 

 

Paradoxy délky 

I kdyţ zŧstávala délka vlasŧ po celé sledované období jedním ze základních kritérií 

definujících neţádoucí společenský jev mezi mládeţí, byla zároveň i kritériem značně 

proměnlivým a nejasným.  

Proměnlivým jiţ proto, ţe se vnímání toho, co lze povaţovat za nepřijatelně dlouhé vlasy 

se v širší společnosti v prŧběhu několika let významně změnilo. „Měl jsem je, ale ten 

Honza s Ivanem Kunstem, ty je měli přece jenom nejdelší. Ti měli překrytý celý uši. 

Kdyţto já jsem to měl v tom roce 1967 asi jako Beatles na Helpu,‖ uvádí o délce svých 

vlasŧ jeden z pamětníkŧ zadrţený v roce 1966 během kampaně. „Tehdy stačilo mít účes 

takhle přes uši jako Beatles, a uţ jsme byli máničky a okamţitě se volala policie. 

Nicméně lidi si to prostě nechali rŧst dál,‖ potvrzuje obecné vnímání dlouhovlasatosti z 

roku 1966 Jaroslav Klepal.
231

 Taková délka vlasŧ se však v prŧběhu jen několika let stala 

poměrně běţnou, jak se mŧţeme přesvědčit například jiţ na fotografiích z ulic 

československých měst v roce 1968. Milan Kníţák k tomu uvádí: „dokonce řada lidí si 

nechala jako narŧst delší vlasy, aby vypadali módně.‖
232

 „Po čase začali dlouhé vlasy 

nosit i bolševici,‖ tvrdí zase Vlastimil Třešnák.  V roce šedesát osm však uţ mnozí 

z pŧvodních vlasatcŧ (například Jaroslav Hutka, ale i další) měli vlasy nejméně po 

ramena.  

Paradoxŧ oficiální rétoriky i represivních opatření zaměřených vŧči dlouhým vlasŧm si 

pak všimlo i několik autorŧ v tehdejších oficiálních médíích. Především pak v době, neţ 

byla v této oblasti jasně nadefinována a uplatňována cenzurní pravidla. Například Václav 

Danin v Mladém světě popisoval, jak byl tlakem zástupcŧ školy donucen, aby odvedl své 

syny k holiči. Přitom si ovšem nebyl jistý, jak má vypadat správný účes, o který má 

holiče poţádat. „Coţe je vlastně nakrátko, jak je to dlouhé? Zda střih do fazony podle 

univerzálních norem Hygie je znakem doby, příkazem chvíle a výrazem uvědomění? 

Nebo jen charakteristickým rysem ukázněné rodičovské generace?― Nakonec za něj 

profesionál dilema rozhodl sám: „Naštěstí holič, sevřen normami a představou 

občanského výboru, vyslechnuv obě strany, střihl hochy na jeţka, na onen zpŧsob, který 

ještě před deseti lety spolu s černými brýlemi byl spojen s představou amerického 
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imperialisty.―
233

 Tím, ţe je za společensky přijatelnější neţ dlouhé vlasy náhle označován 

účes, který ještě před pár lety vzbuzoval odsouzení, však paradoxy, na něţ autor 

upozorňuje, nekončí. Ve svém článku vyjmenovává slavné historické  či bájné postavy 

mytologií, které se honosily dlouhými vlasy a proti nimţ přeci není moţné uplatnit 

oblíbené obvinění z tuposti, morbidnosti, zţenštilosti či pochybné sexuální orientace. 

„Typický beatles účes sluší i Apollonovi ze západního štítu chrámu v Olympii,― podivuje 

se na oko autor a vyjmenovává řadu dlouhovlasých: Marcus Aurelius, Kristus, archandělé 

a pastýři, Přemyslovci, Mistr Jan Hus, Ţiţka, Karel IV, Jan Ámos Komenský a další. „Z 

posledního zbytku poslušnosti jsem se ještě snaţil omlouvat zásah učitelčin. Jistě měla 

dŧvody hygienické! V posledním záchvěvu uklidněného oka jsem však spatřil nad postelí 

obraz Karla Marxe. Vţdyť on byl a je nejen nebezpečný jistým lidem svými myšlenkami, 

on byl a je vlastně nebezpečný hygienicko-epidemiologicky! Preventivně jsem obrátil 

obrázek ke stěně, aby mi ho synové zítra nevyčítali.
234

―  

  

Vkus a móda 

Podle dnes jiţ klasického pojetí německého sociologa Georga Simmela je móda odrazem 

duální povahy ţivota společnosti i ţivota obecně. Jak uvádí Simmel, na jedné straně se 

prostřednictvím módy napodobováním určitého vzoru uspokojuje přirozená potřeba 

jednotlivcŧ, kteří hledají sociální oporu, a móda „přivádí jednotlivce na cestu, po níţ 

kráčejí všichni, poskytuje obecný základ, který přeměňuje chování kaţdého jednotlivce 

v pouhý příklad.―
235

 Na straně druhé však zároveň „uspokojuje i potřebu rozdílnosti, 

tendenci k diferenciaci, ke změně, k sebeodlišení.―
236

 Dnes, kdy jsou Simmelova tvrzení 

na jedné straně kritizována pro nesoustavnost a přílišnou psychologizaci sociologie 

(ovšem trochu z jiného konce neţ předchozí psychoanalýzou ovlivněné výklady), ale na 

druhé straně se stále těší vytrvalému zájmu pro svou neotřelou aţ literární kvalitu, lze 

v tomto obecném, simmelském smyslu nahlíţet i proměny módy části mládeţe v polovině 

šedesátých let v Československu. Část mladíkŧ podle tohoto pojetí hledala a nacházela 

určité společné módní prvky (například délku vlasŧ, dţíny, později korále a podobně) se 

svými vrstevníky nejen v samotném Československu, ale i na Západě. Zároveň se jimi 

odlišovala nejen od další části svých vrstevníkŧ, ale především od příslušníkŧ starších 

generací - muţŧ, kteří v té době běţně nosili krátký sestřih vlasŧ, obleky či uniformu.  

Ovšem na otázky proč tomu tak bylo, proč se chtěli někteří mladí odlišovat a zároveň 

nacházet v odlišení sociální oporu, odkud se brala dynamika rychlých proměn módy 

v tehdejší společnosti, budeme se Simmelem trochu komplikovaně hledat odpověď. Svŧj 

esej totiţ psal před první světovou válkou, v období rŧstu prŧmyslové a rozvoje moderní 

kapitalistické společnosti a velkou roli v jeho interpretacích proměn módy hraje význam 

třídních vztahŧ a peněz. „Jestliţe společenské formy, odívání, estetická hodnocení a celý 

styl, jímţ se člověk vyjadřuje, podléhají ustavičnému přetváření vlivem módy, pak móda 

sama, tj. nová móda, přísluší v tom všem pouze vyšším stavŧm. Jakmile si ji začnou 

přivlastňovat i stavy niţší, které tím překračují hranice vyznačené stavy vyššími a 

prolamují jednotnost jejich takto symbolizované sounáleţitosti, odvracejí se vyšší stavy 

od této módy a přiklánějí se k módě nové, kterou se znovu odliší od širokých mas, a celá  

hra začíná znovu. Neboť niţší stavy zcela přirozeně  hledí a snaţí se proniknout směrem 
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vzhŧru [...]
237

, tvrdí Simmel. Příklad módy vlasatcŧ v socialistickém Československu se 

zdá být při tomto pohledu paradoxní. Vţdyť pokud vezmeme v úvahu oficiální popis 

jejich módy, těţko ji mŧţeme označit za módu elitních vrstev. „Mají hlad a kufřík, který 

vykutali někde na pŧdě, kam jej dávno odloţil jejich prapředek. Protoţe takové kufříky 

jsou dnes neobvyklé a směšné, jsou pro ně vítaným módním doplňkem. Obsahují zrcátko, 

kartáč na vlasy, pokud moţno co nejvíc vytahané svetry a rohlík nebo salám [...] Úplně 

nové texasky odřou mezi kameny, aby byly co nejodrbanější, ušmudlané, špinavé,―
238

 

popisoval jejich módní výstřelky tehdejší novinář. Podobnou charakteristiku nové módy 

přináší i dopis komunistŧ Národního muzea poţadující rozhodný zásah proti jejím 

nositelŧm: „Prostory před budovou Národního muzea se v této době staly shromaţdištěm 

mladých lidí s dlouhými vlasy, oblečenými v roztrhaných a pošpiněných texaskách, 

rŧznými nápisy pomalovaných košilích, pŧsobících celkovým ušpiněným dojmem. [...] 

Přítomnost mladých vlasatých lidí před budovou Národního muzea nabývá v poslední 

době provokativního charakteru politického rázu, neboť byly zjištěny na budově 

Národního muzea čmáranice „vlasatcŧ― v podobě hákových kříţŧ a v několika posledních 

dnech byl mezi nimi spatřen i mladý muţ v bílé košili, na níţ na zádech měl namalovánu 

šibenici s černochem a nápisy: „Kukluxklan to dělá dobře― a „Amerika země 

svobody―.
239

 

Policejní zdroje pak uvádějí: „Tak např. oblíbeným oblečením [vlasatcŧ, pozn.aut.] jsou 

špinavé, rozervané, mnohdy i úmyslně roztrhané oděvní svršky, které jsou popsané 

rŧznými vulgárními výrazy a hesly (viz přílohy).―
240

 Policejní fotografická dokumentace 

vztahující se k vlasatcŧm pak přináší dva soubory snímkŧ zachycujících mladé muţe 

s delšími vlasy převáţně ve vojenských košilích a bundách americké armády popsané 

nápisy jako „Evička―, „Věra―, „Mery―, „Masaryk―, „Henry―, „Šakal―, „Mekky―, „Sam―, 

„Ţaneta― „Lupen―, „To chce klid a velkej rum―, „Strach a peníze jsem nikdy neměl―, 

„Svišť―, „Vstupte do JZD―, „Vraţdím rád, vraţdím dobře―, „Čert―, „Lépe sedět v malé 

hospodě, neţ dělat ve velké továrně―, „Navštivte rudné doly―, „Čím víc poznávám své 

lidi, tím raději volám svého psa―, „Smrťák―, „Do kaţdé rodiny, pŧl kila koniny―, „Grande 

Eror―, „Kdyţ milovat tak s citem, kdyţ milenku, tak s bytem―, „Dţek―, „Blonďák―, 

„Brunny―, „Johny―, „Tarzan―, „Tom z Wild West―, „Čago―, „Andy―, „Cikán―, „Smrt 

paďourŧm―, „Jana Nováková Vysoká Pec 78 okr. Chomutov―
241

 a dalšími z fotografií 

napŧl nečitelnými vzkazy,
242

 kteří byli kontrolováni Veřejnou bezpečností v Doksech u 

Máchova jezera a pravděpodobně také na trampu v prŧběhu srpna 1966 a kromě nich 

ještě soubor fotografií mladíkŧ na schodech před Národním muzeem ze stejného období, 

na němţ jsou zachyceni často v dţínách a v nepříliš foremných svetrech, bílých košilích 

či bundách.
243

  

Skutečnosti, ţe by se jednalo o módu vyšších vrstev, nenasvědčují ani informace o 

sociálním profilu vlasatcŧ. Z celkem asi 4000 jedincŧ postiţených v září 1966 rámci 
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kampaně, Veřejná bezpečnost hlásila: „Podle povolání je téměř 69% dělníkŧ s niţší 

kvalifikací nebo pomocných dělníkŧ, asi 20% učňŧ, 6% studentŧ a zbytek ostatní 

povolání, jako zaměstnanci, úředníci, technici apod. Valná část zmíněných osob má 

špatnou pracovní morálku (fluktuanti, absentéři nebo bez pracovního poměru).―
244

  

Vlasatci byli zjevně inspirováni americkými beatniky (vliv zde měla návštěva Allana 

Ginsberga v Praze v květnu 1965), i obrazy přívrţencŧ hnutí Provos či rockových 

hudebníkŧ v československých médiích. Přesněji  módní vlivy shrnuje zpráva Veřejné 

bezpečnosti: „Například týdeník Literární noviny uvedl ve svém posledním čísle roku 

1965 seriál fotografií tzv. „vlasatcŧ― v rŧzných zemích světa bez příslušného a nutného 

vysvětlujícího komentáře. Stejný list ve svém vydání 9.7.1966 přinesl v článku pod 

názvem „Unisex― lacinou obhajobu těchto individuí a jejich počínání 

pseudopsychologickými argumenty amerických vědcŧ. Rovněţ mládeţnické časopisy 

Mladý svět a Mladá fronta, Signál a 100+1 uveřejnily několik článkŧ či série fotografií 

„vlasatcŧ―. Škodlivý vliv na naši mládeţ měl v minulém roce americký básník: Ginsberg, 

stoupenec tzv. směru „beatovikŧ― - „zbité generace―, který kromě svého sugestivního 

vystupování, recitací a zpěvu v uzavřené společnosti, sexuální nevázaností provokoval i 

rozervaným zevnějškem. Po jeho vzoru se snaţí ještě dnes takto oblékat i někteří naši 

chlapci, kteří se na jmenovaného odvolávají.―
245

 Tuto interpretaci potvrzují i pamětníci.
246

 

I kdyţ se tato móda mŧţe zdát módou vyděděncŧ, která je relativně finančně dostupná 

a tudíţ těţko splňuje kritéria třídního odlišování a připodobňování vyšším třídám 

popisovaných Simmelem, přesto bychom neměli spěchat při odmítnutí jeho konceptu.  

První argument na podporu Simmelových argumentŧ mŧţe spočívat v tom, ţe 

poukáţeme, ţe i německý sociolog své eseji pamatoval na to, ţe mŧţe dojít k případŧm 

z tzv. negativní kategorie. Simmelovými slovy„Dokonce i v celých okruzích nějaké 

rozsáhlé společnosti se mŧţe stát módou oblékat se nemódně [...]  pud usilující 

o individuální vyniknutí [se] za prvé spokojuje s pouhým převrácením sociálního 

napodobení a za druhé čerpá sám zase sílu z toho, ţe se opírá o určitý, stejným zpŧsobem 

charakterizovaný uţší okruh.
247

  

Je však ale také moţné naopak tvrdit, jak jsem se jiţ zmiňoval v úvodní kapitole, ţe 

některé prvky oděvu, které se stávaly mezi mladými populární, byly pro určité skupiny 

obyvatel v socialistickém Československu obtíţně dosaţitelným a tudíţ svým zpŧsobem 

elitním zboţím. Dţíny se daly zakoupit jen za poměrně vysokou cenu ve zvláštních 

obchodech za speciální měnu – bony, případně je svým ratolestem dováţely výše 

postavení rodiče, kteří mohli cestovat na Západ. Jak uvádí jeden z pamětníkŧ: „kdyţ 

někdo měl movitější rodiče, i kdyţ třeba ty rodiče byli třeba ve straně a měli vysoké 

funkce, tak tím, ţe měli víc peněz, tak se mohli oblékat i jako zahraničními výrobky, 

které jim převezli rodiče-straníci třeba z Paříţe nebo Londýna. Přivezli jim třeba dţíny, 

nebo rŧzný oblečení, který tady nosili a my jsme jim to záviděli v podstatě. Protoţe my 

jsme neměli tu moţnost.  To byly první dţíny v Tuzexu asi za pětačtyřicet bonŧ, to byly 

úplně první dţíny, který přišly, stály se na ně šílený fronty.―
248

 Rovněţ oblíbené boty tzv. 

„moučkárny― byly velmi těţko dostupné – stály zhruba třetinu měsíčního platu a daly se 

koupit jen v Praze . „Jednou jsme se dokonce vypravili do Prahy pro ty jedině pravé 

rock´n ´rollové boty - do špičky a na podpatku. Na Špejchaře sídlil obuvník Moučka, 
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který je snad jako jediný uměl šít. A na míru. Stály nás tehdy kaţdého 405,- korun. Jenţe 

já měl s sebou jen čtyři sta,―
249

 vzpomíná na obtíţe spojené se snahou drţet krok s módou 

hudebník z východních Čech. 

Za třetí je pak moţné ve sporu o platnost Simmelových tezí moţné poukázat na to, ţe 

kopírované prvky módy byly ve skutečnosti módou skupin obyvatel ze Západu, která 

mohla být z pohledu mládeţe v tehdejším Československu vnímána jako elitní či vyšší 

třída. Jiţ samotný ţivot na Západě někteří z nich chápali jako ţivot v luxusu, navíc pak 

média běţně plnily zprávy o obrovských výdělcích představitelŧ populární hudby ve 

Spojených státech a Velké Británii, tedy právě těch, kteří byli módními vzory části 

československé mládeţe.  

Kladení rovnítka mezi luxus a západní zboţí bylo v popisovaném období (a nejen v něm) 

běţné. Tento luxus a hlad po něm byl však v roce 1966 najednou nějak více na očích, jak 

dokládá zápis z deníku známého reţiséra a scénáristy: „Trafiky jsou plné amerických 

cigaret, v obchodech je skotská whisky, holandksé kakao, japonské televizory, německé 

prádlo, v kinech kovbojky, indiánky a sentimentální cajdáky na Eastmancoloru, příští 

týden zpívá v Karlíně Johny Hallyday, pásci nosí vlasy aţ na ramena, homosexualitu 

povolil zákon, Václavské náměstí je plné západoevropských aut, texasky se staly 

národním krojem, v Alhambře je striptýz, Černé divadlo hraje v Las Vegas, Forman se 

stal v Paříţi hvězdou, v televizi je kaţdou sobotu Scotland Yard, big beatoví zpěváci 

zpívají zásadně anglicky, dvacetiletí lupiči kryli minulý týden svŧj ústup z obchodního 

domu na Letné střelbou ze samopalu, v Rudém právu inzeruje Krupp, teenageři pálili 

prvního máje sovětské vlajky, Asie je uţ zase daleko, nevěřím svým očím, mám strach, ţe 

je to sen...―
250

 

Jakým zpŧsobem ke kopírování západního vkusu mezi mládeţí docházelo, dobře 

vystihuje následující vzpomínka jednoho z pamětníkŧ „A tam ten Černocký, ten uţ měl 

nějaké kontakty s Anglií, rozumíš, takţe měl anglické tričko a tam takový znak jako 

symbol … a anglická vlajka, kytičkovaný kalhoty, ruský bederky, nebo kostičkovaný. 

Teď jsem věděl, ţe jsou asi tak stejně bohatí, jako jsou ti Rolling Stones, ţe to jinak není 

moţné [...] Jak chodili v Anglii kapely oblečený, tak kdyţ si sehnal nějaký časopis, 

nějakej vobal, nějakou desku nebo někdo… A ty Matadors měli lepší kontakty neţ ty. 

Vţdycky co měl na sobě Bezloja, tak jsi věděl: „Á to se nosí!― A uţ se sháněli rŧzný 

sametový kalhoty, fiţí, korále a pak to začlo koncem 67 Flower Power.―
251

 Módu západní 

mládeţe se někteří pokoušeli napodobovat do všech podrobností, včetně například rozdílŧ 

v oblékání mezi tehdejšími britskými subkulturami Modes a Rockers. „Já vím, ţe tenkrát 

se nosily kalhoty do zvonu. Ono to fungovalo trošku jako, jak jsme to viděli třeba na těch 

deskách. Třeba zahraničních [...] tenkrát se dělili na takovýto rockers a modes. A modes 

byli takoví ti s fiţí – tenkrát Viktor Sodoma byl představitel toho. Byl to v podstatě taky 

bigbít, ale bylo to takové... jako přes Beatles, protoţe Beatles byli takoví jako trochu 

elegantní, kdeţto Rolling Stones byli takoví drsani [...] Bundy nosili takoví rockeři, 

dneska je nosí takoví motorkáři, takovíhle oblečení nosili takoví ti... přes muziku, ale přes 

takovou tu muziku jako od Rolling Stones. To bylo takový koţený a takový spíš 

elegantnější byly spíš ti modes, no. Ale ty vlasy byly vlastně všude stejný. Někdo je měl 

upravenější, někdo je neměl upravený.―
252
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Tyto citáty také ilustrují skutečnost, ţe se některé módní prvky mezi sledovanou skupinou 

mládeţe poměrně rychle měnily, coţ nakonec dává za pravdu další ze Simmelových tezí, 

podle níţ se proměny módy v moderní společnosti stále zrychlují, protoţe „[...]předměty 

módy jsou jakoţto vnějškové prvky ţivota obzvlášť dobře dostupné za pouhou sumu 

peněz, a proto se u nich rovnosti s vyšší třídou dá dosáhnout snadněji neţ ve všech 

oblastech, které si vyţadují individuálního, penězi nedosaţitelného osvědčení.―
253

 Tuto 

tezi dostupné prameny k tématu této práce osvědčují i navzdory zmíněným obtíţím 

v dostupnosti některých druhŧ zboţí v socialistickém Československu. 

A Simmel přichází ještě s jedním postřehem, který pro zkoumaný fenomén proměn módy 

československé mládeţe nabízí zajímavé vysvětlení, i kdyţ s dnes poněkud výstřední 

organickou paralelou: „Skutečně se zdá, ţe exotický pŧvod módy pŧsobí obzvlášť 

příznivě na sounáleţitost sociálních okruhŧ, v nichţ se uplatňuje; právě tím, ţe přichází 

zvenku, vytváří móda onu zvláštní a významnou formu socializace, která vychází ze 

společného vztahu k nějakému vně leţícímu bodu. Někdy se zdá, jako by sociální prvky, 

podobně jako oční osy, nejlépe konvergovaly k bodu, který neleţí příliš blízko.―
254

 

Takové vysvětlení je uţitečné si připomenout uţ proto, ţe na rozdíl od mnoha dobových 

interpretací nehledá dŧvody pro fascinaci mládeţe v socialistickém Československu 

západní módou jen v politické či ideologické rovině. Tedy neomezuje interpretaci tohoto 

jednání jen na projev nesouhlasu, odpor proti represivnímu reţimu, či vzdor vŧči starší 

generaci. Podobně orientovaným interpretacím se věnuji na jiných místech této práce.  

Vzpomínky pamětníkŧ i oficiální prameny pak naznačují ještě jeden rys odívání skupin 

mládeţe v Československu šedesátých let, který je pro nás zajímavý. Jde totiţ o to, ţe 

mnoho z takzvaných vlasatcŧ střídalo několik stylŧ oblékání. Jednak část z nich nosila 

především do zaměstnání, do školy či případně doma, pokud ţili s rodiči, konformní 

svršky té doby. Oblek vlasatcŧ si schovávali jen pro mimořádné příleţitosti. „Jednou mě 

vzal na schody u Muzea, kde se scházeli vlasatci a kde seděla spousta klukŧ s hlavama 

v sádře, aby je policie nemohla ostříhat. Samozřejmě, ţe jsme nemohli jít na takovou 

výpravu normálně oblečení. Příšerná móda hippies pronikla uţ i do Prahy. Vzali jsme si 

proto květovaný kalhoty a popsaný trička. Přemek měl přísnýho tátu a tak vycházel 

z domova v tesilu a dole u sklepa měl schovanou tu správnou výzbroj. Tam se teprve 

převlíkal,― popisuje tehdejší praxi v oblékání hudebník Hlavsa.
255

 Dŧvodem pro změnu 

oděvu byl samozřejmě i koncert bigbítových kapel, i kdyţ ani na něj se některým, zvláště 

těm mladším pod větším dohledem rodičŧ, převléknout nepodařilo: „Já jsme se těšil, ţe 

pŧjdu na koncert a říkal jsem si, tak dţíny nebo něco. Ale naţehlené šaty, černá kravata a 

dederonová košile a já: ―Co to je?― A matka: ―No jdeš na koncert.― A to si jí nemoh 

vysvětlit. „To by si Honzík pomyslel, kdyby tě tam viděl vodrbanýho.― No a tak jsem pak 

uhádal nějakej rolák jako černej alespoň jako Beatlesák.―
256

 Jak udává jeden z pamětníkŧ, 

běţné oblečení na sebe vlasatci brali také v prŧběhu samotné kampaně: „Musím ale říct, 

ţe kdyţ to ti policajti začali stříhat, tak všechny máničky navlíkly tesilky, protoţe se 

snaţily nezavdat ţádnou záminku k tomu stříhání. Protoţe v tisku se psalo, ţe jsme 

špinaví a neupravený. Je to docela paradox, ţe zrovna v tý Večerní Praze, ve článku 

„Poznamenaní―, psali, ţe jsou špinaví, a na těch fotkách tam mají skoro všichni ti kluci 

bílou košili.―
257
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Za druhé pak vlasatci v některých případech zároveň patřili, či pŧvodně vycházeli z řad 

tzv. trampŧ. Jednalo se o skupiny (nejen) mládeţe, které vyjíţděly o víkendu, prázdninách 

či svátcích z měst do rekreačních oblastí či lesŧ, kde přespávali v trempských osadách, 

tábořištích, nebo pod širým nebem. Tento výrazný společenský fenomén se 

v Československu rozšířil po vzniku samostatného státu. Jiţ v době první světové války 

se však objevovali tzv. divocí skauti, odpadlíci od pevné skautské organizace, kteří měli 

ale silný vztah k přírodě, ideálŧm svobody a romantiky spojované se severoamerickou 

divočinou a historií. Z obdobných ideálŧ vycházeli i první trampové, mezi něţ obvykle 

patřili lidé pocházející z chudších sociálních vrstev a nezaměstnaní. Později se k trampŧm 

řadili i teenageři ze středních vrstev, módně i vyšších společenských vrstev, tzv. 

"astracháni". Trampové se obvykle dělili do osad (po vzoru osad z doby osidlování 

Divokého západu v Novém světě), které měly své jméno, šerifa, vlajku a její členové 

nášivky na košilích a bundách (domovenky) a často své přezdívky inspirované prostředím 

Divokého západu.
 258

 Právě odkazy na tyto prvky, tj. přezdívky či domovenky mŧţeme 

pak zřejmě hledat na policejních snímcích zachycujících popsané košile a bundy 

vlasatcŧ.
259

 Pro klasické trampy však bylo pouţívání např. domovenek i součástí oblečení 

však platila poměrně striktní pravidla, které někteří z vlasatcŧ porušovali – například 

právě rozsahy nápisŧ na svršcích. K módě trampŧ patřily hlavně součásti amerických, 

německých nebo i československých vojenských uniforem. Jak uvádí Jiří Bican, jeden 

z vlasatcŧ, kteří zároveň jezdil s trampy: „V Kotcích bývaly takový prodejny, asi dvě, kde 

byl výprodej armády. A takový starší lidé, co byli v pubertě a začáteční dospělosti těsně 

po válce, tak tady i americká armáda prodávala rŧzný ty torny, ty uesky rŧzný, rŧzný 

opasky, uniformy, to co je dneska v těch army shopech. A to se draze platilo. Já třeba 

mám jednu takovou usárnu ještě doma. Taky takový telata to byly, ještě z německý 

armády z první světový války [...]
260

 

Spojení mezi trampy a vlasatci, respektive současná či sukcesivní účast v obou skupinách 

byla celkem běţná „Já na čundry jezdil taky,― přiznává vlasatec Jaroslav Klepal. Pro řadu 

z nich byl pak tramp (jeţdění do přírody na výlety – čundry) určitým předstupněm 

k tomu, nechat si narŧst dlouhé vlasy: „Je fakt ţe řada těch nejstarších mániček na ty 

čundry jezdila, ještě neţ si třeba nechali narŧst ty dlouhý vlasy,― uvádí Ivan Čeleda.
261

 

Přechod od pŧvodně trampského k rockovému výrazu lze nalézt v historii mnoha 

tehdejších hudebníkŧ.
262

 

                                                 
258

 srov. HURIKÁN, Bob, MOTL, Stanislav: Dějiny trampingu, Praha, Novinář, 1990,  253 str. a 

VINKLÁT, Pavel, D.: Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004 , Liberec, Knihy 555, 2004. 
259

 srov. ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, sloţka označena jen „12 kusŧ fotografií―,  nečíslováno 
260

 rozhovor s Jiřím Bicanem vedl Filip Pospíšil dne 30. července 2008, archiv autora 
261

 rozhovor s Ivanem Čeledou a Jaroslavem Klepalem pořídil Vojtěch Lindaur 10.2. 2004, archiv V.L. 
262

 srov: SONDA, Pavel: Z historie východočeského rocku, 60. Léta - příběhy beatových skupin, Praha, 

vydavatelství Jaroslav Hrŧza, 2001, str. 56: „Prehistorie zřejmě první skutečně beatové havlíčkobrodské 

skupiny sahá aţ do roku 1961, kdy v rámci tamního divadelního souboru Panorama vznikla rymická 

skupina Stereo. Ta se vedle divadelního repertoáru orientovala převáţně na trampské písně. Na jaře 1965 uţ 

ovšem v jejím repertoáru prokazatelně dominovaly beatové tituly. Pùvodní název pravidelných vystoupení 

skupiny na domácí scénì Písničky při kytaře se v té době dokonce změnil na Tančíme při big-beatu.―, str. 

78: ―„Uţ někdy v roce 1963 se sešla u táborových ohňŧ v okolí Landškrouna tato pětice: Rudolf Wolf 

(baskytara), Ladislav Schlegel, Miroslav Stejskal, Zdeněk Tejkl (všichni kytary) a Antonín Švéda (bicí). 

Pùvodní repertoár jimi vytvořené skupiny Apači odpovídal místu vzniku (převáţně trampské písně). Kdyţ 

však sestavu přibliţně o rok později posílil sólový kytarista Josef Kopecky, začalo se vše měnit. S novým 

názvem ORION přišel nový repertoár, sestavený z čerstvých hitù, natáčených Josefem Kopeckým 

z vysílání zahraničních rozhlasových stanic a trampskou minulost vytlačil big-beat.― a str. 33: ―Vznik 

kapely a první nesmìlé zkoušky začaly po pár letech volného jeţdění na tramp a zpívání trampských 

písniček,― vzpomíná František Tomyška. To bylo na podzim roku 1963 a skupina, která právě vznikla, si 
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I móda trampŧ vyvolávala dost silnou nelibost mezi úřady a částí veřejnosti. „ [...] a tohle 

fungovalo i na tom trempu, ţe jsme byli neustále kontrolováni a někdy i fyzicky 

napadáni. Kdyţ byly třeba nějaký potlachy, tak vím, ţe byli jsme napadáni příslušníky 

Lidových milicí a policií. A ty vlasy byly všude, ty byly i v tý přírodě i takhle na těch 

zábavách.―
263

 Odkazy na podobné represe se objevují i v deníku Milana Kocha, dalšího 

trampa-vlasatce. Ten si do něj zanesl část úředního zápisu z 31. července 1965: „Rada 

MNV projednala stále docházející stíţnosti z řad místních občanŧ a vedení hotelu Jednota 

ve Voznici na nepřístojné chování docházejících trempŧ do naší obce. Jedná se hlavně o 

rvačky v hotelu, popíjení alkaholu, přespávání v autobusové čekárně, vloupání do 

stodoly. dělání škod v lese a v obci.― Podle zápisu proto Rada zakázala „jakékoli 

soustředění trempŧ v naší obci, v hotelu nalévání 10 a 12stupňového piva, vína, likérŧ a 

celodenní vysedávání na terase hotelu. Naproti tomu v hotelu mohou dostat veškeré 

nealkoholické nápoje a stravu.―
264

 

A s podobnou stíţností doprovozenou navíc popisem zevnějšku trampŧ přišel i v červnu 

1966 při projednávání zprávy generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti i 

poslanec Národního shromáţdění Antonín Kozák. Ten volal po tvrdších zákonných 

opatřeních proti chuligánŧm.
265

 Z policejních hlášení z kampaně proti vlasatcŧm pak 

často vyplývá, ţe příslušné orgány mezi vlasatci a trempy příliš nerozlišovaly, respektive, 

ţe se kampaň zřejmě dotkla obojích.
266

 

                                                                                                                                                  
zvolila jméno MARIOLA. Neobvyklé jméno vzniklo jako sloţenina z názvŧ dvou typŧ elektrofonických 

kytar: Marina a Jolana. Přerod z trampských hudebníkŧ na hudebníky big-beatové měly na svědomí 

nahrávky britských The Shadows a The Beatles, které to dobou pronikly aţ k uším mladých kytaristŧ a 

odvedly je od táborákŧ do zkušebny v klubu pardubického Parama.‖ 
263

 rozhovor s Jiřím Bicanem vedl Filip Pospíšil dne 30. července 2008, archiv autora 
264

 citováno podle článku RAUVOLF, Josef: Mirka a Milan Kochovi: Láska aţ za hrob, in Instinkt, 

18.12.2009, str. 89  

265
 Národní shromáţdění, stenozáznam ze dne 30. června 1966, 

http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/011schuz/s011032.htm (12.7.2009) Podle stenozáznamu diskuse 

nad zprávou Generálního prokurátora Bartušky si tehdy poslanec Kozák stěţoval: „ A nemáme zákon, 

podle kterého by bylo moţno zakázat přístup mladým lidem, kteří přicházejí anebo přijíţdějí vlakem z 

velkých vzdáleností ustrojeni v rŧzné zbytky uniforem většinou po německé armádě, v kalhotách o nestejné 

délce nohavic, rovněţ tak obuv, kde jsou často obě levé nebo obě pravé, v letních měsících s oblibou v 

koţichu a teplé čepice na hlavě, košile rŧzně pomalované, uměle roztrhané a zase nemoţně slátané, 

dodávají těmto lidem pocit okázalosti a obdivu. Ozbrojeni jsou rŧznými dýkami.  

Tyto ţivly demolují veřejná zařízení, mnoţí se krádeţe věcí, které se třeba zase jinde nacházejí pohozeny 

nebo znehodnoceny. A kdyţ příslušníci Veřejné bezpečnosti přistihnou nebo zjistí viníky, postupují velmi 

energicky. Avšak někdy při svém výkonu jsou odsuzováni z řad obyvatelstva, ţe prý toto je v cizině také. Já 

o tom nepochybuji, avšak slušní lidé mají obavy, abychom v chuligánské otázce neměli primát. Cizinci, 

pokud jsou rekreanti a jsou u nás ubytováni, tvrdí, ţe naše zákonnost a demokracie je v tomto případě příliš 

shovívavá. Při zjišťování totoţnosti a pŧvodu těchto mladých lidí, kteří se dopustí trestné činnosti, vychází 

najevo, ţe často ani rodiče nevědí, kde jejich dcery a synové, namnoze velmi mladiství jsou a jak se 

chovají. V mnoha případech se přestrojují do této chuligánské uniformy mimo svŧj domov a tím se 

vyhýbají přímému odporu svých rodičŧ nebo učitelŧ, spolupracovníkŧ apod.  

Docházíme k názoru, ţe nejúčinnějším opatřením by bylo, vyloučit z veřejné dopravy tato provokativně 

ustrojená a často několik dní nemytá a špinavá individua. Nebudou-li moci pouţívat vlakŧ a autobusŧ - oni 

nejsou turisté - pěšky se nikam nedostanou, jsou většinou velmi líní, a tím je budeme nutit, aby byli alespoň 

trochu slušně ustrojeni. 
266

 srov. zápisy ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, Opatření proti některým projevŧm chuligánství u 

mládeţe v Západočeském kraji – zpráva, KS SNB správa VB Plzeň, 29. září 1966, str. 138 - 139:  

http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/011schuz/s011032.htm
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I v dobovém tisku, který se v letech předcházejících kampani proti vlasatcŧm často 

kriticky vymezoval vŧči trampŧm (snad s výjimkou Mladého světa, jeţ se naopak opatrně 

pokoušel do jisté míry integrovat trampy do „svazáckého světa―
267

), se mŧţeme setkat 

s odkazy, které naznačují, ţe alespoň z počátku byla hranice mezi trampy a vlasatci byla 

dost nejasná.
268

 Určitá návaznost módy vlasatcŧ na módu trampŧ, nebo dokonce střídání 

obou mód při rŧzných příleţitostech, kterou podle mne prokazují výše uvedené prameny, 

se mohou ukázat jako podstatné nápovědi při hledání dalších myšlenkových a ideových 

pohnutek či více či méně uvědomělých motivací u sledované skupiny mládeţe. 

Simmelovo pojetí, pro něţ je móda především zvláštní ţivotní formou u níţ nezáleţí tolik 

na obsahu, moţnosti interpretace v tomto smyslu dost omezuje. A to přesto, ţe si všímá 

ještě jedné z funkcí této formy, jíţ je funkce, při níţ móda funguje jako zástěna nebo 

zrcadlo. „Poskytuje člověk schéma, jehoţ pomocí mŧţe tím nejjednoznačnějším 

zpŧsobem doloţit svoji vázanost na obecné, svoji poslušnost vŧči normám, které mu 

ukládá jeho doba, jeho stav nebo uţší okruh, a jehoţ pomocí si tak vykupuje to, ţe 

svobodu, kterrou vŧbec ţivot poskytuje, mŧţe zkoncentrovat na svoje nejniternější 

a nejpodstatnější stránky,― prohlašuje o módě Simmel. Jenţe právě na příkladu tzv. 

vlasatcŧ vidíme, ţe jako by byly všechny tyto charakteristiky převrácené. Mladí dokládají 

svou módou svou neposlušnost normám ukládaným dobou, předepsaným jejich stavem 

a obětují do určté míry své ostatní svobody, nechávají si narušovat svou koncentraci na 

nejniternější stránky ţivota. Přihlašují se ovšem zároveň k normám, které se ještě tvoří 

uvnitř vnitrních kruhŧ skupin, s nimiţ nemají přímý osobní kontakt a to v místěch, které 

jsou na první pohled vzdálené – tím mám na mysli jak vysněné hrdiny Divokého západu, 

tak skutečné vzory západní populární hudby. 

Na předchozích stránkách se nám podařilo ukázat, ţe kritizované „[t]endence pronikání 

nevkusu do úpravy a oblékání některých mladých osob― jeţ patří k opakovaným 

charakteristikám vlasatcŧ v policejních a dalších oficiálních pramenech, jsou ve 

                                                                                                                                                  
„K další váţnější výtrţnosti „vlasatcŧ― došlo na ţelezniční stanici Pňovany okr.Plzeň sever, v blízkosti 

rekreační přehrady Hracholusky, která se o sobotách a nedělích stává středem pozornosti těchto osob. 

Výtrţnost byla zpŧsobena tím, ţe větší skupina mladíkŧ narušovala odjezd vlaku naskakováním a 

vyskakováním z rozjíţdějícího se vlaku. Vzhledem k tomu, ţe hrozilo nebezpečí zranění, musel být vlak 

zastaven. Dvoučlenná hlídka VB zakročila proti jednomu z nejaktivnějších výtrţníkŧ tím, ţe zjišťovala jeho 

totoţnost a pro uráţky slovy : „kdo je blbej a nechce dělat jde k policajtŧm― se rozhodla jej předvést na 

nejbliţší OO VB. Mladík však odepřel vstoupit do sluţebního vozidla protoţe asi 50 aţ 60 dalších mladých 

lidí se shluklo kolem zakročujících příslušníkŧ a povzbuzovali ho, aby nikam nejezdil a počali orgánŧm VB 

hrubě nadávat. Proto, ţe hlídka nebyla schopna sama výtrţnost likvidovat, bylo od zákroku a předvedení 

upuštěno. Při odjezdu hlídky VB se skupina mladých lidí snaţila převrátit sluţební vozidlo. Zjištěný 

iniciátor Š[…] z Plzně a někteří další aktivní mladíci byli předáni k zahájení trestního stíhání vyšetřovateli 

prokuratury. 

V okrese Sokolov se tyto osoby sdruţují v rŧzných partách, které mají svá pojmenování, jako 

„Stříbrný měsíc―, „Modrá kotva―, Bílá vrána apod. Některé z těchto osob mají rovněţ špatnou morálku na 

pracovištích a páchají i trestnou činnost.― 

a ABS, VB 928/02-66, VLASATCI, V – 68, Celkové údaje z akce „Vlasatci― – předloţení, KS SNB Hradec 

Králové, 20.10.1966, str. 40: „Největší počet případŧ neupraveného zevnějšku a vystupování u části 

mládeţe byl zjištěn v okrese Trutnov, Ústí nad orlicí, Hradec Králové, Svitavy. V letní době byl zjišťován 

značný počet těchto osob v rekreačních oblastech kraje jako přehrada Seč a Pastviny, Prachovské skály, 

Adršbach, Posázaví, a rybníky u Červ. Kostelce, okr. Náchod. Jednalo se většinou o osoby z jiných krajŧ, 

které sem dojíţděly za rekreací.  
267

 srov. např. články VČELIČKA, Géza a KREBS, Jaroslav in Mladý svět č. 47/1963, a dále článek Ještě 

jednou tramping in Mladý svět č. 3/1964, DOBIÁŠ, Jan: Zástupci trampského tisku a ÚV ČSM na besedě 

v MS, Chce si svaz mládeţe koupit trampy in Mladý svět č. 13/1967, str. 3-5  
268

 srov. např. kreslené vtipy in Dikobraz, ročník XXI, č. 2 – na němţ vystupují trampové s nápisem 

Beatles, č. 3 dlouhovlasí trampové v hospodě,  
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skutečnosti nálepkou, jeţ byla vyuţívána orgány a institucemi v socialistickém 

Československu k označení celé řady skupin mladých lidí (potápky, páskové, trampové, 

máničky-vlasatci). Ve všech těchto případech poukazuje na demonstrativní ne-vkus, tedy 

odkaz k jinému systému hodnocení určitých kulturních projevŧ, mezi něţ, jak jsme jiţ 

zmínili a jak si také ještě později ukáţeme, zdaleka nepatřila jen vizuální móda. Zápas 

o uznání či vydobytí prostoru pro tyto vnější kulturní projevy či formy – tedy novou 

módu, přitom zdaleka nelze vysvětlit jen prostřednictvím simmelovské dynamiky. Ta 

hovoří o potřebě napodobovat, která se střetává s potřebou odlišení v rámci úsilí 

o zlepšení sociálního postavení. I kdyţ i tyto motivace lze vysledovat i u skupin našeho 

zájmu, přesto nepostačují k vysvětlení toho, proč na sebe brali mladí přívrţenci nové 

módy vědomě tak velké riziko sociálního znevýhodnění ani k vysvětlení taktik 

a kompromisŧ (převlékání, částečné úpravy zevnějšku)  k nimţ se uchylovali, aby si 

mohli některé symbolické projevy nové módy alespoň v určitých situacích udrţet. 

Zápas o obecně platnou definici vkusu a ne-vkusu lze však nahlédnout ještě z jednoho 

úhlu, jak ukazuje ve svých studiích o socialistické kultuře literární teoretik Vladimír 

Macura. Ten si všímá toho, ţe v období po převratu roku 1948 převládala 

v československém umění, literatuře i médiích parodická či satirická prezentace či 

interpretace předchozích norem „tradičního „slušného chování― (v oblékání, řeči, ve 

vlastních etiketních gestech apod.). [...] Klobouk, kravata, oblek se staly součástí 

typizovaného repertoáru hrdiny záporného nebo alespoň kolísajícího, spjatého se „starým 

světem― a jeho „falešnými normami―,― konstatuje Macura.
269

 Teprve později, od druhé 

poloviny padesátých let, se podle něj dostavil odliv protietiketního taţení a přišel pokus 

o smír mezi tradičními evropskými normami chování a ideálem nových lidských vztahŧ 

prosazovaných socialismem. To byl svým zpŧsobem přirozený vývoj, protoţe, jak 

Macura dodává, „[s]ocialistická kultura totiţ tíhla přes svou okázalou antinormativnost ve 

vztahu k tradici k tomu být především souborem norem; obraz nového světa, k němuţ se 

upírala, ne neměl utvářet v střetu osobních iniciativ, ale byl předem jednoznačně dán 

a určen.―
270

 Takovému určení se pochopitelně nová móda mladých vzpírala. Vzpírala se 

však nejen jemu, ale i tomu, co zbývalo z předchozího chápání tradičního slušného 

chování a oblékání. 
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Mládež u Máchova jezera v létě 1966, tedy v době, kdy místní úřady podnikaly opatření proti 

„nevkusu mezi mládeží“ (dolní řada první zleva je „Děvka“ o němž se zmiňují policejní dokumenty 

k Vlasatcům). Archiv František Stárek 

 

Mládeţ u Máchova jezera v létě 1966, tedy v době, kdy místní úřady podnikaly opatření proti „nevkusu 

mezi mládeţí―. Archiv František Stárek 

 

Fotodokumentace Veřejné bezpečnosti k činnosti „Vlasatcŧ― na rampě Národního muzea v Praze 1. Zdroj: 

ABS 

 

Článek Večerní Prahy z 31.8.1966 hanobí vlasatce za pouţití policejní fotodokumentace. Archiv F.P 

 

Vlasatci a drogy 

Výše jsme si ukázali, ţe existovalo jisté spojení mezi trampy a vlasatci. Obě skupiny 

sdílely určitou symboliku například v odívání, obě skupiny také odkazovaly k svým 

(poněkud odlišným) ideální obrazŧm Západu, zahrnovaly převáţně mladé lidi, čelily 

podobným perzekucím a členové jedné skupiny mohli být (alespoň po určitou dobu) 

zároveň i členy skupin druhé. Vedle všech těchto podobností zároveň existovaly mezi 

oběma skupinami výrazné rozdíly. Byla jich ve skutečnosti celá řada. Kromě obliby 

odlišné hudby, menšího dŧrazu na organizaci a s městem spojeného ţivotního stylu 

se vlasatci vyznačovali ještě jedním rysem – oblibou uţívání či experimentování s 

drogami. 

I kdyţ obecně nebyla narkomanie v Československu v šedesátých letech příliš rozšířena, 

bylo zneuţívání látek ovlivňujících psychiku (v menší míře platí o alkoholu) v tehdejší 

společnosti vnímáno většinou společnosti poměrně negativně. Výroba a drţení (nikoliv 

konzumace) omamných prostředkŧ a jedŧ byla také podle tehdejších zákonŧ trestným 

činem.
271

 V článcích, které byly zaměřené na odsouzení nové módy se pak objevuje 

uţívání drog jako jeden z výrazných rysŧ právě vlasatcŧ. „Holdovalo se fenmetrazinu
272

 

a dexfenmetrazinu
273

― upozorňuje ve svém odsuzujícím článku tiskový orgán KSČ.
 274

 „Je 

jim šestnáct – devatenáct let, uţívají fenmentrazin, meprobamat
275

 a v poslední době 

i některé drógy,― upřesňuje v reportáţi o dlouhovlasé mládeţi na schodech Národního 
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muzea Zdeněk Reimann.
276

 Podobně píše další autor: „Je smutné i pomyšlení, ţe snaţí 

utéci od skutečnosti poţíváním fenmetrazinu, který má nahradit drogy.―
277

 V tom, ţe lidé 

v této skupině s rŧznými drogami experimentovali, se shoduje i řada pamětníkŧ: „Tam se 

spíš kouřila ta marjána. V počátku, to vím stoprocentně, se kouřilo jen to, co přivezli ti 

cizinci, protoţe tady to nikdo neznal [...].[Holanďani] vozili marjánu, učili nás ţrát 

fenmetrazin,― poukazuje na předávání zkušeností z drogami ze zahraničí Jarka 

Kukalová.
278

 Zneuţívání drog ze zahraničních dodávek a lékŧ dostupných v lékárnách 

potvrzuje i další pamětník: „Ne, tam se kecalo, kouřilo, a dokonce se dalo sehnat i něco 

lepšího ke kouření, protoţe sem jezdili lidi z Holandska. Většinou tráva a hašiš. 

Kupříkladu jsme měli doma nějaký Američany, kteří to přivezli, a kdyţ my k tomu navíc 

vypili ještě dva kýble piva, tak oni z toho byli úplně hotový. Proběhla i jakási malá 

koketérie s drogama, ovšem s drogama typu lékŧ, který se získávaly pomocí padělanejch 

receptŧ. Třeba takovej Bouček se kvŧli tomu nechal zaměstnat v nemocnici, ale to bylo i 

víc lidí. [...] Právě ta kašna u schodŧ slouţila jako zdroj vody na zapíjení třeba těch férákŧ 

[lék fenmetrazin, pozn. F.P.].―
279

 Oblibu drog mezi některými vlasatci potvrzuje i Milan 

Kníţák: „Jednomu se říkalo Kŧň a druhej se jmenoval Pavel Beran, otec toho Koně byl 

nějakým ideologem na ÚV a otec Pavla Berana nějakým jiným vysokým bolševikem. 

Tihle kluci měli privilegia, kdyţ je sebrali, zjistili jejich pŧvod a pustili je. Neměli jen 

dlouhé vlasy, ale také fetili. Fenmetrazin apod., to byla v té době rozšířená droga. Často 

to patřilo k sobě.‖
280

 Při jiném rozhovoru pak doplnil: „Bral jsem speedy – fenmetrazin, 

dexfenmetrazin, centedrin, to se tenkrát hodně jedlo. Kluci vylupovali lékárny, falšovaly 

se předpisy. Koupil jsem barák na venkově [ve vesnici Krásno na jaře 1967, pozn. F.P.] 

za tisíc pět set korun, kam kamarádi přivezli tisícovku práškŧ. [...] Stahovali se tam lidé 

všech tříd a zaměření v podivné směsi. Dexfenmetraziny jsem zkoušel náruţivě, takţe 

jsem jich bral najednou třeba dvacet.―
281

 V pozdějším období se zřejmě uţívání drog ještě 

rozšířilo co do počtu uţivatelŧ i druhŧ. Například dokumentární snímek Potomci 

zachycuje skupinu vlasatcŧ v roce 1968 při seanci skupinového vdechování ředidel.
282

 

Uţívání drog však zcela určitě nebylo běţné mezi všemi vlasatci. Někteří z nich, jako 

například Jaroslav Hutka, tvrdí, ţe se s drogami prakticky nedostal do styku. "V Praze 

celá ta léta vŧbec nic. Něco málo tady bylo, třeba někteří ti čáraři měli nějaké hnědé 

kuličky, ale víc o tom nevím. My jsme si tak nanejvýš koupili yastill, to byl takový 

legální lék. Efekt byl asi jako pět kafí. Ale to bylo spíš, aby člověk vydrţel dlouho 

vzhŧru."
283

 Podobnou zkušenost, tedy ţe se některým máničkám drogy do velké míry 

vyhnuly popisuje i další pamětník: „My jsme třeba měli to štěstí, ţe jsme tenkrát měli 

jenom ty cigarety a pivo.―
284

 

I přesto, ţe o drogách mezi vlasatci psaly sdělovací prostředky (a výpovědi pamětníkŧ 

potvrzují, ţe část z nich skutečně tyto látky uţívala) v policejních zprávách a dalších 

                                                 
276

 REIMANN, Zdeněk: Prý jsou poznamenaní, in Student, II. roč., č. 41, září 1966, str. 4 
277

 HÁS, Jiří: Poznamenaní, in Večerní Praha (31.8.1966) 
278
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úředních dokumentech se informace tohoto druhu téměř nevyskytují. Jednou z mála 

výjimek je hlášení o zadrţení jednoho z vlasatcŧ během srpnové razie v Praze, u něhoţ 

Veřejná bezpečnost po výslechu konstatovala: „Zjištění: Velmi často se stýká s „Vlasatci― 

u Musea na Václavském nám. Má časté absence a v současné době je vyšetřován MO-VB 

Vršovice pro padělání lékařského receptu na lék „Fenmetrazin―. Tento lék velmi často 

poţívá a byl v roce 1963-66 léčen na psychiatrii. Velmi často dochází s „Vlasatci― do 

kavárny Luxor a Valdek. Po předvedení si zpŧsobil lehké zranění ţiletkou na ruce a byl 

ošetřen v nemocnici Na Františku. Opatření: Po výslechu a prověření propuštěn.‖
285

 Za 

další výjimkou je pak moţné označit usnesení rady KNV v Plzní, které v rámci kampaně 

proti vlasatcŧm nařídilo, „aby bylo zpřísněno vydávání většího mnoţství lékŧ bez 

lékařského předpisu v lékárnách mladým lidem.―
286

 I přes tyto zmínky se však dá podle 

mého názoru konstatovat, ţe praxe importu nových drog typu marihuany a hašiše, či 

zneuţívání dostupných léčivých přípravkŧ tedy sice poslouţilo jako součást (negativní) 

mediální kampaně proti vlasatcŧm, zjevně však nebylo ve většině případŧ rozpoznáno 

orgány trestní řízení ani dalšími úřady jako velký společenský či kriminální problém.  

Vztah k práci 

Podstatnou sloţkou oficiálních definic vlasatcŧ byl kromě jejich fyzického vzhledu i 

jejich „vlaţný nebo zcela záporný postoj k jakékoliv práci.― Tento jejich společných rys 

zdŧrazňuje jiţ materiál k pŧvodnímu návrhu kampaně z připravený Hlavní správou 

Veřejné bezpečnosti v polovině července 1966.
287

   

Opakovaně na neochotu pracovat upozorňují i novinové články. „Jejich ţivotní krédo lze 

vyjádřit slovy: Aby nás práce nestrhla, tak si u ní lehneme!,― tvrdí o vlasatcích autor 

v Rudém právu.
288

 Stejný rys – negativní vztah k práci zdŧrazňuje autor – šifra v praţské 

večerníku v článku referujícím o procesu s účastníky demonstrace vlasatcŧ, jeţ proběhla 

20. září v Praze: „Soud vyslechl obţaloveného Matraye, který šel v čele prŧvodu a od 2.7. 

nepracoval. Je to devatenáctiletý nedoučený horník z Ruţomberku. Matce předstíral, ţe 

jede do Prahy za prací. Od 11.7. ţil příţivnicky mezi „schodaři― na rampě Národního 

muzea, aţ byl 29.9. zadrţen. Je to představitel skupiny, o které jsme psali 31. srpna t.r. 

v reportáţi „Poznamenaní―. 

Dále vypovídali mladiství obţalovaní. Nedoučený M.M. zameškal 13 směn a pro 

neprospěch opakuje I. ročník. J.S. utekl z učení po 4 měsících a od 26.6. nikde nepracoval 

[...] F.V. skončil učební poměr pro absence a špatný prospěch.―
289

  

Konfrontace s úředními dokumenty vztahujícími se k vlasatcŧm však nutně přináší 

otázku, zda ve skutečnosti vyloučení ze škol, zaměstnání nebylo spíše neţ dŧsledkem 

nedostatku motivace k učení či práci odvetou za nošení dlouhých vlasŧ. Zda se tedy 

z učňŧ, studentŧ a mladých dělníkŧ nestávali absentéři aţ poté, co byli pro své dlouhé 

vlasy vyloučeni ze školy či zaměstnání, či co na ně byl v těchto místech činěn nátlak, aby 

se ostříhali. O podobném případu se jiţ rok před oficiálním zahájením kampaně proti 

vlasatcŧm zmiňuje psychiatrička Markupová: „Ve škole se učil dobře, vybral si obor 
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elektromontéra. Učení se mu líbilo, byla to dobrá práce a elektromontéři jsou elitou mezi 

ostatními. Za rok učení opustil. Mezi povinnosti učňŧ patřily i pravidelné návštěvy 

holiče.―
290

 Podrobněji vyhazování ze škol a zaměstnání kvŧli vlasŧm popisuje například 

hudebník Milan Hlavsa: „Měl jsem se učit zámečníkem [...] Chodil jsem tam měsíc, kdyţ 

začaly problémy s vlasama. Přinesl jsem potvrzení od ČSM, který mi obstaral Květoš, ţe 

coby hudebník potřebuju ke svejm vystoupením jako dŧleţitou rekvizitu dlouhý vlasy, ale 

nemělo to patřičnej úspěch, tak jsem z učení odešel. Jiří se šel učit elektrikářem, odkud ho 

taky samozřejmě kvŧli vlasŧm vyhodili. Bloudili jsme Prahou, přemejšleli, cobudeme 

dělat a potkali jsme jinýho kamaráda, kterej se učil řezníkem. Tak jsme navštívili střední 

školu, kde vyučovali technologii masa a oni přesto, ţe školní rok uţ probíhal, nás vzali. 

Ale taky to nemělo dlouhý trvání. Tam zase byl nějakej mistr Rys, kterej z našich vlasŧ 

přímo šílel. Po dvou měsících jsem přestoupil do Pramenu – oddělení masa. Nakonec 

jsem skončil na jatkách a vydrţel tam dva roky. [...] V tom honu na máničky to byl taky 

jeden z mála azylŧ, kde zaměstnávali.―
291

  

Nátlak na vlasaté v zaměstnání i v učení přímo nařizují i instrukce ke kampani, vydané 

vedením Komunistické strany: „Odborové orgány budou pŧsobit na mladé chlapce 

prostřednictvím pracovních kolektivŧ tak, aby se mládeţ sama vypořádala a módou 

dlouhých vlasŧ a tam, kde je to nutné, zaujala k jednotlivcŧm kritický postoj. Podporovat 

odpovědné vedoucí pracovníky (vedoucí dílen, ředitele škol a učilišť) v prosazení 

poţadavku, aby mladí lidé přicházeli do škol nebo na pracoviště řádně ustrojeni a 

upraveni. [...] Při uzavírání učebních nebo pracovních smluv bude správné podle potřeby 

pamatovat i na to, aby podle charakteru pracoviště byl ve smlouvě závazek o osobní 

úpravě a pracovním ustrojení zaměstnance. ČSM povede své organizace a členy k tomu, 

aby v kolektivech na pracovištích, školách apod. pŧsobili na odsouzení módy dlouhých 

vlasŧ u chlapcŧ, a zaujímali k nim kritický postoj. [...] Ministerstvo školství zajistí 

doplnění školských interních řádŧ o zákazu nosit dlouhé vlasy u chlapcŧ. Na 

pedagogickém sboru bude vyţadovat,  aby dŧsledně dbal na slušný, čistý a estetický 

zevnějšek ţákŧ škol, učilišť a internátŧ.―
292

 

V dobovém článku referujícím o soudním řízení s účastníky praţské demonstrace proti 

násilnému stříhání se autor pokouší existenci podobné oficiální politiky popřít:„Ani 

v jednom případě z jejich výpovědí nevyšlo najevo, ţe by pro dlouhé vlasy neměli 

moţnost pracovat. Naopak se ukázalo, ţe právě po zapojení do party buď přestali vŧbec 

pracovat, nebo začali s neomluvenými absencemi. Jediný z obţalovaných [obţalováno 

bylo celkem 14 lidí, pozn. F.P.], mladistvý I.B., má jako učeň dobrou pracovní morálku, 

[...] Mladistvý J.R., pomocný dělník, přes neuspořádané rodinné poměry neměl ještě 

v prvním pololetí letošního roku absence. Podobně jako ostatní začal zameškávat směny 

od června, kdy začal chodit do party k Muzeu. Ve stejné době začal s absencemi 

mladistvý J.P., traťový dělník z Chomutova, který do Prahy za partou dojíţděl.―
293

 

Pravděpodobně stejný autor ve stejném listě se pokouší opět vyvrátit, ţe by byli vlasatci 

propouštěni ze škol a zaměstnání tentokrát v polemice nad dopisy čtenářŧ. Jeden z nich, 

Josef Hradecký z Vršovic údajně do redakce napsal: „Ţe [vlasatci] nemají pracovní 

poměr? To je jasné. Kaţdý by rád pracoval nebo studoval podle svých schopností, kaţdý 

bezpočtukrát sháněl zaměstnání. Pro dlouhé vlasy byli odmítnuti.― Redaktor Jiří Hás tuto 

argumentaci však opět odmítá: „Není náhodné, ţe většina obţalovaných je vyloučena ze 
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školy nebo propuštěna ze zaměstnání koncem června pro zameškané směny a vyučovací 

hodiny. Tedy ne proto, ţe by snad měli dlouhé vlasy – tehdy je někteří ještě neměli – ale 

proto, ţe neplnili své povinnosti.―
294

  

Z určitého úhlu pohledu tento spor mŧţe vyhlíţet jako nepříliš produktivní hádka o to, 

zda bylo první vejce nebo slepice. Tedy zda si mladí muţi nejprve nechali narŧst dlouhé 

vlasy a pak přestali (nebo byli donuceni) přestat pracovat či studovat či naopak. Pro 

interpretaci dobové politiky i mentality však má tento spor podstatný význam. Jestliţe 

dnes jiţ mŧţeme na základě v té době veřejnosti nedostupných dokumentŧ úřední povahy 

potvrdit, ţe dobové ofiální instituce na jedné straně definovaly vlasatce jako osoby 

vyznačující se špatným vztahem k práci či studiu a na straně druhé jim v získání 

zaměstnání či studiu bránily, ukazuje to jistě v první řadě na vyuţívání tzv. dŧkazu 

kruhem, tedy tautologie. Kromě toho ovšem také na skutečnost, ţe v rámci opatření proti 

nevkusu byly příslušné orgány do jisté míry ochotny riskovat ohroţení některých 

základních propagandistických hesel, tzv. výdobytkŧ socialismu. Mezi ně platřilo tvrzení 

o plné zaměstnanosti (prakticky pracovní povinnosti), které se odráţelo i v ustanovení 

trestního zákona o příţivnictví.
295

 A také tvrzení o tom, ţe socialistická společnost nabízí 

mladým lidem lepší moţnosti vzdělání neţ společnost kapitalistická.  

Při zdŧrazňování neochoty k práci, kterou se měli vlasatci údajně vyznačovat, přitom 

oficiální instituce vlastně přiznávaly, ţe část mládeţe nesdílí ideály socialistické 

společnosti. Toto přiznání selhání propagandy či výchovných metod jistě nebylo příjemné 

a je tedy otázkou, proč jej vlastně kontrolovaná média, stranické a státní orgány učinily. 

Zvlášť pak tehdy, kdy si alespoň některé z těchto institucí musely být vědomy toho, ţe 

nejde v případě vlasatcŧ jen o nechuť k práci či ke studiu, ale ţe řada postiţených 

mladých lidí prostě studovat a pracovat nemŧţe, protoţe jim to zásahy právě těch samých 

orgánŧ znemoţňují. Navíc jiţ předtím stranické orgány přiznaly, ţe se negativním 

postojem k učení či nástupu do práce zdaleka nevyznačují jen vlasatí mladíci. Výzkumy 

připravené v roce 1965 v souvislosti s organizací XIII. sjezdu KSČ a publikované v 

dŧvěrných stranických dokumentech citovaly například výsledky studií, podle nichţ: „z 

275 dotázaných učňŧ při prŧzkumu 16 – 17leté mládeţe v Praze odpovědělo na otázku 

„Aţ se vyučíš, chtěl bys zŧstat trvale u svého povolání?―  - 37, 8% ano, 40,6% nevím, 

16% ne―. Tento nedobrý výsledek byl dán do souvislosti s tím, ţe si většina učňŧ 

nevybírala své studium či kariéru dobrovolně. „Prŧzkum konaný okresním výborem KSČ 

v Kolíně ukázal, ţe fakticky celá třetina z více neţ 300 mladých lidí si nezvolila obor 

podle vlastního zájmu. Nešlo přitom zdaleka jen o učně, ale i o studenty ekonomické a 

prŧmyslové školy.―
296

 

Dŧvod, proč příslušné orgány pouţily právě argumentaci o nechuti k práci v negativní 

kampani proti vlasatcŧm, lze hledat v tom, ţe se pokoušely najít pro svá opatření 

zdŧvodnění, která by posílila jejich legitimitu v širší veřejnosti. Oficiální argumentace se 

pak neomezovala jen na odvolávání k vlastním „socialistickým― hodnotám práce pro 

společnost a podobně, ale byla rozšířena i o obecnějším odsouzení těch, kteří se vyhýbají 

„poctivé― či „řádné― práci. Z prŧběhu a výsledkŧ kampaně, i z rozhovorŧ z pamětníky se 

přitom dá usuzovat, ţe toto odvolávání se na obecnější hodnoty,  které moţná mŧţeme 

označit za „maloburţoazní―, tedy hodnoty poctivé práce a samozřejmě také uměřeného, 

„vkusného― a nevýstředního oblékání a vzhledu, skutečně zafungovalo a opatření získala 
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68 

 

širokou podporu ve značné části (i nekomunistické) veřejnosti.  

Zdŧrazňováním ne-společenského charakteru vlasatcŧ s jejich (údajným) ne-normálním 

vztahem k sexualitě, práci či dobrému vkusu, jakoby postup institucí socialistického 

reţimu potvrzoval jeden z postřehŧ Michela Foucaulta: „Jaký model byl pouţit ke 

koncipování, projektování a případné realizaci lidské přirozenosti? Ve skutečnosti to byl 

burţoazní model. Předpokládal, ţe odcizená společnost se vyznačovala tím, ţe například 

dávala na přední místo obecný prospěch, sexuality burţoazního typu, rodinu burţoazního 

typu, estetiku burţoazního typu. Totéţ se ve skutečnosti odehrávala v Sovětském svazu a 

lidových demokraciích: znovu se v nich ustavil druh společnosti převzatý z burţoazní 

společnosti 19. století.―
297
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Instituce 

Kampaně proti vlasatcŧm se účastnila celá řada státních, stranických, profesních, 

poloúředních i kvazi dobrovolných orgánŧ a organizací. Široký záběr kampaně z hlediska 

počtu a úrovně zapojených institucí i celostátní charakter kampaně nám poskytuje velkou 

příleţitost. Kampaň s na první pohled marginálním tématem, zaměřená na na první 

pohled marginální skupinu obyvatel tak mŧţe poslouţit k objasnění role nejrŧznějších 

převodních mechanismŧ moci a mŧţe tak vrhnout nové světlo nejen na fungování a 

význam jednotlivých sloţek stranického a státního aparátu, ale i na zpŧsob, jakým byla 

moc v tehdejší společnosti udrţována, distribuována a uplatňována. Navzdory 

nesoustavnému charakteru dochovaných pramenŧ, respektive jejich pouze částečnému 

probádání, z nich lze usuzovat nejen na deklarované pravomoci či oficiální politiky 

jednotlivých institucí, ale do velké míry i na jejich politiky praktické, tedy povahu a 

rozsah skutečně prováděných opatření. Částečně se tak při tomto srovnání vyjevují i 

odlišné zájmy či strategie jednotlivcŧ a skupin, zapojených do některých z těchto 

institucí. 

 

Komunistická strana 

Nejdŧleţitější institucí, jejíţ činnost ovlivňovala zásadní momenty i ty nejdrobnější 

detaily kaţdodenního ţivota v socialistickém Československu druhé poloviny šedesátých 

let, byla Komunistická strana. Její postavení bylo přímo definováno ve čtvrtém 

článku Ústavy z roku 1960, který deklaroval: „Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je 

předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek 

nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanŧ z řad dělníkŧ, rolníkŧ a inteligence.―
298

 

Strana disponovala rozsáhlým aparátem, členskou základnou s více neţ miliónem členŧ a 

v podstatě všemi zdroji státu. Formálně i prakticky byla vysoce hierarchizovanou 

organizací, uplatňující stranickou disciplínu, s mocenským centrem v podobě Ústředního 

výboru, jehoţ výkonným orgánem bylo předsednictvo, politické byro (PÚV KSČ). 

Jestliţe bylo politické byro vrcholem hierarchické pyramidy KSČ, její podstavou byly 

základní organizace, které pŧsobily na místní úrovni i na pracovištích a představovaly do 

jisté míry paralelní mocenskou strukturu k oficiální struktuře státní správy, samosprávy i 

vedení podnikŧ a institucí. Platilo přitom, ţe vŧle a rozhodnutí KSČ byla pro rozhodování 

všech těchto orgánŧ závazná. 

Tato struktura moci KSČ ale čelila v druhé polovině šedesátých let výrazným tlakŧm. Ty 

na celospolečenské i stranické úrovni plynuly mimo jiné z nepříliš úspěšných pokusŧ o 

vylepšení hospodářského systému a z politické a personální „zatuhlosti― vedení KSČ, 

které nadále ovládali lidé, kteří se přímo podíleli na stalinistických represích padesátých 

let a bránili se odsouzení tohoto období po vzoru Sovětského svazu, které by pro ně 

mohlo mít neodhadnutelné osobní dŧsledky.  

Obecně respektovaným pravidlem celého stranického aparátu byl přesto aţ do začátku 

roku 1968 poţadavek demonstrace údajné stranické jednoty. Před širší veřejností tak 

v podstatě nedocházelo k názorovým či politickým střetŧm mezi jednotlivými 
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představiteli KSČ či jejími orgány, respektive zveřejňována byla pouze kritika, na níţ se 

usneslo širší vedení strany. Přesto rozdílné zájmy i pohledy na nejrŧznější společenské 

otázky uvnitř KSČ i nadále zŧstávaly. Prezentovaly se ale čas od času nepřímo, 

především ve vnitrostranických reakcích na některé citlivé problémy, mezi něţ 

nepochybně patřila otázka, jaká vlastně je „naše mládeţ― a jak s ní zacházet. Naléhavost 

mládeţnické otázky pro KSČ dokazuje skutečnost, ţe v prŧběhu let 1965 – 1967 její 

vedení projednávalo objemné dokumenty s názem „Problematika současné mladé 

generace―, v nichţ se znovu a znovu pokoušelo určit účinnou politiku v této oblasti.  

Politiku KSČ vŧči mládeţi (podobně jako i v dalších oblastech), zpŧsob definice 

problémŧ i jejich řešení ovlivňovala samozřejmě i Komunistická strana sovětského svazu 

(KSSS). Je jisté, ţe to byla podpora Moskvy, která významně posilovala postavení 

vedoucích činitelŧ KSČ, kteří se také na sovětské příklady ve volbě své politiky 

odvolávali a s představiteli KSSS ji konzultovali. Přesto však v druhé polovině 

šedesátých let docházelo mezi představami zástupcŧ SSSR a prosazovanou politikou 

vedení KSČ v oblasti mládeţe k určitým konfliktŧm. Představitelŧm SSSR se především 

nelíbilo, ţe orgány KSČ dovolují, aby některá média (jmenovitě Literární noviny) či 

pořady (Spor a Zvědavá kamera Čs. televize) poskytovaly aţ příliš mnoho prostoru 

hlasŧm mladých, kteří kritizují poměry ve společnosti. Nelibost sovětských představitelŧ 

se projevovala mimo jiné i formou přímých intervencí, kdy si například kulturní rada 

Sovětského velvyslanectví Prasolov vyţádal 26. dubna 1966 přijetí u vedoucího odboru 

tisku, rozhlasu, televize a vydavatelství ÚV KSČ. Na schŧzce si pak na televizní pořad 

Spor stěţoval: „Je to soud nad pokolením vítězŧ nad fašismem, vítězŧ roku 1948, vítězŧ 

v boji za socialismus. Za to jsou souzeni? Pořad vycházel z toho, ţe pokolení, ke kterému 

se dnešní dvacetiletí obraceli, je pokolením zbabělcŧ, byrokratŧ a kariéristŧ. Naši 

soudruzi se táţí, proč tomu tak je. [...] Uskutečnil-li se tento pořad se souhlasem 

ústředního výboru, pak asi něco nechápu, snad nechápu nové formy styku s mládeţí. [...] 

chápejte naše připomínky jako výraz naší starosti nad tímm, jak věci řešíte.― Pracovník 

ideologického oddělení ÚV KSČ se bránil proti obviněním z nedostatečné bdělosti a 

nerozhodnosti v boji za socialismus, ujišťoval, ţe pořad směřoval pouze k hledání 

odpovědnosti za chyby, výstavbě socialismu cizí a ji poškozující a brzdící a zároveň se 

ohradili proti podezírání a nedŧvěře ze sovětské strany. Odmítl však podobné pořady 

zastavit s tím, ţe se pokoušejí hledat nové formy účinného pŧsobení na mládeţ v situaci, 

kdy ty dosavadní mládeţ nepřesvědčují.
 299

 Tento dokument a zpŧsob komunikace, který 

zachycuje, naznačuje, ţe vliv představitelŧ Sovětského svazu měl svá omezení, a ţe nelze 

tvrdit, ţe by KSSS zcela řídil, či do detailu ovládal politiky národní komunistické strany. 

I přes svŧj nesporný vliv tak KSSS nemohla zabránit rozporŧm uvnitř KSČ, které našly 

svŧj projev v kritice nepřímo vyslovované prostřednictvím mládeţe ve sdělovacích 

prostředcích. 

Rŧzné zájmy uvnitř KSČ se odráţejí i přijímaných dokumentech a s nimi souvisejících 

diskusích, existovaly ale i v uplatňované politice, která se do určité míry lišila podle 

rŧzných úrovních aparátu, či rŧzných mocenských skupin, které měly na politiku či 

instituce v dané oblasti větší vliv. Analýza těchto (zakrývaných) rozporŧ uvnitř KSČ je 

obtíţnou záleţitostí, podobně jako detailní studium uplatňování moci KSČ 

prostřednictvím jednotlivých státních institucí, orgánŧ a organizací. Vymezení, které jsem 

si v této práci stanovil, by pokus o takovou analýzu dalece přesáhl.  
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Přesto chci na příkladu několika institucí (bezpečnostních, školských, zdravotnických a 

médií) na následujících stránkách předvést, jakým zpŧsobem do jejich agendy rŧzné 

orgány KSČ v rámci kampaně zasahovaly a jak se tyto zásahy v jejich činnosti odrazily. 

Výsledkem těchto sond pak nemá být celková studie o fungování KSČ a mocenských 

střetech v rámci této strany, ale spíše poukaz na pluralitu politik, které přes zdánlivou 

homogenitu, ideovou zatuhlost a přísnou hierarchickou strukturu produkovala KSČ 

v případě kampaně proti části mládeţe – vlasatcŧm.  

 

Státní bezpečnost 

V této práci jsem se jiţ dotkl skutečnosti, ţe se skupina mladých lidí, kteří byli 

označováni za vlasatce, dopouštěla nejrŧznějších činŧ, které z hlediska tehdejších zákonŧ 

byly trestnými činy či přestupky. V kapitole Drogy jsem například ukázal, ţe někteří 

z nich rozšiřovali či si nezákonně opatřovali návykové látky a dopouštěli se také 

drobných krádeţí. V kapitole Vztah k práci jsem pak demonstroval, ţe mimo jiné i 

v dŧsledku diskriminačních opatření dalších orgánŧ a institucí, neměli v mnoha případech 

potvrzení o studiu či zaměstnání, či ho měli zfalšované, čímţ se dopouštěli trestného činu 

tzv. příţivnictví. Vlasatci, kteří se účastnili, či se jen připletli, k veřejnému protestu proti 

stříhání vlasŧ, byli stíháni pro výtrţnictví, vzhledem k vykřikovaným protikomunistickým 

heslŧm však mohli být stíháni i podle závaţnějších paragrafŧ tzv. politických trestných 

činŧ. Za výtrţnické bylo rovněţ označováno chování vlasatých na mnoha koncertech tzv. 

big beatových skupin či při jiných incidentech.  

Při shromaţďování dokumentŧ a podkladŧ pro tuto práci pro mne bylo proto poněkud 

překvapivé zjištění, jak málo se zkoumanému fenoménu věnují archivní dokumenty 

tehdejší Státní bezpečnosti. Například k zadrţeným (při demonstraci vlasatcŧ) nebyly 

automaticky zakládány svazky prověřovaných či nepřátelských osob.
300

 O kampani proti 

vlasatcŧm se také nezmiňuje Plán práce čs. kontrarozvědky na r. 1966, který se dokonce 

ani nezabývá ani celkově otázkou mládeţe.
301

 Zpráva o činnosti čs. kontrarozvědky za 

rok 1966 předkládaný vedení KSČ pak sice rozebírá negativní vliv zahraničního 

rozhlasové vysílání na mládeţ, který se uplatňuje prostřednictvím hudebních pořadŧ a 

protiopatření v podobě hudebního vysílání pro mladé v Československém rozhlase, účast 

StB v kampani proti vlasatcŧm, která v tom roce probíhala, však vŧbec nezmiňuje.
302

  

StB však sledovala nálady mezi mladou generací a samozřejmě také vývoj kriminality. 

Její postřehy ohledně nálad veřejnosti, získávané z agenturní sítě, otevřených zdrojŧ, ale i 

ze sledování korespondence, či odposlechu telefonŧ mohou navzdory omezením 

spojeným s tímto pramenem (problematická moţnost ověření, specifický ţargon i těţko 

rekonstruovatelné motivace jednotlivých článkŧ sloţitého mechanismu) vrhnout zajímavé 

světlo na fungování této instituce, mentalitu aktérŧ tehdejší společnosti či „atmosféru 

doby―. 

Pravidelné svodky StB například systematicky rozebírají informace o vysokoškolských 

studetech a zvláště jejich kontaktech se zahraničím, snahy o obnovení skautingu či situaci 

na kulturní frontě. Ohledně předmětu našeho výzkumu jsou však informace StB poněkud 

skoupé. Jednu z mála souvisejících zpráv přináší například svodka StB za leden 1966, 

která konstatuje, ţe „V dopisech některých občanŧ Svobodné Evropě vysílání 
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„Odpoledne s hudbou― jsou zjišťovány snahy o osobní styk s pracovníky SE. Někteří 

jednotlivci ţádají informace jak a kde je nejlépe emigrovat. Většinou mladistvé osoby 

hanobí socialistické zřízení, ţádají informaci o moţnostech zaměstnání i vstupu do 

cizinecké legie.―
303

 Jedná se tedy odkaz na reakce na zahraniční vysílání, prostřednictvím 

něhoţ se mladí lidé seznamovali s nejnovějšími trendy v západní populární (rockové) 

hudbě. Od představitelŧ těchto hudebních skupin přejímali své kulturní vzory právě 

vlasatci. Další stručnou zmínkou je popis reakce veřejnosti na projev prezidenta republiky 

a prvního tajemníka KSČ Antonína Novotného ze září 1966 v němţ odsuzoval vlasatce: 

„S velmi příznivým ohlasem byl přijat projev presidenta republiky v Oslavanech, zvláště 

v bodech, kde vysvětloval zásady a význam zdokonalení soustavy řízení národního 

hospodářství. Občané také oceňovali tu část projevu, která se týkala rozhodnějšího 

postupu proti asociálním ţivlŧm v řadách mládeţe.―
304

  

Co se týče záznamŧ o významnějších protistátních aktivitách vlasatcŧ, v dokumentech 

není zmíněna demonstrace vlasatcŧ ze září 1966, zato však StB vadily mezinárodní 

kontakty a umělecké aktivity vlasatce Milana Kníţáka a skutečnost, ţe jeho 

společenstvím na Novém světě prošel vojín na útěku, kterému se podařilo emigrovat na 

Západ. „Byla zjištěna činnost skupiny výtvarníkŧ nového moderního směru FLUXUS, 

kterou v ČSSR zorganizoval Milan KNÍŢÁK. Skupina sdruţuje asi 10 mladých osob 

/většinou bez odborného vzdělání/, kteří provádí tzv. HAPPENINGI na veřejných 

místech, které mají vysloveně vulgárně recesní charakter a vyvolávají stíţnosti občanŧ. 

Tento tzv. „moderní směr― je popularizován výtvarným teoretikem J. CHALUPECKÝM. 

KNÍŢÁK byl v roce 1965 zastánci abstraktního umění v čele s W. KAROUŠKEM 

prosazen za člena Čsl. svazu výtvarných umělcŧ a uděleno mu stipendium ve výši 3000 

Kčs. Několik členŧ skupiny včetně KNÍŢÁKA bylo koncem října vzato prokurátorem do 

vazby pro trestné činy napomáhání a neoznámení zběhnutí a útěku vojína základní sluţby 

do zahraničí.―
305

  

Dŧvody výše uvedeného zjevně malého zapojení StB do opatření proti vlasatcŧm lze 

jednak hledat v organizační rovině. Od jmenování Jozefa Kudrny do pozice ministra 

vnitra 15. května 1965 procházelo ministerstvo vnitra částečnou reformou, která moţná 

do určité míry ovlivnila jeho výkonnost.
306

  

Větší roli ale zřejmě hrály zásadnější změny v zaměření činnosti Státní bezpečnosti (a to i 

ve vztahu k mládeţi), ke kterým začalo docházet jiţ od začátku šedesátých let. Jiţ 

v v roce 1962 byl vydán rozkaz ministra vnitra 20/62, který měl přinést nové úkoly v boji 

proti zahraničnímu nepříteli (kapitalistickým státŧm) a posílit spolupráci mezi StB a 

Veřejnou bezpečností, která by znamenala přesunutí části agendy související 

s kriminalitou na „veřejnou― část bezpečnostních sloţek. To se ale zřejmě úplně nedařilo. 

„V období před vydáním rozkazu 20/62 byla práce na úseku mládeţe zaměřena 

především proti vnitřnímu nepříteli. Činnost byla orientována na rozpracování bývalých 

funkcionářŧ Junáka a jiných mládeţnických organizací, mládeţe se dotýkala práce po 

linii sportu, řada případŧ nepřátelské činnosti vŧči mládeţi byla řešena po linii církví. 

Pozornost byla věnována rozpracování škol. Rozpracování směřovalo k odhalování osob 

z řad pedagogických pracovníkŧ středních i vysokých škol na které byly poznatky o 
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závadovém chování v období okupace a o činnosti v bývalých politických stranách, 

rŧzných reakčních politických a náboţenských organizacích. Poměrně velká váha byla 

dávána práci mezi vysokoškolskou mládeţí. Dŧvodem zde byly některé akce studentŧ 

z r.1956, zejména Majáles. To byly události na které Státní bezpečnost nebyla připravena 

a které nedovedla správně vysvětlit [...] Nesprávný názor na studenty jako reakční 

element vytvořený v r.1956 byl podpořen nesprávným zhodnocením událostí 1. května 

1962 jako studentské záleţitosti, čímţ se „potvrzovalo― negativní hodnocení studentstva,― 

sebekriticky konstatuje analýza Ministerstva vnitra z roku 1965.
 307

 Dále dodává, ţe ani 

po přijetí jmenovaného rozkazu nedošlo k velkému zlepšení: „Rozkaz 20/62, 

kterýobsahoval některé konkrétní úkoly neurčoval přesně zaměření Stb po linii mládeţe. 

Nezměnil dosavadní zaměření na vnitřní úsek a neorientoval činnost na úseku mládeţe 

proti vnějšímu nepříteli [...] Mnoho úsilí se věnovalo rozpracování trampingu, chuligánŧ, 

zesílila tzv. informační ţivost o negativních náladách především na vysokých školách [...] 

Tyto nedostatky však rozptylovaly práci Stb, sniţovaly její výslednost, odváděly od 

plnění hlavních úkolŧ v boji proti vnějšímu nepříteli a nutně vedly i k chybám,―
308

 

odsuzuje předchozí praxi analýza. Ke změně podle téhoţ dokumentu došlo aţ po 

kritickém rozboru a stanovení nových zpŧsobŧ práce, které byly na ministerstvu 

provedeny a pak schváleny předsednictvem ÚV KSČ v prosinci 1963. Jeho usnesení 

stanovilo vytvoření jednotné kontrarozvědky, jejíţ činnost byla podstatně více zaměřena 

proti vnějšímu nepříteli. Tuto koncepci prosazoval v prŧběhu roku 1964 ministr vnitra 

Lubomír Štrougal (ve funkci byl od 23. 6. 1961 do 26. 4. 1965). V červnu 1964 pak 

kolegium ministra zrušilo platnost předchozího rozkazu 20/62 a stanovilo „ţe těţiště 

práce proti trestné činnosti je nutné spatřovat u VB. Bylo rozhodnuto upustit od 

rozpracování trampingu a chuligánŧ Státní bezpečností.―
309

   

Přeorientování pozornosti a zdrojŧ Státní bezpečnosti mimo oblast nonkonformní 

československé mládeţe však začalo vedení ministerstva vnímat v souvislosti s některými 

veřejnými projevy nesouhlasu či výtrţnostmi jiţ na konci roku 1965 jako závaţný 

nedostatek. Nový ministr vnitra Kudrna (26. 4. 1965 – 15. 3. 1968) proto vydal zvláštní 

rozkaz v němţ konstatoval, ţe: „V poslední době došlo v některých městech k případŧm 

váţného narušení klidu a veřejného pořádku, zejména o vánočních svátcích v souvislosti 

s konáním církevní obřadŧ, ale i při rŧzných sportovních podnicích, zábavách či jiných 

shromáţděních občanŧ. 

K těmto případŧm dochází zpravidla v místech, kde je soustředěno větší mnoţství 

občanŧ, někdy také při provádění sluţebních zákrokŧ proti přestupcŧm a provinilcŧm, 

hlavně na veřejných, silně frekventovaných místech. 

Organizátory a iniciátory těchto výtrţností jsou často protispolečenské ţivly nebo osoby 

věkově mladší, které se snaţí vyvolat rozruch na veřejnosti. 

V řešení uvedených případŧ se ještě stále vyskytují nedostatky. Dostatečná bezpečnostní 

opatření nejsou činěna mnohdy ani v místech očekávaného soustředění obyvatel, kde 

v minulosti jiţ došlo k váţnému narušení pořádku. Nevěnuje se dostatečná pozornost 

operativnímu rozpracování skupin, hlavně z řad věkově mladších osob, o kterých je 

známo, ţe se opětovně snaţí o narušení veřejného pořádku při vhodných příleţitostech 

v určitých místech. Nedoceňuje se přitom, ţe právě aktivním rozpracováním těchto osob 

je moţno získat předpoklady pro zabránění jejich činnosti a tím i předcházet vzniku 

případŧ narušení veřejného pořádku a výtrţnostem. Při zákrocích nebývají hlavní 

organizátoři a iniciátoři výtrţností zjištěni. Poměrně málo je vyuţíváno nových 
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zákonných ustanovení k jejich trestnímu postihu.‖ Kudrna proto mimo jiné nařídil, aby 

byly vyčleněny stálé síly určené k likvidaci narušení veřejného klidu a pořádku, 

prováděny rozbory míst a situací, kde k těmto událostem docházelo, zaměřen výkon 

pořádkové a ―kriminelní‖ sluţby k včasnému odhalování příprav narušování veřejného 

pořádku a organizátoři vzati pod operativní dohled a vedení MV bylo neprodleně 

informováno o případných výtrţnostech. Aparátu Státní bezpečnosti pak bylo specielně 

určeno, aby ―při vytěţování prostředkŧ agenturně-operativní práce získával poznatky 

mající vztah k ochraně veřejného pořádku a okamţitě je předával příslušným orgánŧm 

Veřejné bezpečnosti;‖ a také aby poskytoval Veřejné bezpečnosti při narušeních 

veřejného pořádku patřičnou součinnost.
310

 O tom, ţe by se však tento rozkaz odrazil v 

činnosti StB v případě narušování veřejného pořádku ze strany vlasatcŧ se mi však 

nepodařilo nalézt ţádné doklady.  

Zhruba ve stejné době, kdy byla na úrovni PÚV KSČ schválena a v praxi realizovaná 

kampaň proti vlasatcŧm, probíraly zároveň ústřední orgány strany a státu dokumenty 

související s celkovou kriminalitou mládeţe. Podklady pro tuto diskusi, která vyústila v 

přijetí vládního usnesení 404/1966 o péči o ohroţenou mládeţ připravovala široká škála 

vládních a stranických orgánŧ včetně orgánŧ Ministerstva vnitra, resp. Státní bezpečnosti. 

Na jejich základě bylo mimo jiné potvrzeno rozdělení práce mezi StB a Veřejnou 

bezpečností při potírání kriminality mládeţe. Podle něj: ―Vzhledem k charakteru trestné 

činnosti mládeţe i některým taktickým otázkám boje proti ní je v současné době třeba 

verbální trestné činy menší společenské nebezpečnosti řešit po linii VB. Jde o trestnou 

činnost většinou bez kontrarevolučního motivu, mající řadu shodných znakŧ s činností 

kriminální povahy a často i totoţnost pachatelŧ. To umoţní, aby kontrarozvědka mohla 

věnovat více sil na práci proti nepřátelské činnosti organizované ze zahraničí a boji proti 

závaţné trestné činnosti.‖
311

 Citovaný dokument však opět nehovoří o kampani proti 

vlasatcŧm, která právě v té době probíhala ani o zvláštních úkolech, které by z ní mohly 

pro Veřejnou nebo Státní bezpečnost vyplývat. Tato skutečnost je ve zvláštním rozporu s 

tvrzeními obsaţenými v dokumentech Veřejné bezpečnosti ke kampani, v niţ se mimo 

jiné uvádí, ţe problém vlasatcŧ: ―[p]rakticky se vţdy kryje hlavně s problematikou 

kriminality mládeţe a zejména pak s problematikou výtrţnictví, příţivnictví a násilných 

trestných činŧ mladých lidí na určitém území.‖
312

 Vysvětlit by se dal tak, ţe ve 

skutečnosti jen podtrhuje účelovost argumentace pouţívané na obhajobu kampaně 

(příslušné instituce nepovaţovaly i přes deklarovaný opak spojení mezi vlasatci a 

kriminalitou za tak závaţné), nebo tím, ţe v době projednávání materiálŧ ke kriminalitě 

mládeţe měly státní a stranické orgány za to, ţe je samotnou kampaní problém vlasatcŧ 

vyřešen, či nakonec nejspíše tak, ţe byl prostě problém vlasatcŧ v tomto případě dokonale 

zahrnut do problému kriminality a dále jiţ nerozlišován. 

Bez ohledu na tuto nejistotu v interpretaci rozporŧ v dokumentech zabývajících se 

kriminalitou vlasatcŧ a kriminalitou mládeţe obecně, se domnívám, ţe se mi v této 

kapitole podařilo ukázat, ţe v šedesátých letech docházelo ke změnám v dŧrazu a 

zaměření Státní bezpečnosti a to nejen v oblasti protistátní či trestné činnosti mládeţe. 

Tyto posuny jistě do značné míry souvisely s personálními změnami ve vedení 

ministerstva. Přehodnocování role Stb víceméně začalo s pádem předchozího mocného 

muţe ve funkci ministra vnitra a člena politického byra ÚV KSČ Rudolfa Baráka (ve 

funkci byl od 14. 9. 1953 do 23. 6. 1961). Jeho mimořádné postavení vyplývalo mj. z 
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toho, ţe vykonával zároveň funkci ministra i člena politbyra, coţ znamenalo, ţe se 

teoreticky ze své politické funkce zodpovídal pouze prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ A. 

Novotnému a z funkce ministra předsedovi vlády V. Širokému. S Barákem, který tak 

mohl být povaţován za jednoho z nejmocnějších muţŧ ve státě, o vliv na ministerstvo 

dlouho a neúspěšně soupeřila část aparátu ÚV KSČ zaměřeného na politické řízení 

MV.
313

 

S příchodem Lubomíra Štrougala, který byl do funkce ministra dosazen z předchozího 

postu funkcionáře sekretariátu ÚV KSČ, byla postupně zrušena politická kontrarozvědka 

jako samostatná sloţka StB a její úkoly částečně převzala jednotná Kontrarozvědná 

správa MV.
314

 Došlo tak k soustředění činnosti zaměřené proti domácímu nepříteli i 

zahraničním rozvědkám do jednoho útvaru, coţ bylo doprovázeno omezováním činnosti 

zaměřené na vnitřního nepřítele. Zároveň byla posilována kontrola MV ze strany 

stranických orgánŧ, především XI. oddělení ÚV KSČ.
315

 

Tento vývoj ovšem Štrougalŧv nástupce Josef Kudrna (prostý člen ÚV KSČ), který 

předtím pŧsobil v dŧleţité funkci náměstka MV zodpovědného za StB po dlouhé období 

od 16. 4. 1956 do 26. 4. 1965, pociťoval do určité míry jako handicap. Snaţil se v 

některých případech míry opět posílit zaměření StB na vnitřního nepřítele a naopak 

oslabit vliv oddělení státní administrativy ÚV KSČ na vedení ministerstva, který vzrostl 

za ministra Štrougala.
 316

 I kdyţ zásadní souhrnné materiály poskytovala StB uţšímu 

vedení ÚV KSČ, klíčové otázky a aktuální problémy týkající se Státní bezpečnosti 

projednával Kudrna především se samotným I. tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem 

Antonínem Novotným. A ten se v některých případech prosazoval názor, aby se StB více 

věnovala tzv. vnitřním problematikám a lépe jej informovala o ―negativních jevech‖ ve 

společnosti.
317

 

Je moţné povaţovat za prokázané, ţe Státní bezpečnost přímo neovlivňovala vláda ani 

Národní shromáţdění, ale byla řízena pouze Komunistickou stranou. Ovšem míra, v jaké 

zaměření StB ovlivňovaly a kontrolovaly jednotlivé orgány Komunistické strany se v 

prŧběhu doby měnila a je jí často obtíţné z dochovaných materiálŧ přesně určit. Mimo 

jiné i proto, ţe k řadě rozhodnutí docházelo podle svědectví tehdejších představitelŧ obou 

mocenských struktur v osobních jednáních či telefonem. Podle studie historika Koudelky 

mohly StB přímo řídit jen krajské výbory strany a orgány ÚV KSČ. Ke konkrétnímu 

zaměření práce StB se však přímo nevydřovala ani zasedání ÚV KSČ, ale jen její 

politické byro nebo předsednictvo. To také projednávalo v červenci 1966 obsáhlou 

Zprávu o činnosti a dalších úkolech SNB a SNV předloţenou ministrem vnitra Kudrnou. 

V diskuzi nad ní se objevily i skeptické hlasy (konkrétně předsedy vlády J. Lenárta) 

ohledně nedoceňování významu boje proti vnitřnímu nepříteli v řadách mládeţe.
318
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Prosazování tzv. stranické linie v práci StB mělo formálně na starosti zejména oddělení 

stranické administrativy ÚV KSČ. I kdyţ projednávalo a vyjadřovalo se k řadě 

dokumentŧ produkovaných Státní bezpečností a vypracovávalo i vlastní stanoviska, mohl 

si je zřejmě dovolit ministr vnitra, který byl sám členem ÚV, dovolit obcházet či 

ignorovat.  

To ovšem neplatilo v případě názorŧ 1. tajemníka Novotného. Ten například v rozporu s 

předchozími stanovisky širšího vedení ÚV KSČ prosazoval na konci roku 1966 či v 

polovině roku 1967, aby StB věnovala opět větší pozornost tzv. vnitřním problematikám, 

přičemţ se její pŧsobnost měl rozšířit i na střední školy.
319

  

Vysvětlovat proměny v orientaci činnosti Státní bezpečnosti jen odkazem na osobní 

charakteristiky či rŧzné mocensko-politické boje a zázemí jednotlivých představitelŧ 

rezortu ministerstva vnitra či StB je však nedostatečné. Souvisí nepochybně s několika 

zásadnějšími změnami, kterými procházel celý mocenský systém v postalinském období. 

I kdyţ byl prŧběh destalinizace, odhalování zločinŧ období počátku padesátých let a také 

rehabilitace jeho obětí (práce tzv. Barákovy a poté Kolderovy komise) v Československu 

velmi pomalý a vedoucí představitelé strany přejímali kritiku ―kultu osobnosti‖ 

přicházející od chruščovovského a od roku 1964 breţněvovského vedení v Sovětském 

svazu s největší obezřetností, ne-li odporem, přesto docházelo k postupnému odklonu od 

krajních forem politické perzekuce a teroru formou trestní a soudního postihu. Zásadní 

role Státní bezpečnosti v odhalování, vymýšlení a vlastní likvidaci třídního nepřítele byla 

nahrazována ―informační‖ prací, v jejímţ rámci tajná policie orgány Komunistické strany 

informovala o činnosti osob povaţovaných za nebezpečné a také proti nim podnikala 

opatření nejrŧznějšího ―preventivního‖, ―rozkladného‖, perzekučního či šikanózního 

charakteru.
320

 I kdyţ i v období šedesátých let Státní bezpečnost vyuţívala i trestního 

postihu populace, tvořily tyto mocenské prostředky na rozdíl od předchozího desetiletí 

menší součást škály mocenských nástrojŧ, které aplikovala.  

Skutečnost, ţe se Státní bezpečnost i v oblasti nonkonformní mládeţe odklonila od 

hledání a likvidace vnitřního nepřítele a přenechala její disciplinaci Veřejné bezpečnosti a 

dalším orgánŧm a sloţkám státu, naznačuje nejen přesuny v těţišti moci v tehdejší 

společnosti, ale do velké míry i změny v jejím charakteru.  

Tímto konstatováním se však zde nechci pouštět do srovnávání či posuzování míry 

―represivnosti‖ či ―svobody‖ reţimu například padesátých let, který se vyznačoval silným 

postavením Státní bezpečnosti, která prováděla rozsáhlá represivní opatření proti 

populaci, s reţimem let šedesátých, kde jak vidíme, se Státní bezpečnost část své činnosti 

přenechávala jiným sloţkám. 

Spíše chci ukázat, ţe prostou fyzickou likvidaci či uplatňování klasických kázeňských 

disciplín prostřednictvím bezpečnostních sloţek a trestních orgánŧ postupně nahrazují v 

boji proti společenskému nebezpečí, za nějţ byla povaţována i nonkonformní mládeţ, 

technologie regulace, do nichţ jsou, jak podrobněji rozebereme dále, zapojovány instituce 

národního zdraví, školství, média, mládeţnické organizace atd. Moc je tímto zpŧsobem 

uplatňována v tom nejširším moţném záběru a zasahuje do nejmenších detailŧ ţivota 

(včetně zpŧsobŧ oblékání, délky vlasŧ či vkusu v oblasti hudby), zároveň je však 

rozprostřena do celé sítě společenských orgánŧ a organizací. Podobně, jak o tom hovoří 

Michel Foucault: ―...politická moc jde mnohem hlouběji, neţ lze předpokládat. Skládá se 

z center a neviditelných, málo známých podpŧrných bodŧ. Její skutečná odolnost, 

skutečná pevnost je nejspíše tam, kde by ji nikdo neočekával. Pravděpodobně nestačí říci, 

ţe za vládami a státním aparátem stojí vládnoucí třída. Je třeba rozpoznat bod pŧsobení, 
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místa a podoby, v nichţ je tato dominance vykonávána.―
321

 A právě o to se budu 

v následujících kapitolách snaţit. 

  

Veřejná bezpečnost 

Jestliţe jsem výše ukázal, ţe StB věnovala otázce vlasatcŧ a do jisté míry i problému 

kriminality mládeţe menší pozornost, neplatilo toto konstatování rozhodně pro další 

bezpečnostní sloţku v socialistickém reţimu, kterou byla Veřejná bezpečnost. Právě 

naopak. Na základě usnesení ÚV KSČ o práci mezi mládeţí a rozkazu ministra vnitra čís. 

20 ze dne 20. července 1962 byly jiţ od začátku šedesátých let prováděny prověrky práce 

VB s kriminální mládeţí a také připravovány celkové statistiky zachycující tuto 

problematiku. ÚV KSČ také rámcově VB prostřednictvím ministerstva vnitra 

doporučoval další postup. 

Rozsáhlé rozbory situace v oblasti kriminality mládeţe podle zaměření VB i Státní 

bezpečnosti byly připravovány a projednávány především v souvislosti s přípravou XIII. 

sjezdu KSČ, který se konal 31. května - 4. června 1966 a němţ byl diskutován mimo jiné 

dokument „Problematika současné mladé generace.―  

Zvýšenou pozornost věnovala Komunistická strana a na její popud i Ministerstvo vnitra a 

Veřejná bezpečnost tématu kriminality mladých lidí jiţ od června 1964, kdy vedení 

ministerstva rozhodlo o vypracování rozsáhlé analýzy na toto téma. Ta byla za spolupráce 

rŧzných sloţek dokončena koncem května 1965. Obsáhlý dokument s názvem „Sociálně 

politické rysy dnešní mladé generace a některé příčiny protispolečenských jevŧ v této 

oblasti― měl celkem čtyři přílohy a to „Trestná činnost mládeţe řešená po linii Veřejné 

bezpečnosti, „Trestná činnost mládeţe řešená po linii Státní bezpečnosti―, „Reedukace a 

resocializace pachatelŧ trestné činnosti z řad mládeţe― a „Trestná činnost mládeţe a 

výkon vojenské sluţby.―
322

  

V části zprávy připravené Studijní a analytickou skupinou ministerstva vnitra se varovně 

konstatuje: „V posledních letech má podíl mladistvých pachatelŧ na celkově zjištěném 

počtu pachatelŧ kriminální trestné činnosti, aţ na občasné výkyvy, vzestupnou tendenci. 

V současné době je situace taková, ţe z celkového počtu osob vyšetřovaných Veřejnou 

bezpečností, je kaţdá 6. osoba mladistvý ve věku do 18 let a téměř kaţdá 2. osoba 

pachatel ve věku do 24 let.―
323

   

Samotný stranický dokument, který z podkladŧ VB vycházel, pak přiznává, ţe na 

kriminalitě mládeţe mají značný podíl zejména učňové. „V této skupině mládeţe nalézá 

se také mnoho recidivistŧ. Jejich hlavním znakem je špatné plnění pracovních úkolŧ, 

častá absence a nechuť k práci. Negativní vliv demoralizovaných part je očividný. Naše 

bezpečnostní orgány zjišťují, ţe trestná činnost je asi z poloviny páchána v partách.―
324

 

Pouţitý slovník charakterizující v tomto materiálu pro stranický sjezd učňovskou mládeţ 

se pak o rok později v téměř nezměněné podobě objevuje i v oficiálních dokumentech ke 

kampani proti vlasatcŧm. 

Pozornost zaměřená na mládeţ neochabla ani po sjezdu a odrazila v přípravě obsáhlých 
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zpráv o kriminalitě mládeţe a koncepčních materiálŧ, které vyústily 23. září 1966, tedy 

v době vrcholící kampaně proti vlasatcŧm, v přijetí vládního usnesení č. 404/1966. To 

mělo za cíl nejen posílit efektivitu Veřejné bezpečnosti a dalších orgánŧ činných 

v trestním řízení při potlačování kriminality mladé generace, ale především přesouvalo 

podstatnou část preventivních a administrativních opatření na další orgány. Byla jím 

mimo jiné zřízena mezirezortní Ústřední komise pro péči o ohroţenou mládeţ jako 

poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády ČSSR, sloţený z vedoucích pracovníkŧ 

rŧzných rezortŧ a společenských organizací a bylo rozhodnuto o personálním posílení 

orgánŧ péče o dítě na národních výborech, zaloţení nových ústavŧ pro mládeţ a na 

mládeţ orientovaných psychiatrických oddělení. V dokumentu ani podkladových 

materiálech nejsou vlasatci nikde výslovně zmíněni, objevují se v něm ale opět formulace 

popisující negativní jevy mezi mládeţí, které se doslova opakují i v oficiálních 

dokumentech jako charakteristika vlasatcŧ.
325

 

Při porovnávání pramenŧ oficiální povahy věnovaných obecně kriminalitě mládeţe s těmi 

zaměřenými výhradně na vlasatce vynikne určitý rozpor. Zatímco hlavní koncepční 

materiály Ministerstva vnitra a Veřejné bezpečnosti ohledně kriminality mládeţe vlasatce 

přímo nezmiňují, dokumenty ke kampani, které vznikaly v podstatě v době finalizace 

materiálŧ ke kriminalitě mládeţe a z velké části ve stejných orgánech, uplatňují na 

vlasatce formulace obecnějších dokumentŧ k mládeţi a také přímo konstatují, ţe: „Z 

rozboru uvedených opatření vyplývá, ţe problém „vlasatcŧ― neexistuje izolovaně. 

Prakticky se vţdy kryje hlavně s problematikou kriminality mládeţe a zejména pak s 

problematikou výtrţnictví příţivnictví a násilných trestných činŧ mladých lidí na určitém 

území.―
326

 Z tohoto rozporu by se dalo usuzovat, ţe se akci proti vlasatcŧm pokoušely 

příslušné orgány narychlo zasadit do dlouhodobějšího rámce represivních opatření vŧči 

mládeţi. Kriminalizace dlouhých vlasŧ tak měla ztratit arbitrární charakter a získat 

ukotvenější legitimizaci v celkověji pojaté koncepci a také argumentaci. 

I kdyţ přisuzuji orgánŧm činným v trestním řízení, včetně Veřejné bezpečnosti, 

svévolnou snahu o kriminalizaci vlasatcŧ, rozhodně tím nechci tvrdit, ţe se skupiny 

mládeţe, které byly označovány za vlasatce, nedopouštěly skutkŧ, které byly podle 

tehdejší legislativy nezákonné. Myslím, ţe je ovšem třeba rozlišovat v trestní politice 

několik rovin. První rovinou mŧţe být deklarovaná trestní politika a její dlouhodobé i 

náhlé proměny. Tou druhou pak trestní politika aplikovaná, jak o ní vypovídají především 

oficiální statistiky. A třetí rovinu bychom pak mohli označit za „reálnou―, v níţ se 

objevuje rozdíl mezi deklarovanou a aplikovanou trestní politikou, tedy míra, v níţ je 

aplikovaná trestní politika schopná prosazovat politiku deklarovanou. Zjednodušeně 

řečeno, jde o dŧslednost aplikované trestní politiky, nebo prostě o to, jaká část trestného 

jednání zŧstane ve skutečnosti bez povšimnutí příslušných orgánŧ a bez trestu. 

Kvantifikovat tuto „reálnou― trestní politiku je těţko moţné, protoţe statistiky ţádné 

instituce neobsahují „skutečný― počet trestního jednání, ale jen ten, které jsou příslušné 

instituce schopné a ochotné zjistit. 

Hovořit o „skutečné― kriminalitě vlasatcŧ pak mŧţeme jen s tímto vědomím a na základě 
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problematického srovnávání pramenŧ velmi rozdílného charakteru i výpovědní hodnoty. 

Jsou to na jedné straně konkrétní, ale zároveň i zavádějící statistická data Veřejné 

bezpečnosti či prokuratury, popisy kriminálního jednání vlasatcŧ z policejních hlášení a 

z dobového tisku (které z policejních zdrojŧ často vycházelo) a na straně druhé výpovědi 

či vzpomínky samotných vlasatcŧ, u nichţ by se ovšem dalo očekávat, ţe se přiznání ke 

kriminální činnosti budou vyhýbat.  

Právě svědectví toho druhého typu pramenŧ nám často mŧţe pomoci k vysvětlení toho, 

v jakém smyslu mohou být při zjišťování „skutečné― kriminality vlasatcŧ zavádějící na 

první pohled „tvrdá― data bezpečnostních statistik. Ta v případě hlášení policie zachycují 

především takzvaný „nápad― trestné činnosti či počtu přestupkŧ. Jedná se tedy o činy, 

které byly Veřejné bezpečnosti nahlášeny jako údajné trestné činy či přestupky, či ty, o 

nichţ sami příslušníci Veřejné bezpečnosti usoudili - napadlo je - ţe by jimi mohly být.  

Jenţe je třeba vzít v první řadě v úvahu, ţe se pachatelé činŧ, které byly chápány jako 

činy kriminální či přestupné povahy, snaţili ve většině případŧ vyhnout potrestání. Chtěli 

zabránit tomu, aby Veřejnou bezpečnost napadlo, ţe je mŧţe za konkrétní čin stíhat. Jako 

příklad pokusŧ o zakrytí páchané trestné činy nám mohou poslouţit případy tzv. 

příţivnictví. Jednalo se o jeden z nejčastějších trestných činŧ, za něţ byli vlasatci stíháni. 

Například v Praze za z jeho spáchání během necelých dvou měsícŧ kampaně podle 

policejních statistik vyšetřováno 32 z nich.
327

 „Skutečný― počet těch, kteří se jej 

dopouštěli, však mohl být podstatně vyšší. Vlasatci totiţ dŧmyslně vynalézali zpŧsoby, 

jak se tomuto obvinění vyhnout. Jedním z nich bylo získání razítka zaměstnavatele či 

školy v občanském prŧkazu. Do občanského prŧkazu se totiţ v té době razítkem 

zaznamenával nástup a ukončení pracovního poměru nebo studia. Kdo se nemohl 

prokázat Veřejné bezpečnosti platným razítkem, mohl být stíhán za příţivnictví. Jak 

ovšem uvádí Jaroslav Hutka: „Celou dobu jsme měli strach, aby nás policie nelapila kvŧli 

příţivnictví, protoţe jsme neměli zaměstnání. Já jsem pořád doufal, ţe bych to přeţil 

s tím, ţe v občance nebo kde, jsem měl stále razítko, ţe jsem na té škole, kde uţ jsem rok 

nebyl. Takţe jsem věděl, ţe bych toho policajta na ulici zblbnul. Láďa Veit nevím, jak to 

měl, ale ten strach jsme měli neustále. Takţe kdyţ jsme viděli policajta, tak jsme se 

dekovali...‖
328

 V případě příţivnictví pak navíc někteří z nich mohli spoléhat na svŧj 

mladý věk: ―Z učení jsem včas zběhl a stal se nezaměstnaným, ale jelikoţ jsem nebyl 

plnoletý, nemohly mě úřady stíhat za příţivnictví.‖
329

 I takové případy (potenciálních 

trestných činŧ) se potom ve statistikách neobjeví. 

Proklouznout příslušníkŧm Veřejné bezpečnosti mezi prsty a vyhnout se tak vyšetřování 

(a zanesení do statistik) se vlasatcŧm mohlo podařit i u dalších činŧ, které s nimi byly v 

oficiálních dokumentech spojovány. V Praze bylo například 66 osob z jejich řad 

vyšetřováno pro výtrţnictví.
330

 Jedna z pamětnic ale vzpomíná na zpŧsob, jak se s přáteli 

vyhnula jinak velmi pravděpodobnému obvinění z výtrţnosti za účast na demonstraci 

vlasatcŧ proti stříhání vlasŧ: „Na Staromáku byla nějaká demonstrace, při který jsme se 

tam dostali naprosto normálně, tam nás s Jardou chytili a vzhledem k tomu, ţe já jsem 

tam bydlela, ţe jo, tak jako jsme řekli, ţe jdeme domŧ, jako ke mě. Teďka se mnou šel 

ještě Jindra Tocksteinŧ, jako ţe jdou ke mě na návštěvu.― Příslušníci Veřejné bezpečnosti 

s tímto odŧvodněním všechny tři propustili, protoţe zadrţená bydlela poblíţ: „ ta 
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Vězeňská to byl roh Vězeňský a Kozího plácku a tam jinudy se nedalo jít.―
331

 

Dalším z faktorŧ, který bránil přesnému zdokumentování činnosti vlasatcŧ mohla být 

skutečnost, ţe Veřejné bezpečnosti nebyl jinak trestný čin vŧbec oznámen. K tomu mohlo 

dojít i v případech znásilnění, o nichţ jinak policejní zprávy hovoří, ţe se „v menší míře― 

mezi vlasatci také vyskytovaly. Jeden z těch, které zŧstaly neoznámeny, popisuje Milan 

Hlavsa „U něj jsem taky poprvé v ţivotě viděl, jak vypadá takový znásilnění. Nic 

brutálního, ale přece jenom znásilnění. Za S. často jezdily kámošky z Varŧ a bydlely u 

něj. My s Přemkem jsme si lehli na zem a S. galantně nabídl postel. Jednu z nich chtěl, 

ale ona se styděla, tak S. velice rozumně ustoupil a nechal ji usnout. Pak nás probudil a 

řekl, abysme ho sledovali. Vytáhl ze stolku ţiletku a opatrně jí rozřízl kalhotky a 

podprsenku, polehounku ji svlíknul a šel po ní. Nám se to moc nelíbilo.―
332

 

Neoznámeny a neevidovány pak zŧstávaly i krádeţe (například nedostatkové hudební 

aparatury), zvlášť pokud se odehrávaly mezi vlasatci či příznivci rockové hudby a 

hudebníky. „Tehdy byly tyhle věci naprosto normální. Oběti takový loupeţe sice zuřily, 

ale věděly, ţe pachatelé jsou zcela jistě nějaký kluci, kteří zakládají kapelu a ne někdo, 

kdo chce zbohatnout, takţe pátrání se vedlo soukromě bez účasti policie,― popisuje opět 

pozdější hudebník Plastic People.
333

 Pravděpodobně u značného mnoţství případŧ 

například drobnějších krádeţí se pak Veřejné bezpečnosti nepodařilo zjistit pachatele a 

tak zŧstávala jejich spojitost s vlasatci neodhalena. Na celou řadu takových drobných 

krádeţí vzpomíná znovu Milan Hlavsa: „[...] jsme potřebovali nutně nějaký peníze na 

silič. Tak jsem se dohodl s jednou hostinskou, ţe jí přinesu patnáct kilo jater a nějakou 

svíčkovou. [...] Vzal jsem si odpoledni, zkrácenou, protoţe jsem byl mladistvej a celou 

směnu si všechno to maso schovával do velkýho pytle. Asi hodinu před koncem směny 

jsem ho odnesl ke zdi jatek, vzal plechovou bedničku a zapískal smluvenej signál. Jiří jej 

opětoval a já se snaţil pytel přehodit. Jenţe byl příliš těţkej, takţe jsem spadl i s 

bedničkou. [...] Zelenej strach jsem ho asi na čtvrtej pokus přece jenom přehodil, šel se 

umejt a zmizel jsem z práce.―
334

 A dále „S. byl posedlej kleptománií a my jsme se od něj 

přece jenom nakazili. [...] Například jednou v noci jsme přišli z nějakýho koncertu a S. 

zjistil, ţe nemáme co kouřit. Tenkrát ještě existovaly automaty na cigára a jeden z nich 

byl kousek od vily. Přemek se tedy nabídl, ţe dojde koupit. Ale S. to zamítl, odešel do 

sklepa, přinesl šroubováky, kleště, kladivo a šli jsme odmontovat celej automat, kterej 

jsme si přinesli domŧ.
335

 Na svŧj podíl na krádeţích vzpomíná i Milan Kníţák: 

„Vystěhoval jsem se z Prahy na venkov [do vesnice Krásno na jaře 1967, pozn. F.P.] a 

hodně lidí začalo za mnou jezdit. Mimo jiné vykradli místní samoobsluhu a schovali to u 

mě v králíkárně.―
336

 „Kluci vylupovali lékárny,‖ doplňuje Kníţák při jiné příleţitosti.
337

 

Jiţ výše, v kapitole Vlasatci a drogy, jsem se dotkl skutečnosti, ţe Veřejná bezpečnost 

téměř nevyšetřovala vlasatce pro trestou činnost související s výrobou, vývozem, 

opatřováním či přechováváním omamných prostředkŧ a jedŧ. A to i přes skutečnost, ţe 

rozšíření těchto látek v jejich řadách bylo obecně známou skutečností. Vysvětlením, a 

dalším faktorem ovlivňujícím výpovědní hodnotu oficiálních statistik, mŧţe být 

skutečnost, ţe některé z těchto látek (marihuana) byly pro orgány Veřejné bezpečnosti 

málo známé a jiné (léky jako fenmetrazin, dexfenmentrazin) byly, v případě uţívání na 
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lékařských předpis (které však vlasatci v některých případech falšovali) i podle tehdejších 

zákonŧ legální. Navíc prokazovaní trestných činŧ souvisejících s drogami (jejichţ 

samotné uţívání nebylo nezákonné) mohlo být pro příslušníky policie obtíţnější. Veřejná 

bezpečnost tak zjevně nevyuţívala všechny prostředky ke kriminalizaci vlasatcŧ, které 

měla i podle tehdejších zákonŧ k dispozici. 

Výše jsme si ukázali některé faktory, které mohly vést k tomu, ţe statistiky ve skutečnosti 

ukazovaly niţší míru kriminality vlasatcŧ, neţ jaké se „skutečně― dopouštěli. V úvahu je 

ovšem nutné vzít i faktory, jimiţ byla „aplikovaná― kriminalita kriminalita vlasatcŧ více 

či méně záměrně zvyšována.  

Značnou vynalézavost při vyuţívání či přizpŧsobování platných zákonných norem 

k účelové kriminalizaci prokázala Veřejná bezpečnost především v oblasti přestupkŧ. Ta 

našla i svŧj odraz v celkových statistikách. Na jednu z moţností takové perzekuce 

nepřímo poukázal jiţ první návrh opatření proti vlasatcŧm připravený v července 1966 

Hlavní správou VB. „Podle § 17 zák. č. 70/65 Sb. o SNB jsou příslušníci VB oprávněni 

zjistit totoţnost kaţdého občana, který nechce nebo nemŧţe hodnověrně prokázat svoji 

totoţnost. V této souvislosti ho mají právo předvést. Při zjištění, ţe občanský prŧkaz 

ztratil prŧkazní moc (občan změnil svoji podobu), je příslušník VB oprávněn provést 

opatření k postihu pro přestupek podle § 17 písm. a zák. č. 60/61 Sb. a podle § 6 odst. 2 

zák. č. 75/57 Sb. (o občanských prŧkazech). Příslušník VB mŧţe za uvedený přestupek 

vyslovit napomenutí nebo uloţit pokutu v blokovém řízení podle vyhl. MV č. 61/61 aţ do 

částky Kčs 100,- nebo osobu oznámit pro přestupek příslušnému národnímu výboru. V 

těchto případech příslušník VB odejme občanský prŧkaz a vystaví občanovi prozatímní 

potvrzení s omezenou platností. Současně poučí občana o nutnosti neprodleného podání 

ţádosti o vydání nového občanského prŧkazu a předloţením potřebných dokladŧ {§ 7 

odst. l zák. č. 75/57 Sb.). Veřejná bezpečnost je oprávněna určit za vystavení nového 

občanského prŧkazu poplatek ve výši Kčs 2,- aţ 100,-, - podle vyhlášky ministerstva 

financí č. 146/65, oddíl A, poloţka 2 o správních poplatcích.―
338

 Toto doporučení však 

zřejmě někteří příslušníci nepochopili, respektive panovala mezi nimi nejednotnost 

ohledně jejich výkladu a tak je bylo třeba upřesnit. „V samotných pokynech nadřízených 

sloţek bylo připuštěno, aby takovým osobám „vlasatcŧm― byla povolena výměna 

občanského prŧkazu pokud o ni poţádají a zaplatí správní poplatek 100,- Kčs. Přestoţe na 

jednotlivých útvarech VB byla snaha omezit co nejmenší počet vydaných prŧkazŧ těmto 

vlasatcŧm, přesto jich bylo od počátku roku 1966 vydáno v Západočeském kraji celkem 

51. Nepříznivý ohlas a kritika občanŧ, kteří vyslovovali své názory k těmto negativním 

jevŧm určité části mládeţe i v rámci diskuse k XIII. sjezdu KSČ a doţadovali se řešení 

mělo za následek; ţe bylo provedeno přehodnocení názoru na výstřednosti stoupencŧ 

dlouhých vlasŧ. Bylo přikročeno i k provádění některých opatření k jejich omezování. 

Pokynem HS-VB Praha byla zastavena výměna občanských prŧkazŧ těmto osobám.―
339

  

I díky těmto opatřením, tedy tomu, ţe VB nepovolovala výměnu fotografií v občanských 

prŧkazech, pokud na ní chlapci měli dlouhé vlasy a v případě, ţe fotografie nesouhlasila 

s realitou, je pak pokutovala za přestupek, mohla Veřejná bezpečnost ve statistikách 

vykázat, ţe „V blokovém řízení bylo v akci pokutováno 1.249 osob v částce 52.575 Kčs, 
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nejčastěji pro porušení předpisu o OP.―
340

 

Další z faktorŧ, který mohl statistiky oproti „reálné― kriminalitě vlasatcŧ nadhodnocovat, 

mohla být prostá snaha jednotlivých oddělení či krajských správ Veřejné bezpečnosti 

vykázat v rámci kampaně co „nejlepší― výsledky. Mezi vlasatce tak byli pravděpodobně 

zařazováni i jedinci, proti kterým podnikala VB opatření v rámci své běţné činnosti, a to i 

v případě, kdy neměli nijak zvlášť dlouhé vlasy, či nesplňovali jiná kritéria obecné 

definice. Tento postup naznačují zejména dokumenty ze Slovenska.  „Prevádzané rozbory 

ukazujú, ţe na páchaní tejto trestnej činnosti má značný podiel mládeţ, fluktuujúce osoby 

a najmä Cigáni, ktorých v rámci kraja ţije do 80 000 osôb. Značná časť Cigánov nie je v 

riadnom pracovnom pomere a najmä mládeţ vedie záhaľčivý, nemravný a príţivnícky 

spôsob ţivota. Ich podiel na páchaní kriminality sa sústavne zvyšuje nielen u majetkovej, 

ale aj u násilné aj mravnej problematiky. [...] Náčelníkom okresných oddělení VB bol 

okrem toho uloţený úkol do 19. 9. 1966 previesť prieskum, v ktorých miestach, 

objektoch, štvrtiach, oblastiach a pod. sú najvhodnejšie podmienky pre dosiahnutie 

predpokladaných výsledkov pri nasadení väčšieho počtu orgánov VB a ich pomocných 

síl. Do popredia bola daná otázka riešenia časti narušenej mládeţe v zmysle uznesenia 

ÚV KSČ. Samotné prevedenie plánovaných opatrení bolo stanovené od 19. do 25. 9. 

1966 v rôznych časových intervaloch. 

V uvedenom čase k plneniu stanovených úloh v rámci kraja bolo denne nasadených 422 

orgánov VB a 63 členov PS-VB, pričom boli docielené niţšie uvedené výsledky: 

[...] d) perlustrovaných bolo 417 osôb, z ktorého počtu 158 osôb bolo predvedených. Z 

predvedených 6 osôb bolo odovzdaných do väzby ako hľadané, 5 ušlých chovancov, 

odovzdaných do DD [Dětské domovy, pozn. F.P.], u jednej osoby bol vypátraný pobyt, 

41 osôb bolo odovzdaných do protialkoholických záchytných staníc, ktoré svojím 

chovaním rušili verejný poriadok a ostatné osoby po preverení totoţnosti boli prepustené. 

Z perlustrovaných osôb v 48 prípadoch vzhľad nezodpovedal fotografii v OP (vlasáči), z 

ktorých po prevedenom pohovore a upozornení 44 osôb svoj vzhľad upravilo tak, ţe tento 

je v súlade s fotografiou v OP (nechali sa ostrihať a oholiť).―
341

 Uvedené hlášení podle 

mého názoru dokládá, ţe u převáţné části kontrolovaných osob  - téměř devíti desetin 

z nich - „závadný― vzhled nespočíval v přílišných dlouhých vlasech a místní orgány VB 

se spíše zaměřily na ty, které pokládaly za největší lokální bezpečnostní problém (Romy) 

a zahrnuly je prostě do výkazu činnosti v rámci kampaně. 

I kdyţ během zhruba dvou měsícŧ nejintenzivnější fáze kampaně Veřejná bezpečnost 

zahájila vyšetřování 335 vlasatcŧ pro přestupek, 522 pro provinění a 551 pro trestný 

čin
342

, nebyla kriminalizace tím hlavním prostředkem, který VB ve snaze o likvidaci 

vlasatcŧ vyuţívala. Ta ve skutečnosti podle dostupných informací představovala dokonce 

jen menší část pŧsobení VB. Návrhy opatření proti vlasatcŧm z doby před začátkem 

kampaně konkrétněji zmiňují jako hlavní nástroje pŧsobení VB moţnost perlustrací či 

kontroly občanských prŧkazŧ, v hlášeních o prŧběhu kampaně se pak objevuje široká 

škála dalších opatření.  

Jak se ukázalo jiţ při prvním koordinovaném zásahu VB proti vlasatcŧm u Národního 

muzea 19. srpna 1966, patřila k nim mimo jiné spolupráce s medicínsko-hygienickými 

institucemi, které prováděly nedobrovolná vyšetření a zásahy do tělesné integrity vlasatcŧ 

či jejich společnic, které byly jimi vnímány jako poniţující. Například: „[...] 13 osob bylo 
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předáno na venerologické odd. SFN Apolinář pro podezření z pohlavní nemoci a budou 

vyšetřováni pro prostituci a příţivnictví. [...] U 5 osob byly hygienikem a odborníkem 

gynekologie zjištěny náznaky pohlavních chorob, V 6 případech bylo zjištěno silné 

zavšivení a zahmyzení osob na rŧzných částech těla, takţe musely být provedeny 

hygienické očisty. U 19 osob, které byly předány do cely předběţného zadrţení byle v 

dŧsledku opatření, souvisejících se společným ubytováním, provedena odhmyzovací 

opatření (zkrácení vlasŧ).―
343

 Podobnou spolupráci či součinnost VB poskytovala i na 

jiných místech a tak mohla v závěrečné statistice oznámit, ţe celkem bylo na pokyn 

hygienikŧ ostříháno 397 jedincŧ. 

Kromě toho Veřejná bezpečnost prováděla šetření, jejichţ výsledky postupovala komisím 

pro ochranu veřejného pořádku při národních výborech a místním lidovým soudŧm, které 

na jejich základě rozhodovaly o dalších administrativních trestech pro vlasatce. Statistiky 

z rozhodování těchto institucí ve věcech vlasatcŧ však nejsou ve zkoumaných 

dokumentech obsaţeny a tak pouze víme, ţe vyšetřování pro přestupky VB zahájila proti 

vlasatcŧm v 335 případech a pro provinění v 522 případech.
344

 Kromě toho v hlášeních 

existují zmínky o jednotlivých případech, kdy byli vlasatci k potrestání těmto institucím 

Veřejnou bezpečností předáváni. „V prŧběhu uvedeného období bylo útvary MS-VB 

Praha předvedeno celkem 66 těchto osob, z nichţ 4 osoby byly na základě trestné činnosti 

dány do vazby, jedna osoba pro podezření z pohlavní nemoci do státní fakultní nemocnice 

U Apolináře, osm osob bylo oznámeno soudu, 11 osob MLS a osm osob oznámeno 

příslušným závodŧm a podnikŧm.‖
345

 Konec citované věty ukazuje na další významný 

prostředek represivně-preventivní činnosti Veřejné bezpečnosti v kampani. Bylo jím 

informování zaměstnavatele či školy o tom, ţe byla daná osoba zadrţena a konzultace 

o jeho/její pracovní či studijní morálce a moţných dalších opatřeních (domluva, větší 

dohled, přísnější postih absencí, atd.).  

Veřejná bezpečnost v některých případech zřejmě také kontaktovala rodiče nezletilých 

vlasatcŧ a snaţila se je přesvědčit, aby svým dětem domluvili sami. Orgány VB ovšem 

také odchytávaly nezletilé vlasatce či jejich společnice, kteří neměli rodinné zázemí 

a odváţely je do Domovŧ mládeţe.  

Kromě disciplinačních zásahŧ Veřejné bezpečnosti, které by se daly zahrnout pod 

kategorii trestní politiky se tedy podstatná část činnosti této sloţky zabývala činnostmi, na 

něţ dobře přiléhá foucaultovský pojem „infrapenalita― nebo „mikropenalita. Francouzský 

filosof tento pojem vysvětluje takto: „V srdci všech disciplinárních systémŧ pracuje malý 

trestní mechanismus. Vyuţívá jistý druh privilegií justice, se svými vlastními zákony, se 

specifickými přestupky, s jedinečnými formami sankcí, se svými soudními instancemi. 

Disciplíny ustavují „infrapenalitu―: rozčleňují prostor, který zákona nechávají prázdný; 

kvalifikují a stíhají soubor zpŧsobŧ chování, jimţ jejich relativní lhostejnost dovoluje 

uniknout velkým systémŧm trestání.―
346

 Do tohoto mechanismu infrapenality by podle 

mého názoru mohly být zahrnuty výše uvedené formy disciplinární spolupráce 

s institucemi typu škol, podnikŧ, hygienických zařízení, s rodiči atp.  Velice dŧleţitým 

prvkem tohoto mechanismu ovšem bylo především „výchovné― pŧsobení samotné 

Veřejné bezpečnosti. V rámci těchto disciplinačních opatření VB vlasatce při perlustraci a 
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především zadrţení mj. „přesvědčovala―, aby se „dobrovolně― nechali ostříhat. Podle 

statistik samotné VB byla tato opatření zvlášť efektivní. Příslušníci prý uspěli dokonce 

v 1653 případech! Jak toto „přesvědčování― vypadalo, napovídají některá svědectví 

samotných vlasatcŧ. „[...] prostě jsem s nimi musel jít na ten okrsek do Čkalovy ulice, kde 

uţ byla fronta taktéţ postiţených lidí. No asi pět nás tam bylo. Pak výslech, museli jsme 

obrátit kapsy na ruby, kdo měl nějaké závadné tiskoviny. Třeba obrázek Elvise Presleyho 

v americké uniformě, coţ jsem u sebe teda měl, tak to mě sebrali [...] Ale pak jsme čekali 

aţ ten holič prostě s tou mašinkou udělal... brali nás strojkem dohola. Asi aby bylo z dáli 

k poznání, ţe jsme byli ostříhání. Abysme snad měli ostudu. No prostě museli jsme prostě 

zaplatit těch padesát korun [pravděpodobně pokuta, nikoliv poplatek za ostříhání, pozn. 

F.P.]. Kdo měl padesát korun, tak musel zaplatit. No já jsem neměl tolik, tak jsem...ţe jim 

to budu chodit splácet.―
347

 

Podobně popisuje svou zkušenost s přesvědčováním Veřejnou bezpečností další vlasatec. 

„To mi bylo sedmnáct a v tý době měli policajti volnou ruku, ţe jakmile uvidí máničku, 

tak ji mohou násilím ostříhat. Bylo to na Výtoni, ve dne, pamatuju si to jako dneska. Jdu 

nahoru na Vyšehrad, nebyl jsem opilej, zdrogovanej, nic, tenkrát byly féráky apod., jen 

jsem měl hodně dlouhý vlasy. Najednou u mne zarazil sedan, vyskákali z něj policajti a 

občanku. Já ji měl v pořádku,k dokonce jsem tehdy i makal – to byla tehdy příţiva, 

dvěstětrojka, pracovní povinnost. Strčili mě do vozu a odvezli na Karlák a jestli jich bylo 

deset, já byl silnej a rval se s nima, odnesly to psací stroje i stoly, neţ mě dostali. Klečeli 

mi na zádech, mašinkou mě vzali dohola a odvezli do bláznince.―
348

 

Protoţe si byli příslušníci VB vědomi, ţe i podle tehdejších zákonŧ je podobné počínání 

nelegální, poloţka nedobrovolné ostříhání se v policejních statistikách vŧbec nevyskytuje. 

Zato se však objevuje údaj, ţe někteří z vlasatcŧ (celkem 294) „úpravu zevnějšku― i přes 

veškeré přesvědčování odmítlo. Ve světle popsaných metod a skutečnosti, ţe proti 

počínání příslušníkŧ Veřejné bezpečnosti neexistovala prakticky ţádná moţnost 

oficiálního dovolání nebo odvolání, se mŧţe zdát číslo „odmítnutí― aţ příliš vysoké. Je 

však moţné jej interpretovat tak, ţe přesvědčovací horlivost nebyla u všech příslušníkŧ na 

všech odděleních VB stejná. Svojí roli mohly sehrát také zásahy ze strany vlivnějších 

rodičŧ . „Ale jako lampasácké máničky jsme byli stejně často zadrţovaní a předvádění k 

výslechŧm. Jeden čas jsem drţel dejvický rekord - desetkrát předveden během čtrnácti 

dnŧ. Ale kdyţ došlo ke skutečně velkému prŧšvihu, tak nás z toho otcové museli vysekat. 

Jinak by je vyrazili z práce,― popisuje Petr Šabach.
349

 Údaje o podobných neformálních 

intervencích (nejen ve věci ochrany vlasového porostu potomkŧ) se však v hlášeních 

pochopitelně neobjevují. Byly většinou uplatňovány neformální osobní či telefonickou 

cestou.  

V některých případech také pomohly vlasatcŧm zachránit jejich dlouhé vlasy rŧzné finty, 

kdy například příslušníkŧm VB tvrdili, ţe porost potřebují kvŧli svému zaměstnání. 

„Kdyby mi někdo nabízel milion, tak se neostříhám. Měl jsem potvrzení z Barrandova, ţe 

vlasy potřebuju kvŧli hraní v komparsu. Reţisér mi pak potvrzení ochotně prodluţoval, i 

kdyţ filmování uţ dávno skončilo,― cituje novinář Vladimír Ševela vzpomínku vlasatce 

Vladimíra Skorkovského.
350

 Další trik zmiňuje Milan Hlavsa: „Jednou mě vzal na schody 

u Muzea, kde se scházeli vlasatci a kde seděla spousta klukŧ s hlavama v sádře, aby je 

policie nemohla ostříhat.―
351
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Na předcházejících stranách věnoval poměrně velký prostor kritickému pohledu na 

výpovědní hodnotu oficiálních statistik a zároveň přitom demonstroval širokou škálu 

nástrojŧ, které Veřejná bezpečnost vyuţívala v rámci kampaně. Nedotkl jsem se ještě 

jednoho podstatného ohledu, v němţ mohou tyto prameny přispět ke špatnému 

pochopení, či interpretaci kampaně, fungování institucí a také dobové atmosféry. Jak jsem 

ukázal, jejich výpovědní hodnotu jistě mŧţe ovlivnit rozlišování rovin trestní politiky. 

Zŧstává tu ale ještě problém záznamŧ o subtilnější „infrapenalizační― roli bezpečnostního 

orgánu. Pro značnou část těchto aktivit neexistovaly v běţném provozu dostatečně přesné 

zpŧsoby, jak je vykazovat. Jestliţe byly místní a krajské orgány VB v prŧběhu kampaně 

přímo instruovány, ţe mají zasílat mimo jiné hlášení: „V kolika případech byla provedena 

úprava zevnějšku, kolik z nich na základě pohovorŧ na VB, NV, závodních sloţkách, 

ostatních organisacích;―
352

 šlo o zcela nové zadání při vykazování činosti. Z reakcí na 

tento pokyn by pak mohlo být nesprávně usouzeno, ţe šlo také o zcela novou činnost, 

totiţ, ţe tyto disciplinační zákroky Veřejná bezpečnost do té doby nepodnikala, a 

nevěnovala se jim ani poté, kdy uţ další data o této činnosti do ústředí neposílala.  Ovšem 

jiné neţ policejní zdroje nás naopak přesvědčují, ţe k drobným disciplinačním zákrokŧm 

zaměřeným proti „nevkusně― oblékaným či ostříhaným lidem „vzbuzujícím veřejné 

pohoršení― se ve skutečnosti orgány Veřejné bezpečnosti věnovaly celkem běţně a 

dlouhodobě. Odvádění dlouhovlasatého mladíka na stanici VB, kde je nucen čekat na 

příchod holiče, který jej ostříhá, popisuje například ve svém textu jiţ rok před kampaní 

psychiatrička Markupová.
353

 Mnozí z pamětníkŧ pak nejsou schopni prŧběh vyhlášené 

kampaně zpětně přesněji datovat, protoţe podle jejich slov „Taková blbá doba byla 

skutečně od podzimu 1966 do jara 1967 nebo moţná aţ do podzimu 67―.
354

 Jeden ze 

zadrţených po demonstraci vlasatcŧ pak vzpomíná „Za pŧl roku nato na jaře, to byla 

skupina Tax, to byl Vlado Čech, Ivan Kunst, Honza Prokeš a Michal Duba, syn slavného 

kytaristy Karla Duba. Ty hráli Kings, Vladova maminka jim ušila takové fiţí, a sáčka 

měli a teď si taky pěstovali ty vlasy. A šlo se fotit. Měli nafénovaný ofinky. [...] A byl 

jsem pyšnej, ţe znám nějakou skupinu, taky. Teď ţe to nafotěj na Starým městě, no ale 

došli jsme asi do pŧlky tady Švermova mostu tehdejšího. No a brrr, volha, mlíkaři  

[Veřejná bezpečnost tehdy jezdila s modrými auty s bílým pruhem, z toho zřejmě – 

mlíkaři, pozn. F.P.], čerti [jiné slangové označení pro Veřejnou bezpečnost, pozn. F.P.] 

vyskákali a bum, bum, bum, vŧbec se na nic neptali. A odjeli. My jen, „Co je?― A kdyţ 

jsme se rozpočítali, tak jsme zjistili, ţe dva chyběj. To byl Ivan Kunst a Honza Prokeš. Ty 

sebrali, odvezli je do Ruzyně a ostříhali. A tam jim řekli, líčil mi to Ivan Kunst, „No, jo, 

to jsou hnidy, to jsou hnidy. Nemytý prasata, dobytkové.― To jim tam tak nadávali, kdyţ 

je tloukli. A ostříhali je na jeţoura. A to bylo v roce 1967 na jaře.―
355

 Tato a mnohá další 

svědectví jasně ukazují disciplinační zákroky jako dlouhodobý rys postupu Veřejné 

bezpečnosti proti nonkonformně vyhlíţejícím občanŧm, zvláště z řad mládeţe.  

I přes impozantní soubor dat, které Veřejná bezpečnost nashromáţdila v době trvání 

zhruba dvouměsíční oficiálně vyhlášené kampaně, a také rozsáhlý arsenál uplatňovaných 

opatření, si byli představitelé této sloţky vědomi, ţe se jim problém dlouhovlasých 

mladíkŧ nepodařilo vyřešit. Ti sice z velké části zmizeli na pár týdnŧ z veřejně 

přístupných míst, ale vlasy jim začínaly pomalu opět dorŧstat. Navíc jen tím, ţe byli 

vlasatí ostříháni, nepodařilo se VB často dosáhnout toho, aby změnili i své chování. To 
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naznačuje mimo jiné následující policejní zpráva ze Slovenska, podle níţ: „V okrese 

Levice bola v roku 1965 vytvorená skupina vlasatých a po jej rozloţení, zo zbytkov 

skupiny bola znova vytvorená skupina holohlavých. Táto robila neprístojnosti v okolí 

ţelezničnej stanice a neskoršie po zákrokoch príslušníkov VB v iných častiach mesta.―
356

 

Souhrnné zprávy VB pro představitele resortu vnitra a strany a vlády tak musely 

konstatovat, ţe „Z většiny hlášení SVB vyplývá, ţe při opatřeních byl kladen dŧraz víc na 

represi neţ na stránku výchovnou. Ne všude se také do opatření náleţitě zapojily všechny 

ostatní sloţky, hlavně ČSM, ROH, učeliště, internáty atd. 

Všechny tyto poznatky nemohou však být víc neţ pouhá konstatování, shrnutá bez 

jakéhokoli úmyslu zevšeobecňovat. Hlášení jednotlivých SVB obsahují řadu zjištění a 

zkušeností velni rozličných a nesourodých. Zatím z nich je moţno uzavřít, ţe kaţdý kraj 

(a v  něm zas kaţdý okres) měl jiné - a mnohdy značně rozdílné - podmínky k provádění 

akce nebo i v přístupu k jejímu provádění. Pokus o seriosní rozbor (a dokonce i o 

podrobnější studii) s hlediska VB by si nutně vyţádal delší čas k ověření, porovnání a 

rozpracování získaných zkušeností. 

Sebepodrobnější bezpečnostní závěry i opatření mohou ovšem být jen odborná a dílčí část 

komplexního řešení problému. Postupná likvidace negativních projevŧ jisté části zřejmě 

narušené mládeţe a zamezení dopadu těchto projevŧ na mládeţ ostatní je záleţitost 

sloţitá a dlouhodobá.‖
357

 V tomto dlouhodobém řešení podle VB měly sehrát hlavní roli 

především další státní instituce a veřejné organizace: ―Prvořadou úlohu v celém řešení 

problému by měly sehrát společenské organizace, školy a ostatní instituce. K represivním 

opatřením bude přistupováno jen v krajních případech,‖ ujišťovala záverečná zpráva.
358

 

Jeden z vlasatcŧ po čtyřiceti letech přišel s přesvědčivým zdŧvodněním oslabení zájmu 

VB o intenzivní a systematický postih vlasatcŧ. ―Máničky si zase vlasy nechaly narŧst a ti 

policajti z toho byli uţ unavený. Oni prostě radši seděj na stráţnici, ţe jo, jako v kaţdý 

době.‖
359

  

Ukončení intenzivní a systematické fáze kampaně však neznamenalo, ţe by represivní 

sloţky zcela ukončily disciplinační i kriminalizační opatření proti lidem odlišujícím se 

svým vzhledem, módou, od většiny společnosti. Jak vyplývá z výpovědí samotných 

vlasatcŧ, k těmto krajním případŧm v podobě policejní perzekuce lidí s dlouhými vlasy 

docházelo i v době po skončení ―horké‖ části kampaně poměrně často a to s výjimkou 

krátké přestávky v roce 1968 aţ do změny reţimu v roce 1989. Nyní se ovšem podíváme 

na to, jak se do ―řešení problému vlasatcŧ‖ zapojily právě ty sloţky společnosti a státu, 

které neměly primárně represivní funkci, které však hrály významnou úlohu právě v oné 

―infrapenalizační‖ praxi. 

 

Národní výbory 

Podle zákona č. 65 přijatého v roce 1960, byly Národní výbory vyhlášeny orgánem státní 

moci a správy v krajích, v okresech a v obcích. I kdyţ byly formálně volenými orgány se 
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širokými kompetencemi v řadě oblastí kaţdodenního ţivota obyvatel, zákon zároveň 

zcela jasně stanovil, ţe „Národní výbory organizují pod vedením Komunistické strany 

Československa hospodářskou a kulturní výstavbu na svém území a jsou předními stráţci 

socialistických vymoţeností lidu.―
360

 Jiţ z této definice vyplývalo praktické podřízení 

Národních výborŧ rozhodnutím Komunistické strany, které byly činěny jak v Ústředním 

výboru, tak i na niţších úrovních, na nichţ struktura Komunistické strany kopírovala 

strukturu národních výborŧ. Příslušné krajské národní výbory tak ve skutečnosti vedly 

příslušné krajské aparáty KSČ, okresní, městské a místní národní výbory byly vedeny 

odpovídajícími orgány KSČ. Zákonem však bylo formálně stanoveno hierarchické řízení, 

podle něhoţ národní výbor vyššího stupně řídil činnost národních výborŧ niţších stupňŧ a 

na vrcholu řídící a kontrolní pyramidy byla vláda. Podrobnější rozbor rozhodovacích 

mechanismŧ a dělby moci mezi jednotlivými stranickými orgány a orgány národních 

výborŧ či orgány státu v celkovém pohledu přesahuje rámec této práce. Chci se zde spíše 

soustředit na otázku, zda mŧţe kampaň proti vlasatcŧm poslouţit jako konkrétní případ 

vykreslující zapojení do výkonu moci a míru autonomie rozhodování těchto sloţek státu. 

Mimořádnou úlohu v rámci kampaně proti vlasatcŧm zaručovala místním a městským 

národním výborŧm skutečnost, ţe formálně řídily a spravovaly místní podniky a zařízení, 

sluţby, školské a kulturní zařízení, atd. Na to naráţel uţ pŧvodní návrh opatření v rámci 

kampaně vypracovaný Veřejnou  bezpečností, podle něhoţ měly národní výbory: 

„- zajistit provedení opatření k zamezení vstupu do lázeňských měst a rekreačních oblastí 

u těch osob, jejichţ vzhled a oblečení neodpovídá společenským zásadám ( viz v příloze 

fotokopie vyhlášky MěNV [Městského národního výboru] v Doksech u Máchova jezera); 

- zajistit provedení opatření k zamezení vstupu shora uvedených osob do všech restaurací, 

jídelen, bufetŧ, kaváren, vináren, hotelŧ, na všechny zábavné, kulturní, umělecké i 

sportovní podniky; 

- zajistit provedení opatření k zamezení vstupu do všech dopravních veřejných 

prostředkŧ; 

- zajistit zpřísnění postihu u shora uvedených osob v případech kdy se tyto dopustí 

porušení právních norem neb resortních předpisŧ.―
361

 Návrh Veřejné bezpečnosti byl pak 

v zestručněné, avšak obsahově v podstatě nezměněné verzi schválen i vedením KSČ. To 

se usneslo, ţe „Cestou národních výborŧ budou provedena opatření k zamezení vstupu 

těchto osob do lázeňských měst a rekreačních oblastí, dále do jimi určených restaurací, 

vináren, kaváren a hotelŧ.―
362

 

Národní výbory všech úrovní poté nařízení projednávaly a přijímaly k němu vlastní 

usnesení, v němţ konkretizovaly jednotlivá opatření, vydávaly místně platné vyhlášky a 

zadávaly úkoly podřízeným organizacím. Zpŧsob, jakým bylo usnesení ÚV přenášeno na 

úrovně Národních výborŧ popisuje zpráva VB ze Západočeského kraje. „Na základě 

pokynŧ HS VB [Hlavní správy Veřejné bezpečnosti] o zastavení výměny občanských 

prŧkazŧ těmto osobám a stanovisek ÚV KSČ k těmto problémŧm, byla zpracována S-VB 

[krajská Správa Veřejné bezpečnosti] Plzeň zpráva o situaci pro jednání KOVP ZKNV 

[Komise ochrany veřejného pořádku Západočeského krajského národního výboru] a Rady 

ZKNV, ve které byly shrnuty problémy Západočeského kraje. 

Na základě toho bylo radou ZKNV na schŧzi dne 20.9.1966 k návrhu KOVP přijato 

usnesení, které shrnuje opatření proti některým projevŧm chuligánství mládeţe v 

Západočeském kraji. V usnesení jsou uloţeny úkoly jednotlivým vedoucím odborŧ 
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ZKNV a poţádáni o spolupráci KV ČSM [Krajský výbor Československého svazu 

mládeţe], KV ČSTV [Krajský výbor Československého svazu tělesné výchovy], KOR 

[Krajská odborová rada], náčelníci vojskových těles, náčelník správy VB, Krajský svaz 

výrobních druţstev. Opis usnesení rady ZKNV v Plzni byl předloţen jiţ HS VB. 

Obdobná opatření byla provedena po linii národních výborŧ i v jednotlivých okresech 

[...].
363

 Jak konkrétně taková „opatření― vypadala, si mŧţeme ukázat i na příkladu z jiného 

kraje (Středočeského) jeţ zde zastupuje rozhodnutí Rady městského národního výboru 

v Poděbradech. Tamní národní výbor rozhodl, ţe „zakazuje vstup vlasatcŧm (máničkám) 

1) do všech restaurací, vináren a kaváren II. třídy, to znamená do podniku PRAHA, Bílá 

rŧţe, SAVOY, HUBERT, KOLONÁDA, LIBENSKÝ, 

2) a do všech ubytoven a hotelŧ ve městě, 

3) do všech objektŧ čs. státní lázní v Poděbradech, 

4) do prostor náměstí Míru a parku Julia Fučíka, 

5) do divadla, kina, knihovny a ostatních kulturních zařízení ve městě, 

6) pořadatelé kulturních a osvětových pořadŧ nebudou pouţívat účinkující, jejichţ vzhled 

připomíná osoby výše uvedeného popisu. 

Pokud nebudou někteří jedinci respektovat rozhodnutí, odmítne je personál obsluhovat a 

odpovědný vedoucí je poţádá, aby opustili místnost. Neuposlechnou-li ani potom, poţádá 

o zákrok veřejnou bezpečnost.―
364

 Obdobné zákazy byly v prŧběhu září a října 1966 

vyhlášeny po celé ČSSR.  

Diskriminací vlasatcŧ v pohostinství a kulturních zařízeních však opatření řízené 

prostřednictvím národních výborŧ ani zdaleka nekončily. „Odbory školství a kultury 

ONV přistoupily zodpovědně k části usnesení [...], všechny školy byly s opatřeními proti 

negativním jevŧm u části mládeţe vyrozuměny a tyto otázky byly projednány na poradě 

ředitelŧ ZDŠ [Základních devítiletých škol], předsedŧ školských a kulturních komisí 

MěNV a MNV a předsedŧ SRPŠ [Sdruţení rodičŧ a přátel školy] a plnění opatření je 

sledováno na školách při inspekční práci školními inspektory,― hlásily více neţ rok po 

vyhlášení kampaně orgány Středočeského krajského národního výboru.
365

 Zmiňovanými 

opatřeními byly zejména změny školních a učebních řádŧ, které vylučovaly nošení 

dlouhých vlasŧ (více se tomuto tématu budu věnovat v kapitole Školy a vzdělávací 

instituce).    

Podnikŧm sluţeb, jako například kadeřnictvím či krejčovstvím národní výbory ukládaly, 

aby nepodporovaly novou módu a nevyhověly takovým zákazníkŧm, kteří by ji 

poţadovali. Prostřednictvím odborŧ zdravotnictví národních výborŧ pak byli lékaři 

vyzýváni k přísnějším prohlídkám vlasatcŧ (včetně psychiatrických), aby jim tak mimo 

jiné zabránili vyhýbání se škole či zaměstnání, měli provádět zdravotnickou osvětu 

zaměřenou na hygienická rizika dlouhých vlasŧ a podobně (podrobněji postup lékařŧ a 

zdrav. pracovníkŧ rozeberu v kapitole Zdravotnické instituce). 

Odbory dopravy národních výborŧ zase zajišťovaly, aby byli vlasatci vylučováni 

z hromadné dopravy a měněny přepravní řády tak, aby nedovolovaly přepravu osob 

s nevhodným zevnějškem.
366

  

V případě institucí, nad kterými národní výbory neměly přímou pravomoc, usilovaly 
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alespoň o určitou koordinaci opatření, v jejímţ rámci ţádaly například o nevpouštění 

vlasatcŧ na sportovní utkání či do sportovních klubŧ (zajišťovat měly organizace ČSTV), 

přísnější dohled na vlasaté pracovníky ze strany odborových orgánŧ (KOR, ROH), 

silnější výchovné pŧsobení na mladé vlasatce ze strany mládeţnické organizace a pod.
367

 

I kdyţ není moţné v rámci této práce ověřovat reálné dopady rozhodnutí národních 

výborŧ v kaţdé jednotlivé oblasti či místě, je jasné, ţe opatření nařizovaná národními 

výbory rozhodně nezŧstávala jenom na papíře. To potvrzuje například scéna vyhazování 

vlasatcŧ z restaurace zachycená v dokumentárním filmu z roku 1968
368

 i celá řada 

pamětníkŧ. Mezi nimi například i Jaroslav Hutka: „Potom vyšel takový zákaz, ţe se 

nesmí jezdit tramvajemi a do kina, ţe se nesmí na nádraţí. Já vím, ţe Láďa Veit 

v Olomouci, protoţe on měl nějakou podmínku, tak na nějakou dobu také jezdil do práce 

do ţelezáren. A kdyţ jel poprvé tramvají, tak ho řidič tramvaje odmítl vzít. A on jel na 

noční. Tak vytáhl kladivo, který měl sebou a řekl: „Tak jestli mě nepustíš, tak tě praštím.― 

Tak ho nechal a jel. Ale i takovejhle vŧl, řidič tramvaje, ho tam prostě nechtěl, nebo to 

byl moţná prŧvodčí. Tehdá byli v tramvajích prŧvodčí. Moţná to byl problém 

prŧvodčího, protoţe ten byl asi taky školenej. A já má z té doby takovou, taky srandovní 

vzpomínku. Do Olomouce jsem museli jet v létě 1966, protoţe naši odjeli, poprvé je 

pustili do Západního Německa za příbuznými. Babička byla Němka, takţe tam byli 

všichni příbuzní po válce odsunuti. Bylo to poprvé, co je matka mohla navštívit. Takţe 

jsme měli tehdá asi dva měsíce volný byt. A kdyţ se potom vrátili, tak jsem jim šel na 

nádraţí naproti pomoct s kuframa a otec za mě zaplatil padesát korun pokuty za 

znečištění nádraţí. Kvŧli tomu, ţe jsem měl dlouhé vlasy. Netrvalo to moc dlouho, ale 

několik měsícŧ se to dodrţovalo.‖
369

 ―Po tý první stříhací akci totiţ visely ve všech 

hospodách cedulky „vlasatce neobsluhujeme―,‖ popisuje uplatňování rozhodnutí 

národních výborŧ v Praze jiný z vlasatcŧ.
370

 Jenţe ne všechny restaurace zákaz opravdu 

nedodrţovaly. Takové podniky se pak stávaly shromaţdištěm nebo společenským 

centrem vlasatcŧ. ―Samozřejmě, čím víc těch vlasatejch lidí přibejvalo, tak kaţdá ta parta, 

která byla z jedný čtvrti nebo z jedný ulice, většinou chodila do svý oblíbený putyky, tzn. 

tam, kde jí nalili. Coţ nebylo jen tak. Třeba v Nerudovce nám nedali pivo ani v jedný 

hospodě. K Vejvodŧm se chodilo často, do Bránickýho sklípku - prostě jak to šlo. Hodně 

oblíbený byly víkendy, kdy se konaly takzvaný „odpolední čaje―. Například v těch 

Kbelích – máničky přijely uţ ráno a čekaly aţ otevřou hospodu… tedy ten kulturní dŧm, 

a neţ v pět hodin začal bigbít, tak uţ byli všichni na mol.―
371

  

Z těchto a dalších výpovědí pak vyplývá, ţe i kdyţ byla nařízení národních výborŧ 

zaměřená na segregaci či ostrakizaci vlasatcŧ uplatňována v poměrně rozsáhlém měřítku, 

našli se jednotlivci či instituce, které příkazy národních výborŧ obcházely či přímo 

ignorovaly. Nepodařilo se mi přitom nalézt informace o tom, s jakou dŧsledností národní 

výbory kontrolovaly dodrţování vydaných příkazŧ v jimi řízených institucích. Respektive 

jsem nenašel zmínky o tom, ţe by některé z nich byly uloţeny za neplnění opatření proti 

vlasatcŧm nějaké sankce. 

Ovšem pravomoci národních výborŧ a jejich prostředky k disciplinaci mladých lidí 

nebyly s vydáváním obecných příkazŧ a zákazŧ ani zdaleka vyčerpány. Dokument 

Západočeského KNV citovaný v této kapitole zmiňuje úlohu Komisí pro ochranu 

veřejného pořádku při rozpracování konkrétních opatření proti vlasatcŧm. Tyto komise, 
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sloţené ze zástupcŧ „veřejnosti―, jimiţ byli především lidé z aparátu národních výborŧ i 

orgánŧ činných v trestním řízení, pak navrţené kroky projednávala a koordinovala 

s dalšími institucemi a orgány. Jak uvádí dokument Středočeského KNV: „Na všech 

okresech pak okresní komise pro ochranu veř. pořádku v měsíci říjnu a listopadu min. 

roku konaly schŧze za účasti zástupcŧ OOR [Okresní odborové rady], Svazarmu[Svazu 

pro spolupráci s armádou], OV ČSM[Okresního výboru Československého svazu 

mládeţe], OVS[Okresní vojenské správy], LDS Jednota[Lidového druţstva], ředitelství 

RaJ[Restaurací a jídelen], ředitelŧ podnikŧ řízených ONV a vedoucích příslušných 

odborŧ ONV. Orientovaly zmíněné zástupce orgánŧ a organizací a poukázaly na zásadní 

otázky negativních jevŧ u části mládeţe s tím, ţe při zajišťování jednotného postupu proti 

těmto osobám, je třeba zajistit spolupráci nejen příslušných státních orgánŧ, ale i 

společenských organizací a celé veřejnosti.―
372

 

Především však KOVP měly dŧleţité pravomoce v přestupkových řízeních, tedy 

pravomoce navrţená opatření na vlasatcích vynucovat (často ve spolupráci s Veřejnou 

bezpečností). KOVP tak mohly například ukládat pokuty za „provinění proti 

socialistickému souţití―, jehoţ se měl dopustit například ten, kdo „naruší soudruţské 

souţití občanŧ nebo se dotkne jejich dŧstojnosti a cti―, či „se ţiví zpŧsobem, který je v 

hrubém rozporu s občanskými povinnostmi―,
373

 nebo přestupky proti veřejnému pořádku, 

kterých se dopouštěl mimo jiné ten, kdo „nemá předepsaný osobní prŧkaz nebo se jím 

nemŧţe prokázat anebo nemŧţe jinak věrohodně prokázat svoji totoţnost, ač je k tomu 

povinen―, „neoprávněně vstoupí na místa, na něţ je vstup v obecném zájmu zakázán―, 

„neuposlechne výzvy veřejného orgánu při výkonu jeho pravomoci―, „zanedbá povinnosti 

pořadatele veřejné zábavy nebo sportovního podniku―.
374

 Kromě nich mohly komise 

trestat i „provinění proti pracovní kázni―, tedy absence.
375

 Soustava těchto zjevně 

gumových ustanovení pak mohla být vyuţívána pro „mikropenalizaci― vlasatcŧ. Systém 

trestŧ byl přitom odstupňovaný podle závaţnosti a také prŧkaznosti podkladŧ, které se 

proti obviněným podařilo nashromáţdit. Kromě pokut tak komise ukládaly velmi často i 

„napomenutí― či „veřejné dŧtky―, trestem mohlo být „postoupení k projednání 

společenským organizacím―, samotné „projednání bez uloţení opatření― a v krajním 

případě, zvlášť pokud se podkladŧ zjevně nedostávalo, mohlo být řízení úplně zastaveno.   

Souhrnné policejní dokumenty uvádějí, ţe pro výše zmíněná provinění bylo během 

kampaně stíháno celkem 522 osob.
376

 Tato čísla jsou ale jistě neúplná. Nejen proto, ţe 

řízení zahájená během zhruba měsíce a pŧl trvání „horké― části kampaně mohla být 

KOVP projednávána s určitým zpoţděním (a do statistik se tedy nedostala), ale 

především proto, ţe nařízení národních výborŧ týkající se vlasatcŧ zŧstávala i nadále 

v platnosti a s nimi související represivní opatření pokračovala po řadu měsícŧ, let a 

v některých případech i desetiletích.  Mimochodem například zmiňované usnesení 

pardubického MěNV o zákazu vstupu vlasatcŧ na veřejná místa bylo zrušeno aţ v roce 

2008[!]). Více neţ rok po přijetí disciplinačních opatření proti nonkonformní mládeţi 

KNV ve Středočeském kraji konstatoval, ţe i kdyţ bylo jejich uplatňování úspěšné, „je 
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třeba nadále věnovat těmto otázkám stálou pozornost a dodrţovat podle podmínek přijatá 

opatření.―
377

 Kromě toho je třeba také připomenout, ţe opatření proti nonkonformně 

vyhlíţející mládeţi podnikaly některé národní výbory (např. MěNV v Doksech) a rovněţ 

i mnohé instituce, které řídily, ještě před vyhlášením celostátní kampaně a postihy 

uplatňované v jejich rámci se v celkových statistikách VB ke kampani rovněţ neobjevují.  

Závěrem této kapitoly je tedy moţné shrnout, ţe národní výbory plnily rozsáhlé úkoly, 

které jim v rámci kampaně uloţily vrcholné stranické orgány. Rŧzné národní výbory 

k jejich rozpracování a uplatňování sice přistupovaly s rŧznou mírou iniciativy a 

s přihlédnutím k místním podmínkám, přesto však v řadě případŧ s velkou vynalézavostí 

a dŧsledností. Tlak národních výborŧ na přijímání ostrakizačních opatření proti vlastcŧm 

se neomezoval jen na instituce, které národní výbory přímo řídily, ale i na další 

„spolupracující― či společenské orgány, na které měly jen nepřímý vliv. Tak národní 

výbory ještě pomáhaly rozšířit rozsah institucí zapojených do kampaně. Opatření 

zaměřená na „normalizaci― vzhledu a chování mladých lidí navíc národní výbory 

neuplatňovaly jen po relativně krátké období oficiálně vyhlášené celostátní kampaně, ale i 

v dlouhodobě po jejím skončení a v některých případech dokonce jiţ před jejím 

začátkem.  

 

Školy a vzdělávací instituce 

Úlohu jeslí, mateřských škol, základních škol, ale i škol středních či vysokých jasně 

definoval tzv. školský zákon, který přijalo Národní shromáţdění Československé 

socialistické republiky v roce 1960, tedy roce, v němţ bylo slavně oznámeno, ţe 

socialismus v zemi definitivně zvítězil. Za této situace zákon nově stanovil, ţe: „Posláním 

škol v Československé socialistické republice je vychovávat mládeţ a pracující v duchu 

vědeckého světového názoru v občany vzdělané, zpŧsobilé osvojit si poznatky současné 

vědy a techniky, připravené ke společensky uţitečné práci, v lidi tělesně zdatné, nalézající 

radostné uspokojení v kolektivu a v práci pro celek, prodchnuté ideami socialistického 

vlastenectví a internacionalismu - v uvědomělé občany Československé socialistické 

republiky, nadšené budovatele komunismu.―
378

 Jak z této dlouhé věty mŧţeme vidět, 

vzdělávací instituce rozhodně neměly za úkol jen pouhé šíření vědomostí. Ještě větší 

dŧraz neţ na vzdělávání byl kladen na výchovu, indoktrinaci, nebo to, co bychom mohli 

také označit spolu s Foucaultem –na disciplinaci. Nadšení ze západních módních 

výstřelkŧ mezi mládeţí a radostné uspokojení plynoucí ze sdruţování s vrstevníky 

s podobným vkusem zjevně bylo něčím, co odporovalo samotnému zadání vzdělávacího 

systému té doby.  

Většina škol, předškolních a mimoškolních výchovných zařízení byla v šedesátých letech 

minulého století v Československu zřizována a řízena národními výbory, existovala 

ovšem i zařízení, zvláště učňovské školy, které byly zřízeny a financovány státními 

podniky či druţstvy, které v nich vychovávaly své budoucí zaměstnance. Zatímco 

kontrolu nad kaţdodenním chodem škol, vedení pedagogŧ či vychovatelŧ i určování 

počtŧ přijímaných ţákŧ a studentŧ měly uplatňovaly národní výbory především 
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prostřednictvím svých školských komisí, „[ú]střední ideové a pedagogické řízení a 

kontrola výchovy a vzdělávání na školách a v mimoškolních výchovných zařízeních― 

příslušela ministerstvu školství a kultury.
379

 Pochopitelně ovšem ministerstvo školství 

ve svém ideovém pŧsobení zrcadlilo rozhodnutí příslušných orgánŧ vedení Komunistické 

strany Československa. Povahu fungování tohoto ústředního ideového a kontrolního 

pŧsobení ministerstva demonstruje návrh Veřejné bezpečnosti, který před zahájením 

kampaně doporučoval, aby vedení KSČ ministerstvu školství uloţilo – „vydat příkaz 

řiditelŧm všech stupňŧ škol, aby zamezili přístup všem osobám s dlouhými vlasy i v 

nevhodném oblečení do učeben s jiných prostor škol i do školských zařízení. Dále, aby 

netrpěly tyto jevy v budoucnosti;―
380

 PÚV KSČ se pak skutečně usnesl, ţe „Ministerstvo 

školství zajistí doplnění školských interních řádŧ o zákazu nosit dlouhé vlasy u chlapcŧ. 

Na pedagogickém sboru bude vyţadovat, aby dŧsledně dbal na slušný, čistý a estetický 

zevnějšek ţákŧ škol, učilišť a internátŧ. A speciální pozornost věnovat skupinám chlapcŧ, 

u kterých se projevují sklony k nošení dlouhých vlasŧ a k extrémnímu chování, jeţ je v 

rozporu s přijatými normami estetiky socialistické společnosti.―
381

 A ministerstvo tento 

příkaz, který doprovázely i obdobné příkazy ze strany národních výborŧ, pomáhalo 

převést do praxe. Vydalo proto 26.8. 1966 směrnice, v nichţ stanovilo, ţe jsou ţáci 

povinni přicházet do vyučování s čistým a hygienicky upraveným zevnějškem a ţe jsou 

také povinni se řádně chovat nejen v doba vyučování, ale i na veřejnosti. Jednotlivé školy 

i učiliště pak tyto zásady začlenilo do školních řádŧ. 

O tom, jak byly tyto řády (jejichţ existence ovšem neměla ţádnou oporu v zákoně) 

vytvářeny a uplatňovány, zajímavým zpŧsobem vypovídá debata, která se odehrála na 

stránkách Mladého světa v polovině roku 1967. Byla zahájena téměř rok po zahájení 

kampaně přetištěním školního řádu, dopisu studenta SVVŠ v Brně na Koněvově ulici 

a redakčního článku v č. 30 a následně přetištěním některých reakcí v čísle 35, 39 a 47. 

I kdyţ v ţádném z článkŧ není jasně popsáno, jak se do školních řádŧ dostal zákaz nošení 

dlouhých vlasŧ a celá diskuse se nese ve spíše „konstruktivním―, poněkud cenzurovaném 

duchu, některé z reakcí nejen přibliţují realitu „mikropenality― uvnitř výchovné instituce, 

ale také zpŧsob, jakým byla ustavována. 

Ředitel brněnské SVVŠ Josef Kolomazník v odpovědi na první otištěnou kritiku studentŧ 

uvedl, ţe školní řád jeho instituce vychází z Organizační směrnice ministerstva školství 

a kultury z roku 1958.
382

 „Školní řád na naší škole vychází ze směrnic ministerstva 

školství, nadřízených školských orgánŧ, z usnesení rady MěstNV Brno a připomínek 

našich pedagogŧ, odborářŧ, straníkŧ a výborŧ SRPŠ,― bránil tentýţ vnitřní předpis 

v dalším článku zástupce ředitele školy Soldát.
383

 Náměstek ministra školství Juraj 

Sedlák, který se účastnil besedy iniciované mládeţnickým časopisem ho doplnil: 

„Ministerstvo školství nikdy nevydává ţádnou normu, kterou by předtím nekonzultovalo 

s příslušnými institucemi. Jsou to zpravidla ÚV ČSM, ČSTV, odborové svazy a případně 

další instituce a organizace.― Sedlák dále v diskusi vyjádřil lítost, ţe nebyl školní řád 

příslušné školy projednáván s mládeţnickou organizací, protoţe pak „nemohou dobře 

ţáci přijmout řád zcela za vlastní.― Nikdo ze zúčastněných se ovšem nezmínil o tom, ţe 

studenty nejvíce kritizované ustanovení řádu byly jiţ předtím pevně určeny VB a PÚV 
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KSČ.
 384

 

Studentŧm, jimţ dal mládeţnický časopis prostor, se v řádech a při jejich uplatňování 

nelíbilo nejen omezování ve věcech módy a vkusu, ale i předepsané regulace chování 

mimo školu. Anonym Josef tak například uvádí: „ani já nesouhlasím s body 3, 11, 16, 18 

školního řádu a povaţuji je téměř za hrubé narušování studentova soukromí. Stěţovali si 

mi někteří kamarádi, ţe jak jsou trestáni za maličkosti, mají zakázáno nosit boty 

s vysokými podpatky, texasky, twistovky, barevné svetry, a to nejen do školy, ale i na 

veřejnost. Při kontrole délky vlasŧ se stává, ţe někteří musí jít dvakrát za dopoledne 

k holiči.― Jedna z absolventek školy popsala: „Tak nejvíc se na mé škole pronásledovaly 

texasky, či lépe řečeno dţíny [...] Dalším hrdelním zločinem jsou vlasy. Nejsou-li vlásky 

vyholeny pěkně do pŧlky hlavy, stává se provinilec a výstředník „na Koněvce― máničkou. 

Takovýto mrzký jedinec je krutě pronásledován a je nucen mnohokrát za den vyslechnout 

dobře míněné „rady― , aby se šel okamţitě upravit, nebo aby šel na jinou školu.―
385

 

Ovšem i na jiných školách panovaly obvykle stejné řády i podmínky. „A já jsem tedy 

chodil vystříhanej jako oslík. A to uţ některý kamarádi třeba… Skoro všichni měli ve 

škole problémy,― tvrdí Ivo Marek.   

Jiţ citovaná vzpomínka Milana Hlavsy zase přibliţuje, ţe mladí muţi s dlouhými vlasy 

byly propouštěni i z učebních oborŧ jako je například zámečník, elektrikář a řezník.
386

 

„Všechny vyházeli z učení, ze škol,― potvrzuje zkušenosti vlasatcŧ od Národního muzea 

Jaroslav Klepal.
387

 A při jiném rozhovoru uvedl: „Pamatuju se, ţe kdyţ jsme s nějakejma 

mejma kamarádama přišli prvního září v pětašedesátým [!] roce do druhýho ročníku 

učení, tak třídní nám řek´: „Klepal a Lukeš to jsou máničky, ty si sednou do poslední 

lavice a přijdou rovnou k reparátu, ty nebudu vŧbec zkoušet. A Rais, polománička, si 

sedne před ně a toho možná vyzkouším.― A pak říkal: „Vy pitomci, jak to mŧţete nosit? 

Já ráno vstanu, vezmu ţínku― – on měl takovýho myšího jeţka – „a mám umytou 

hlavu!――
388

 Na některých učilištích a také uměleckých školách však byl přístup 

k dlouhým vlasŧm podle pamětníkŧ přeci jen poněkud benevolentnější. Alespoň dočasně. 

Tehdejší student střední uměleckoprŧmyslové školy Jaroslav Hutka například popisuje: 

„Na té naší škole ale u chlapcŧ byla přirozeně tendence, ţe měli ty vlásky o kapičku delší. 

Na občanskou výchovu jsme měli takovou příšernou komunistku, takovou optimistickou 

krávu, zástupkyni ředitele, která nám začala nadávat vlastně aţ ve třetím ročníku, kdy se 

dozvěděla, ţe dlouhé vlasy souvisejí s kapitalismem a s Beatles. Do té doby nám do toho 

nemluvila, protoţe se to bralo, ţe to byla malířská škola. Najednou ale pochopila, ţe to 

není nic přirozeně uměleckého nebo bohémského, ale ţe je to nějaká ideologická 

diverze.―
389

 

Školní regulace druhé poloviny šedesátých let nebyly genderově výlučné - nezaměřovaly 

jen na vzhled chlapcŧ. V článku v Mladém světě se anonymní studentky pozastavovaly 

„K bodu č.3 (Módní výstřelky nejsou dovoleny) chceme toliko dodat, ţe nerozumíme 

výrazu módní výstřelky. Jestliţe jsou počítány do této kategorie minisukně a prodlouţená 

pánská saka apod., jak tedy se má zavděčit normální smrtelník ţijící v této době?...Vţdyť 

i Kleopatra, které bylo 16 let (byla by tedy schopna navštěvovat SVVŠ nejen v Koněvově 

ulici), pouţívala tolik druhŧ kosmetických úprav, ţe by jejich cena vysoce převýšila stav 

zásob v praţských parfumeriích a drogeriích― a studentka Hana Stehnová doplnila 

„Mnohé dívky se také musí jít před třídou umýt, jesliţe orlí zrak některého profesora 
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postřehne nepatrně prodlouţené oči... Za módní výstřelek je povaţován téţ drdol... Marně 

se dívka omlouvala tím, ţe byla večer v divadle a ţe pracně natupírovaný a nalakovaný 

drdol od kadeřníka si ráno uţ nestačila rozčesat.―
390

 Na to, ţe měly i dívky problémy 

kvŧli svému oblečení i účesu upozorňuje v rozhovoru s Vojtěchem Lindaurem Ivan 

Čeleda: „Pamatuju si, ţe na těch schodech jsme poprvé viděli jednu Američanku, která 

měla minisukni. Chodila s Jankem a jmenovala se tuším Cathy. Přijela s ním z Bratislavy 

a hned druhej den přišla na ty schody v minisukni. A musím říct, ţe měla veliký problémy 

– lidi se zastavovali, pokřikovali na ní, prostě nebyli vŧbec schopný to přijmout. A 

policajti ji hned kontrolovali. To byla první vlaštovka - ostatní holky se toho hned chytly. 

Nosily ovšem i dţíny. Jo, a musím dodat, ţe měly podobný problémy doma i ve škole - 

kvŧli vlasŧm! Kdyţ měla ta holka opravdu dlouhý vlasy, tak ji doma i ve škole nutili aby 

se ostříhala. Ţe se to jako nesluší.‖
391

 

Kromě skutečnosti, ţe disciplinace vzhledu a chování mladistvých byla na školách 

zaměřena na obě pohlaví, poukazují články přetištěné rok po kampani v mládeţnickém 

časopise ještě na další podstatný aspekt. Jde o odkaz na historické paralely, respektive 

obdobná disciplinační opatření, které byla vŧči nonkonformní mládeţi uplatňována na 

školách ještě před vyhlášením kampaně proti vlasatcŧm a dokonce ještě v dobách před 

nástupem a „vitězstvím― socialismu v Československu. „Vzpomínám si ţivě na rŧţovou 

broţurku, kterou nám, ţáčkŧm gymnasia, prodávalo ředitelství v prvních letech za 1 Kč, 

později uţ za 1 K. Škoda, ţe se mi v prŧběhu let kníţky ztratily. Kdyţ jsem četl článek 

v MS, připadalo mi, ţe jako bych viděl před sebou náš starý školní řád. Stejná úřední 

mluva, stejné zákazy [...] ―Módní výstřelky― byly také u nás trestány , i kdyţ to tenkrát 

nebyl model à la Beatles, ale třeba „à la potápka― nebo podobně,― napsal časopisu starší 

čtenář Miroslav Gregor.
392

 V dalších diskusích v Mladém světě pak byla zmiňována 

ministerská směrnice regulující povolený vzhled školní mládeţe z roku 1958, která jiţ 

podle účastníkŧ začala být „přeţitá―. I tyto odkazy nám umoţňují pochopit, ţe i kdyţ 

opatření prosazovaná ve vzdělávacích zařízeních proti vlasatcŧm měla mimořádný 

charakter ve své koordinovanosti, široké účasti institucí a relativně jasně vymezenému 

nepřijatelnému znaku nové módy (dlouhým vlasŧm u chlapcŧ), zařadila se celkem 

přirozeně vedle dalších dlouhodobě uplatňovaných disciplinačních politik vzdělávacích 

institucí zaměřených na normalizaci vzhledu a chování mladých lidí.  

 

Zdravotnická zařízení 

Pohled na zdravotnická a hygienická zařízení, jako na instituce, které pomáhaly vytvářet a 

také realizovat mocenskou politiku socialistického Československa se zatím v české 

historiografii neobjevil. Zkoumání těchto organizací z podobného úhlu však přitom nelze 

povaţovat za nějak zvlášť překvapivé nebo originální. Alespoň od doby, kdy Michel 

Foucault prohlásil, ţe: „Instituce vědění, prognózy a péče, např. lékařství, rovněz 

napomáhají udrţovat politickou moc. Je to také zjevné, a dokonce téměř skandální, 

v některých případech souvisejících s psychiatrií.―
393

 Pro případ kampaně proti vlasatcŧm 

se zdá být uvedený přístup a také Foucaultova teze zvlášť vhodná v situaci, kdy se 

seznámíme se samotnými plány na boj proti skupině mladých obyvatel označované za 
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deviantní, které jiţ od počátku zahrnují i vyuţití institucí, které mají formálně na starosti 

soustavné „upevňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu―, přičemţ zvláštní 

pozornost věnují „péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.―
394

 

O tom, jak bezpečnostní sloţky vnímaly v zákoně čerstvě definovanou roli 

zdravotnických a hygienických institucí, vypovídá následující návrh opatření v rámci 

kampaně proti vlasatcŧm:  

„Po linií ministerstva zdravotnictví: 

- provádět dŧsledné vyšetření osob v psychiatrických zařízení v těch případech, u nichţ je 

předpoklad potřeby soustavného léčení i za cenu trvalé isolace, při čemţ věnovat 

zvýšenou pozornost těm případŧm, kdy se jedná o simulování některé choroby za účelem 

vyhýbání se poctivé práci, voj. zákl. sluţby neb jiných občanských povinností; 

- zvýšenou pozornost ze strany všech lékařŧ věnovat případŧm tak zv. sebezraňování ze 

stejných dŧvodŧ shora uvedených; 

- zajistit u hygienické sluţby podle potřeby provedením opatření u těch osob, u nichţ je 

zjištěno nedodrţování osobní hygieny, ohroţující ostatní mládeţ, spolupracovníky i 

veřejnost (např. zavšivené dlouhé vlasy, nakaţlivé ekzémy z nečistoty, pohlavní choroby 

a pod.).‖
395

  

Přesný rozpis úlohy těchto institucí se v následně schváleném usnesení PÚV KSČ 

neopakuje, zato je však doplněn nařízením, podle něhoţ „Zdravotnická osvěta bude 

publikovat příleţitostně články proti módě dlouhých vlasŧ u muţŧ.―
396

 To, ţe stranický 

dokument neobsahuje detailní rozpis činnosti zdravotnických a hygieckých institucí 

pŧvodně připravovaný Veřejnou bezpečností, však neznamenalo, ţe došlo oproti 

pŧvodnímu návrhu k zásadní změně. Pŧvodní formulace z dokumentu Veřejné 

bezpečnosti se opět objevují (v některých případech v ještě „dopracované― verzi) 

v usneseních orgánŧ krajských národních výborŧ, které měly na starosti řízení 

zdravotnických zařízeních ve svých regionech. Rada Západočeského KNV tak například 

uloţila: 

„ 3) vedoucímu odboru zdravotnictví ZKNV 

a) aby jedinci ze skupin narušené mládeţe s vulgárním chováním byli zkoumáni i z 

hlediska psychiatrického vyšetření a jejich celkového zdravotního stavu, 

b) aby školní a dorostoví lékaři ve spolupráci s řediteli škol zlepšili zdravotnickou osvětu 

na školách, 

c) aby obvodní a závodní lékaři při pracovní neschopnosti mladistvých 

- bedlivě sledovali podezření z úmyslného prodluţování nemoci a dávali takové podezřelé 

případy ke komplexnímu vyšetření, 

- oznamovali orgánŧm Veřejné bezpečnosti případy sebezraňování mladistvých, 

d) pomoc hygienikŧ organizacím a institucím při dodrţování zásady hygieny jednotlivcŧ, 

zejména v případech hromadného ubytování, 

e) aby bylo zpřísněno vydávání většího mnoţství lékŧ bez lékařského předpisu v 

lékárnách mladým lidem, 

f) projednání komplexního opatření proti venerickým chorobám mládeţe―
397

 

Informace o tom, do jaké míry, v jakém časovém rozmezí a s jakými místními 
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odlišnostmi byly tyto a podobné nařízení skutečně prováděny, jsou kusé. Přesto poskytují 

dost podkladŧ pro konstatování, ţe praktická účast institucí pověřených péčí o hygienu a 

zdraví lidu, byla v kampani skutečně rozsáhlá, zároveň se ovšem velmi lišila 

v jednotlivých místech či regionech. Celkové statistiky například udávají, ţe z rozhodnutí 

hygienikŧ bylo ostříháno 397 mladíkŧ. Nejaktivnější byli v tomto smyslu hygienici 

v Praze, kteří nařídili 263 sestřihŧ a v Bratislavě se 73 stříhacími ortely, naopak 

laxnějšímu přístupu hygienikŧ, spíše neţ nedostatku vlasatcŧ lze připsat nízký počet 

nařízených krácení vlasŧ v Západočeském kraji (6).
398

 Podstatnou část těchto rozhodnutí 

o ostříhání z dŧvodu hygienického nebezpečí, alespoň v Praze, vynesl hlavní hygienik 

Ministerstva vnitra. Zákroky byly vysvětlovány nutností zabránit šíření nemocí a hmyzu. 

„V 6 případech bylo zjištěno silné zavšivení a zahmyzení osob na rŧzných částech těla, 

takţe musely být provedeny hygienické očisty. U 19 osob, které byly předány do cely 

předběţného zadrţení bylo v dŧsledku opatření, souvisejících se společným ubytováním, 

provedena odhmyzovací opatření (zkrácení vlasŧ),― hlásí například jiţ citovaná zpráva 

Veřejné bezpečnosti v Praze.
399

 Spolupráce hygienických orgánŧ na likvidaci 

neţádoucího jevu – dlouhých vlasŧ u chlapcŧ však nebyla na všech místech bez 

problémŧ. Dokonce i přes jasné instrukce ze strany krajského národního výboru si musely 

například orgány Veřejné bezpečnosti v západočeském kraji postěţovat, ţe: „Na základě 

rozhodnutí hygienika došlo k úpravě vlasŧ u 6 osob, které byly podezřelé ze zavšivení a 

předvedeny k prohlídce příslušníky VB. Z vlastní iniciativy hygienikŧ k zásahŧm 

nedošlo. V okrese Karlovy Vary hygienik při projednávání této otázky dokonce odmítl 

vyšetření provádět s uvedením, ţe k tomu nemá ţádný příkaz z vyšších míst.―
400

 Naopak 

zřejmě uspokojivě z hlediska VB fungovala spolupráce s hygieniky v Brně: „11 osob bylo 

odesláno k hygienické očistě, protoţe byli špinaví a bylo podezření ze zahmyzení. Očista 

byla provedenu na hygienicko-epidemiologických stanicích a to včetně ostříhání 

vlasŧ.―
401

 

Kromě hygienikŧ se na opatřeních v rámci kampaně podílely i další zdravotnické 

instituce a profese. V kapitole o sexualitě vlasatcŧ jsem jiţ popisoval úlohu 

venerologických pracovišť, na které byly odváţeny Veřejnou bezpečností některé 

„společnice vlasatcŧ―. Lékařská prohlídka zde zřejmě sledovala cíl nejen předcházení 

pohlavním chorobám, ale i předcházení tomu, aby se dívky s vlasatci nadále scházely. 

Izolovány měly být nejen (vzácně) zjištěné případy choroby, ale především vlasatci 

samotní (u nichţ byly pohlavní choroby prokázány v 39 případech z 3976 osob). Tímto 

zpŧsobem bylo vyuţíváno především venerologické odd. praţské nemocnice SFN 

Apolinář, v ostatních částech republiky byly zřejmě tyto instituce vyuţívány minimálně. 

Zcela zvláštní roli v kampani proti vlasatcŧm sehrála psychiatrická zařízení. Právě 

s pŧsobením profese léčitelŧ duševních nemocí spojovaly v rámci kampaně orgány 

Veřejné bezpečnosti, komunistické strany i národních výborŧ mimořádná očekávání a 

kladly na ni mnohé úkoly. Ovšem o tom, jak byly naplněny, prakticky neexistují 

v souhrnném policejním dokumentu ţádné informace. I kdyţ nemáme souhrnné 

informace o tom, v kolika případech psychiatrická zařízení doopravdy odhalila fingovaná 
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onemocnění a snahy vlasatcŧ o vyhýbání se práci či vojenské sluţbě a nevíme, jak často 

vyuţívala VB navrhované tzv. izolace vlasatcŧ, víme naopak bezpečně, ţe se značná část 

vlasatcŧ do kontaktu s psychiatrickými zařízeními dostávala a to buď tak, ţe byli 

přiváţeni Veřejnou bezpečností (např. po pokusu o sebevraţdu), nebo pomoc vyhledali 

sami. U některých z nich mohla být dŧvodem pro vyhledání psychiatra snaha získat 

přístup k některým drogám (viz. kapitola Drogy). 

Část z nich ovšem hledala v psychiatrických léčebnách útočiště před pronásledováním či 

v hospitalizaci spatřovala jedinou záchranu před povinnou vojenskou sluţbou.
402

  

Před těţkými psychickými stavy zpŧsobenými neustálou perzekucí, které mladé muţe 

s dlouhými vlasy mohou přivést aţ do psychiatrických léčeben varovala jiţ rok před 

začátkem koordinované kampaně psychiatrička Markupová.
403

  

A takových případŧ v prŧběhu kampaně přibývalo. Například vlasatec Milan Koch podle 

vzpomínek básníka Milana Kozelky, upadl poté, co jej chytila policie kvŧli dlouhým 

vlasŧm do „těţké introverze, úplně ztuhnul. Odvezli ho na psychiatrii a tam jim řekli, to 

je dobrý, to je v pořádku, nechte ho bejt.―
404

 Do psychiatrické léčebny po násilném 

ostříhání Veřejná bezpečnost odvezla i Jindřicha Tocksteina. „I kdyţ to třeba tak 

nevypadá, beru prášky od psychiatrŧ. Prostě bojím se lidí. [...] Byl jsem u Bašnýho, to 

byly dvě stě padesátky, plegomazin, ráno, v poledne, večer. To nemŧţeš chodit. Pak jsem 

se z toho vymotal,― 
405

 vzpomínal po více neţ čtyřiceti letech na tehdejší hospitalizaci.  

Častým dŧvodem k hospitalizaci vlasatcŧ pak byly pokusy o sebevraţdu. Tento čin se 

objevoval stále častěji nejen mezi vlasatci, ale i obecně mezi mladou populací. 

„Sebevraţda je u nás na druhé místě v příčinách úmrtí mladých lidí mezi 15 – 19 rokem. 

Po dopravních nehodách chlapcŧ a srdecních chorobách u děvčat. Podle statistiky 

Československé psychiatrie, z prosince 1965, mají u nás sebevraţdy mladých lidí 

vzestupnou tendenci. Jako částečný dŧkaz je moţno pouţít srovnání. V letech 1961-62 

bylo 30 procent léčených sebevrahŧ ve věku 15-20 let, v letech 1963-1964 uţ jich bylo o 

50 procent více, v prvním pololetí 1964 – 55 procent,― upozorňovala v článku v Mladém 

světě v roce 1966 Eda Kriseová.
406

 Problémem zvýšené sebevraţednosti mládeţe se ještě 

před začátkem kampaně zabývala i Správa vyšetřování Veřejné bezpečnosti. 
407

 Jen 

v Praze za první pŧlrok roku 1966 spáchalo sebevraţdu 9 mladistvých a 67 se o ni 

pokusilo. Podle analýzy VB tak: „[z]a 1. pololetí 1966 dosáhl počet sebevraţd a pokusŧ 

vyššího čísla neţ za celý rok 1965. Z toho lze dovodit, ţe rok 1966 ukáţe opět vzestup.―  
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Veřejná bezpečnost zaznamenávala i dŧvody, které mládeţ k takovým činŧm vedou. 

Z pramene ovšem není jasné, jak tyto dŧvody zjišťovala (pravděpodobně zde určitou 

úlohu sehrávali i odborníci z řad psychiatrie). Podle dat VB tak nejvíce pokusŧ i 

dokonaných sebevraţd měly v do poloviny roku 1966 na svědomí špatný prospěch ve 

škole (31), somatické a duševní poruchy (18), rozhádané rod. poměry (13), nešťastná 

láska a ţárlivost (9), obavy z trest. stíhání (3) a nejméně často pak byl – narozdíl od 

předchozích let - připisován vliv náhlým depresím (2). Z praţských statistik pak vyplývá, 

ţe mimořádně často se o sebevraţdu pokoušeli mladiství i v roce 1965 – zaznamenáno 

bylo celkem 142 pokusŧ, z toho 14 dokonaných. I v tomto roce byl jako nejčastější dŧvod 

činu udáván špatný prospěch (33), následovaný somatickými chorobami (28) a 

nešťastnou láskou (25). Dŧvod kumulace těchto aktŧ v jednom roce (aţ o třetinu či 

polovinu vyšší počet pokusŧ neţ v letech předchozích) zpráva nerozebírá. 

Při prvních větších koordinovaných raziích Veřejné bezpečnosti proti vlasatcŧm v Praze, 

její příslušníci konstatovali, ţe „[v] prŧběhu vytěţování se ukázalo, ţe velké procento 

těchto osob je duševně nemocných následkem pouţívání rŧzných medikamentŧ, jako 

fenmetrazinu, dex-fenmetrazinu. Asi 18 osob z uvedeného počtu bylo v minulosti léčeno 

na psychiatrických odd. a velké část z nich se jiţ v minulosti pokusila o sebevraţdu. 

V prŧběhu vyšetřování se rovněţ 4 osoby zranily v zápěstí levé nebo pravé ruky, ţiletku 

si k tomuto účelu uschovaly v rŧzných částech oděvu. Jde ve všech případech o lehká 

zranění demonstrativního charakteru. U velké části předvedených osob byly nalezeny 

části nebo celé ţiletky a není vyloučeno, ţe tyto měly rovněţ slouţit k podobným 

sebezraňováním.―
408

 

Skutečně, pokusy o sebevraţdu, nebo sebezraňování se mezi vlasatci v prŧběhu kampaně 

vyskytovaly opakovaně. Jejich počet a souvislost s kampaní se ovšem orgány Veřejné 

bezpečnosti snaţily bagatelizovat. „Dále v prŧběhu opatření se [v Praze] 3 mladíci 

manifestačně pokusili o sebevraţdu a zpŧsobili si lehká zranění ţiletkami na 

zápěstích[zpráva praţské VB však hovoří o 4 poraněných mladících, pozn. FP]. Podobné 

dva případy byly zaznamenány v Hradci Králové,‖ hlásí souhrnná policejní zpráva.
409

 

V Hradci Králové pak měl podle policie případ postranní motivaci: „Jde o jistého H[…], 

který si pořezal ruce ţiletkou a byl ošetřen v OÚNZ. O tom, ţe jde skutečně jen o 

demonstrativní pokus svědčí i to, ţe šlo o zranění lehké, jakoţ i to, ţe jmenovaný mé 

nastoupit dnem 1.10.1966 voj. zákl. sluţbu a prohlašuje, ţe se sice ostříhat dá, avšak aţ 

těsně přes nástupem sluţby. Jde o osobu, která je v tomto směru podporována matkou, 

která tvrdí, ţe dlouhé naondulované vlasy synovi velmi sluší a ţe je škoda je ostříhat.―
410

 

Z celkových statistik pak VB ještě prokazatelně vypadly další pokusy o sebevraţdy, o 

kterých hovoří zpráva praţské VB z poloviny září 1966. „Naproti tomu se také vyskytl 

pokus sebevraţdy V[…] Š[…], nar. l950 z Prahy 8, který poţil větší mnoţství barbiturátŧ, 

jenom proto, ţe se měl po předchozím doporučení k ostříhání opět dostavit na MO VB 

[Místní oddělení VB]. Mimo to několik osob u kterých se projevily podobné náznaky k 

pokusŧm sebevraţdy byly předány na vyšetření do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
411
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Z výše uvedených zdrojŧ tedy není zcela jasné, kolik vlasatcŧ se v prŧběhu kampaně o 

sebevraţdu nakonec opravdu pokusilo, z výpovědí pamětníkŧ ovšem vyplývá, ţe protest 

formou demonstrativního sebezranění často promýšleli a diskutovali. „Ten první nápad 

byl teda šílenej. A kdyby se provedl, tak to dopadlo úplně jinak. Prostě ostřihaný máničky 

a lidi, který s nima sympatizovali, se měli sejít před Sluníčkem. Bouček tam měl přinést 

kýbl a všichni se měli podřezat a naplnit ten kýbl svou krví. Dodnes si myslím, ţe by byl 

malér, kdyby se sto lidí najednou podřezalo. O tom by určitě bylo slyšet,‖ uvádí Ivan 

Čeleda.
412

 Tento protest se nakonec neuskutečnil, téma sebevraţdy však zŧstávalo mezi 

vlasatci stále aktuální. „Já jsem v tu dobu psal rŧzné básně a taky básně o sebevraţdách. 

Tehdá byl totiţ ten princip sebevraţdy strašně dŧleţitý. V sebevraţdě se vidělo něco jako 

moţnost svobody. Patřilo to k beatnický ideologii. Kaţdý u sebe nosil ţiletku. Já jsem jí 

nosil taky. Nevím, snad do roku sedmdesát jsem nosil tady v té malé kapsičce ţiletku,‖ 

vzpomíná Jaroslav Hutka. Také Ivan Čeleda potvrzuje, ţe ţiletka patřila k obvyklé 

výbavě vlasatcŧ, ale uvádí, ţe ji nosili v obalu od tabáku Amfora.  

Vedle symbolického významu sebevraţdy však vlasatci tento čin podle Jaroslava Hutky 

diskutovali i z čistě praktického hlediska: ―To bylo jedno téma, který se velmi zhruba 

probíralo právě třeba na Schodech. [...] Diagnózy, které jsou vhodné, jak se dostat 

z vojny, kam do blázince. Někteří uţ to měli za sebou, tak to vysvětlovali, protoţe to 

čekalo kaţdého kluka. To bylo téma, které se pravda, probíralo velmi často. Bylo velmi 

aktuální. To, na co jsem já hrál, mělo být něco jako schizoidní psychóza. Bylo dŧleţité, 

aby byl člověk jakoby normální a měl jen občas záchvaty s tendencí sebevraţdy.‖  

Hutka sám se pak k demonstračnímu pokusu o sebevraţdu odhodlal koncem roku 1966. 

Spolykal barbituráty a domluvil se se svou přítelkyní, ţe zavolá záchranku. Doufal, ţe jej 

odveze do menší psychiatrické léčebny ve Štenberku, kterou upřednostňoval před velkou 

psychiatrickou léčebnou v praţských Bohnicích. Akce se ovšem kvŧli postojŧm 

zdravotnického personálu nepředvídaně zkomplikovala.  

―Přijela záchranka, odvezli mě do nemocnice, vypumpovali ţaludek, nasadili do sanitky a 

ţe jedem domŧ. A já jsem byl sice lehce zblblej z těch práškŧ, ale velmi při smyslech. A 

říkal jsem si: „No právě tohle já nechci. Domŧ.― A jelikoţ jsem měl u sebe tu ţiletku, tak 

jsem si v té záchrance pořezal ruku. Já jsem o tom uţ přemýšlel předtím, tak jsem to 

udělal, jak mi radili: hodně vysoko a plytce. [...] Pak byla v nemocnici taková svině 

sestřička, která říkala: „Neumrtvujte to tomu hajzlovi.― A skutečně to neumrtvili a šili za 

ţiva. Byl jsem sice trošku omámený z těch práškŧ, ale bolelo to jako svině. To byla 

taková srandovní scéna v té záchrance, kdyţ jsem se podřízl a teď jsem se to snaţil proţít. 

[...] Ten záchranář si toho najednou všiml, tak zastavil a začal na mě ječet, ţe vyčištění tý 

deky stojí dvacet korun. Jak jsem se to snaţil proţívat, tak ve mně byla taková myšlenka: 

„Blbec, já tady umírám a on mluví o dvacetikoruně.― Tak mě odvezli znovu do 

nemocnice, sešili mi to a rovnou do Šternberka. Coţ jsem byl velmi spokojenej. A tam 

byl naprosto skvělej pobyt.Ve Šternberku. To jsem zaţil nádherný tři týdny.‖
413

 

V léčebně měl Hutka podle svých slov privilegované postavení: „Byl jsem atrakce pro 

primáře i pro doktorku. První den jsem měl s tím primářem rozhovor o Sartrovi, coţ ho 

fantasticky nadchlo. Říkal: „O něm jsem si ještě s nikým tady nepopovídal.― Nedávali mi 

ţádné léky. Myslím, ţe pochopili přesně, aniţ to dali najevo, která bije. Takţe mě tam 

nechali být. [...] Dokonce ten primář, který byl vŧči mě tak milej, ale byl tam taky asi 

deset let, taky cvok, za mnou přišel, jestli bych nešel na přednášku, jako exponát, pro 

studenty do Olomouce. [...] Takţe jsem tam byl před studentama v tom blázineckým 

ţupanu. Pak byla zajímavá diskuse, kterou ale přerušili. Já jsem to okamţitě zatáhl na 
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generační problém [...] To byl báječnej pobyt a dostal jsem pak na základě toho modrou 

kníţku, takţe to byla veliká úleva.‖ 

Běţnějším útočištěm vlasatcŧ neţ odlehlý Štenberk byla praţská psychiatrická léčebna v 

Bohnicích. ―Bejt v Bohnicích patřilo tehdy k dobrýmu společenskýmu tónu. Nad 

máničkama tam drţela ruku jedna doktorka, jmenovala se Hana Markupová [autorka 

obhajoby vlasatcŧ v Mladém světě v roce 1965, pozn. FP],‖ vzpomíná na poměry v této 

léčebně v druhé polovině šedesátých let Jaroslav Klepal.
414

 

Pravomoci, které lékařŧm psychiatrických léčeben přiznával tehdejší zákon, byly velmi 

široké. Mohli rozhodovat o zpŧsobu léčby a uloţení ústavní léčby (drţení na uzavřených 

odděleních) v podstatě bez ohledu na vŧli pacienta. Zákon totiţ stanovil, ţe „[v]yšetřovací 

a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného nebo lze-li tento souhlas 

předpokládat―
415

 a počítal i s moţností nucené hospitalizace, kterou musely ústavy 

oznámit národním výborŧm, jeţ byly jejich zřizovately a zároveň měly přezkumnou 

pravomoc. V případech nucené hospitalizace pro duševní nemoc zákon počítal ještě 

s moţností soudního přezkumu, o nějţ ovšem mohlo být poţádáno jen jednou za pŧl 

roku.
416

 Tato zákonná ustanovení prakticky silně omezovala moţnosti případné obrany 

pacientŧ proti nařízené léčbě a jejím podmínkám. Ty byly navíc dále omezovány i 

strikními vnitřními řády ústavŧ, nemoţností nahlédnout do zdravotnické dokumentace 

vedené k jejich osobám, specifickým jazykem – odborným ţargonem pouţívaným lékaři, 

který byl běţnému pacientovi nepřístupný.  

Jaroslav Baštecký upozorňuje na to, ţe v období komunistického reţimu nebyly výše 

uvedené pravomoci psychiatrie vyuţívány ani tak často k přímým represím proti 

politickým odpŧrcŧm, ale spíše byly chápány jako nástroj medicinace nonkonformního 

chování či vzhledu. „Státní a straničtí pracovníci pochopili, ţe medicinaci společnosti 

mohou pouţít k odstranění všeho nonkonformního. Lákavá pro ně byla mj. i vágnost 

psychiatrických kritérií, jeţ přesahovala i pruţnost výkladu tehdejších právních předpisŧ. 

Nonkonformní projevy nebylo vţdy moţnost „označkovat― tím, ţe byly vtěsnány do 

paragrafŧ, snadnější bylo jedincŧm s nonkonformními projevy dát nálepku psychopatie či 

dokonce paranoie. Smyslem úplné psychiatrizace byla depolitizace a individualizace 

problému, a tím i jeho odstranění. Stát se pak mohl distancovat od takových negativních 

jevŧ,― píše Baštecký.
417

 Právě tento jev mŧţeme pozorovat v případě kampaně proti 

vlasatcŧm. I tady byla docházelo k zdŧrazňování „duševních chorob― vlasatcŧ ze strany 

laikŧ (stranických, bezpečnostních orgánŧ a médií), které bylo do značné míry 

potvrzováno příslušnými odborníky. Označení za duševně nemocného umoţňovalo 

marginalizaci problému i takto stigmatizovaných jednotlivcŧ. 

Přesto ovšem mocenské nástroje, které měla psychiatrie k dispozici, nebyly v případě 

kampaně proti vlasatcŧm uţívány zcela v intencích návrhŧ a poţadavkŧ orgánŧ Veřejné 

bezpečnosti či PÚV KSČ. Lékaři při jejich uplatňování sledovali vlastní zájmy, 

především zájem na uplatnění své výlučné kompetence diagnostikovat duševní choroby 

(rozhodovat o duševní normalitě) a léčit. Prosazování této kompetence je vedlo nejen 

k přijímání restriktivních či represivních opatření, ale často i k jednání, které bylo ze 

strany vlasatcŧ vnímáno jako poskytování útočiště či pomoc při vyhýbání se vojenské 

sluţbě či zaměstnání. Psychiatři tak, pokud si připomeneme Foucaultŧv výrok, nejen 

pomáhali „udrţovat politickou moc―, ale do jisté míry pomáhali i taktikám, které 

umoţňovaly části mládeţe se „politické moci― vyhýbat, nebo spíš tuto moc rozřeďovaly a 
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částečně přesouvaly do jiných (léčebných) institucí. Jestliţe tedy představitelé oficiálních 

struktur politické moci vyuţívali psychiatrie do jisté míry k popření existence problému 

nonkonformní mládeţe a částečnému distancování se od povinnosti jeho řešení, vlasatci 

se na druhou stranu pokoušeli vyuţívat této distance k získání určitých úlev či výhod.  

Od samého počátku byla součástí oficiálních zdŧvodnění nezbytnosti zásahu proti 

vlasatcŧm údajná hygienická a zdravotnická rizika spojená s jejich existencí. Kromě 

celkového ohroţení „zdravého vývoje mládeţe― například šířením alkoholismu a 

narkomanie či jinými duševními chorobami, byly zdŧrazňovány hlavně nebezpečí šíření 

pohlavních chorob a dalších onemocnění souvisejících špinavým vzhledem a parazity, 

kteří byli s vlasatci s vlasatci spojováni. Četné doklady k tomu nalezneme nejen 

v policejních zprávách, ale především v tisku. Ten opakovaně rozebíral tvrzení typu: 

„Ovšem „máničky―, a není jich málo, jsou nositeli tohoto hmyzu [blech, vší a 

„podobného hmyzu―]―
418

 nebo „Mnohým se bujné kštice hemţily hmyzem―
419

, nebo 

uţíval v souvislosti s vlasatci výrazy, kterými bylo obvykle označováno chování hmyzu 

(„[...]se však kolem rozlehlé lipenské přehrady zahemţily party, kde převáţilo něco 

jiného a kde hřívy výrostkŧ byly[...]).
420

  

Podobnou argumentaci vyuţívala i opatření nařízená Veřejnou bezpečností, PÚV KSČ a 

národními výbory, které v souladu s těmito charakteristikami počítaly i s podstatným 

nasazením hygienických a zdravotnických institucí při potlačování vlasatcŧ. Lékaři a 

zdravotničtí pracovníci skutečně v mnoha případech podle těchto zadání v rámci kampaně 

(ale v řadě případŧ i před a po skončení její hlavní fáze) konali. O tom svědčí nejen 

policejní statistiky, ale i řada vzpomínek dlouhovlasých, včetně té následující: „měl jsem 

takovýhle vlasy [ukazuje na prsa, pozn. FP] a vzápětí mě sebrali policajti, odvezli do 

věznice na Ruzyň. Tam byl doktor, kterej se na mě z dálky podíval a řekl: „Ostříhat, má 

vši.― Já na to: „A co Hippokratova přísaha?― Jak si mŧţe dovolit tak lhát? Ale oni se se 

mnou nebavili a odvezli mě na Bulovku na odvšivovací stanici. Tam byl rozumnej dědek, 

povídá: „Podívej se, oni tady hlídaj, tak se tady namoč, dělej, ţe se koupeš, aby viděli, ţe 

seš mokrej… a já tě trochu ostříhat musím.― Tak mě tedy ostříhal.‖
421

  

Ovšem míra a zpŧsob zapojení těchto institucí do kampaně se výrazně lišil. Velmi aktivní 

byla účast hygienikŧ ministerstva vnitra či ve velkých městech, jinde byl přístup spíše 

pasivní a někde se dokonce vyskytlo o výslovné odmítání spoluúčasti na kampani 

(hygienik v Karlových Varech). Zdravotníci při kampani prosazovali své zájmy a 

mocenská postavení, coţ v některých případech vedlo i k tomu, ţe uplatňovali spíše 

politiku, která byla z hlediska vlasatcŧ vnímána jako příznivá (někteří psychiatři). 

Pluralita uplatňovaných politik ukazuje na skutečnost, ţe kontrolní, donucovací a 

disciplinační mechanismy moci, mezi něţ do určité míry patřily i zdravotnické instituce, 

nebyly řízeny pouze striktními příkazy formálního mocenského centra, ale ţe byly 

ovlivňovány i zájmy, přesvědčením nebo emocemi jednotlivých aktérŧ, kteří tuto moc 

zprostředkovávali.  

 

Sdělovací prostředky 

Na mnoha místech jsem se jiţ v této práci dotkl rŧzných aspektŧ pŧsobení 

československých médií ve sledovaném období. V kapitole Oficiální média a nová móda 

jsem popsal, jak i přes opakovaná nesouhlasná stanoviska vedení KSČ oficiální média 
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v řadě případŧ šířila „úpadkové― a „primitivní― západní kulturní vzory. V kapitolách 

věnovaných fungování jednotlivých institucí v rámci kampaně jsem pak zmínil jejich 

spolupráci s médii i případy, kdy masové sdělovací prostředky politiku příslušných 

institucí narušovaly či (většinou „konstruktivně―) kritizovaly (viz. kapitoly Veřejná 

bezpečnost, Zdravotnická zařízení, Vzdělávací zařízení). 

V této kapitole bych tedy chtěl věnovat prostor shrnutí některých konstatovaných jevŧ a 

především pak načrtnutí právního a institucionálního rámce i tendencí zasahujících do 

fungování instituce, která byla definována jako hlavní nástroj propagandy reţimu. 

Právě proto, ţe byl tisk, rozhlas a televize povaţován za nejdŧleţitější instrument 

stranického ideového pŧsobení na společnost, byl také podroben zvláštnímu dohledu 

Komunistické strany. Ten, jak popisuje například Karel Kaplan, měl hned několik rovin a 

rŧzných převodových pák.
422

  

O dlouhodobé ideové a programové řízení se ÚV KSČ pokoušel prostřednictvím svých 

zvláštních usnesení věnovaných jednotlivým médiím (O poslání a úkolech místního tisku 

z roku 1959, Poslání a stav kulturních časopisŧ z roku 1964, O činnosti a problémech Čs. 

rozhlasu a O stavu, činnosti a úkolech Čs. televize z roku 1965, K aktuálním otázkám 

stranického pŧsobení z roku 1966). Orgány ÚV KSČ také přijímaly usnesení o 

jednotlivých titulech, či pořadech (např. o časopise Tvář, Květen, Student, Kultúrny ţivot, 

Literárních novinách atd.).  

Kromě nejvyšších představitelŧ se sdělovacím prostředkŧm podrobně věnoval i aparát 

ÚV KSČ, jehoţ vedoucí pracovníci pořádali porady se šéfredaktory, na nichţ jim zadávali 

témata, určovali zpŧsob psaní o nich, hodnotili jejich činnost za delší časové období a 

kritizovali „ideově nesprávné― články či pořady. Běţně docházelo ke konzultacím mezi 

zástupci médií a pracovníky aparátu (především tzv. ideologického oddělení ÚV KSČ), 

které mohly být vyvolány i ze strany funkcionářŧ sdělovacích prostředkŧ, pokud chtěli 

dopředu získat souhlas s publikováním oţehavého materiálu. Pracovníci aparátu ÚV KSČ 

si také vyţadovali schvalovací projekce či předvádění rozhlasových a televizních pořadŧ 

před jejich vysíláním. Stanovisko vyjádřené zástupci aparátu ÚV KSČ na těchto 

předváděních (zákaz) bylo pro autory či jiné pracovníky médií závazné a byl o něm 

informován tajemník ÚV. 

Vedení KSČ zásadně ovlivňovalo sdělovací prostředky svou kádrovou politikou, tedy 

tím, ţe schvalovalo obsazení řídících, ale i niţších funkcí v médiích. Především 

šéfredaktorské a další vedoucí funkce pak byly obsazovány zásadně členy strany. Jejich 

prostřednictvím pak ÚV KSČ tiskoviny i rozhlas a televizi mohlo řídit „po stranické 

linii―. Stranické buňky uvnitř sdělovacích prostředkŧ pak mohly prosazovat své představy 

(samozřejmě převáţně v souladu s „hlavní linií― strany určenou vedením strany) proti 

běţným zaměstnancŧm redakcí, nečlenŧm KSČ. 

Dalším prostředkem, který vedení KSČvyuţívalo pro kontrolu sdělovacích prostředkŧ a 

podporu ţádoucích titulŧ bylo rozhodování o výši nákladu, resp. přiděleném mnoţství 

papíru. 

Všechny tyto nástroje ovládání dŧleţitého nástroje ideologického boje však nepokládalo 

vedení KSČ za dostatečné a proto jiţ v roce 1953 zřídilo pro dohled nad obsahem médií a 

pro provádění cenzury speciální státní úřad nazvaný Hlavní správa tiskového dohledu 

(HSTD). Ten fungoval bez řádného zákonného zmocnění (zřízen byla pouze usnesením 

československé vlády) od roku 1953 do roku 1966, kdy byl nahrazen tzv. Ústřední 

publikační správou. Pracoviště HSTD formálně fungovala na celostátní, krajské i okresní 

úrovni v rámci ministerstva vnitra, jejich činnost ovšem určoval aparát KSČ na ústřední i 

jednotlivých niţších úrovních. Hlášení o činnosti podával jak vedení MV, tak i KSČ.  

                                                 
422

 KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968, Brno, Doplněk 2002, str. 160 - 163 



103 

 

Zvláště v prŧběhu roku 1966 však rostla nespokojenost vedení KSČ s tím, ţe přes 

všechny výše popsané mechanismy redakce dostatečně nedodrţují linii strany. Proto, a 

zřejmě také s ohledem na právní nejistotu cenzorních orgánŧ, která se mohla odráţet i ve 

větší benevolencí, bylo rozhodnuto o tom, ţe bude kontrola tisku jasněji upravena 

zákonem. Byl proto navrţen nový tiskový zákon, který byl schválen Národním 

shromáţděním 25. října 1966. Jak ovšem dále ukáţi, na změnu uplatňování 

propagandistické politiky vŧči vlasatcŧm neměl větší vliv.  

Při vyhlášení celostátní kampaně proti vlasatcŧm dostaly sdělovací prostředky i cenzorní 

a kontrolní orgány od vedení ÚV KSČ jiţ v srpnu 1966 jasné zadání. „: „Na úseku tisku, 

rozhlasu a televize směřují [opatření] především k zamezení publicity vlasatcŧ. Redakce 

těchto nástrojŧ nebudou propŧjčovat své stránky článkŧm a fotografiím jejichţ obsah či 

forma by mohly přispět k propagaci vlasatcŧ, apologetice jejich názorŧ, společenské 

existence a zdŧvodňování „vědeckými― argumenty, proč vlasatci jsou takoví, jací jsou. 

Současně se nedostane publicity ţádnému z materiálŧ, který by se pro ně mohl stát 

vzorem, zdrojem inspirace k dalšímu nepřístojnému vystupování. Také televize nepřipustí 

propagaci vlasatcŧ a vystupování souborŧ vlasatcŧ, ať jiţ ve zpravodajských relacích, či 

uměleckých pořadech. Redakce nedají podporu vlasatcŧm a jejich stíţnostem v 

případech, kdy z dŧvodŧ osobní neupravenosti, nečistoty a chování je odmítl personál 

restaurací a jiných podnikŧ obsluhovat apod. Také stíţnosti na obdobné zákroky dalších 

institucí nebudou vyřizovány.  

Televize, rozhlas, film, denní tisk a obrázkové časopisy budou pŧsobit k vytváření 

pozitivního příkladu pro mládeţ, stavět před ní přitaţlivého hrdinu a vlastnostmi, které 

odpovídají socialistické morálce a budou přijatelné pro nejširší vrstvy mládeţe. Tato 

pozitivní práce je ovšem velmi náročná a dlouhodobá.―
423

 

Tiskoviny jako Rudé Právo, Večerní Praha, Student, ale i třeba humoristický časopis 

Dikobraz
424

 začaly ihned plnit kritické články, vtipy a jiné útoky proti chlapecké módě 

dlouhých vlasŧ a jejich nositelŧm. Řada těchto článkŧ byla připravena na základě 

stranického dokumentu (o čemţ svědčí časté shodné formulace) a ve spolupráci 

s Veřejnou bezpečností, která k nim poskytla informace a například i obrazový 

materiál.
425

 Reakce zastávající se vlasatcŧ se v médiích prakticky neobjevily, kromě 

řídkých případŧ, kdy byly doprovozeny kritickým redakčním komentářem, jeţ námitky 

vyvracel.
426

 Nařízení bylo dŧsledně dodrţováno aţ do poloviny roku 1967, kdy byla 

v Mladém světě otištěna diskuse ohledně uplatňování školních řádŧ vŧči vlasatým 

mladíkŧm. V ní dostaly poprvé větší prostor hlasy na jejich obranu.
427

 S plněním nařízení 

PÚV KSČ v oblasti médií vyjádřilo v hlášení z poloviny října 1966 víceméně spokojenost 

vedení Veřejné bezpečnosti. Kritizovalo pouze skutečnost, ţe veřejnost v době probíhající 

kampaně nelibě nese, ţe „současně televize uvádí programy se zpěváky, kteří svým 

zevnějškem výstřední účesy propagují, nejčastěji byli uváděni zpěváci MAJER a 

NECKÁŘ.― Fungování HSTD, která zabránila výjimečnému pokusu redaktora o 

obhajobu vlasatcŧ pak dokládá informace VB, ţe „Zaráţející ale byl tón a stanovisko 

redakce Literárních novin na tento případ v neuveřejněném článku Alexandra 

KLIMENTA. Obsah vyzněl jako hrubé osočení veškeré činnosti VB a jako propagace 
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poznamenaní, in Student, II. roč., č. 41, září 1966  
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„svobody nosit dlouhé vlasy―, vysloveně negoval všechny direktivy k právě zahájené 

kampani proti „vlasatcŧm―.―
428

 Podobně pak hlavní cenzorní úřad musel zasáhnout ještě 

více neţ pŧl roku po skončení hlavní fáze kampaně, kdy v Čs. rozhlase zabránil 17. dubna 

1967 odvysílání části pořadu Gramotingltangl, v němţ se proti vylučování dlouhovlasých 

ze škol postavil Miroslav Horníček. Cenzorŧm se nelíbilo hlavně jeho konstatování: 

„Seděl tam takovej chlapec, měl dlouhý vlasy a říkali: ten dělá jako lesní dělník, loupe 

kŧru, je mu asi devatenáct let, vyštudoval střední školu s vyznamenáním, projevil 

obrovskej technickej talent, šel na prŧmyslovku, kde se projevil i nadále jako veliký 

technický talent, študoval výborně a nejadnou mu kantoři postili jaksi ultimatum, buď ţe 

se dá ostříhat, nebo ţe opustí školu. A ten chlapec opustil školu.[...] a já ještě bych chtěl 

říci, ţe tím nehájím dlouhé vlasdy, ale hájím právo na ně. To není otázka, jestli má někdo 

právo mu je upřít a pro ne ho vyhnat ze školy, a já tvrdím, ţe ne.―
429

 

Cenzura ovšem bránila zmínkám o pronásledování vlasatcŧ jiţ dávno před vyhlášením 

koordinované kampaně. Na podzim 1965 doporučil HSTD například vypustit část 

rozhlasového pořadu Mikrofórum 60 s následující zpovědí chlapce s dlouhými vlasy: 

„Nosím dlouhé vlasy. Nosím je uţ delší dobu pokud mě vţdycky občas neostříhají, 

polic... u nás veřejná bezpečnost nebo jestli nepodlehnu nátlaku sama sebe nebo okolí a 

snaţím se je nosit pokud moţno pořád. Nijak je nejmenuju, nemají pro mně ţádné jméno, 

jsou pro mně spíš symbolem ţivota, který bych chtěl ţít. Totiţ domnívám se, ţe problém 

dlouhých vlasŧ, který právě nastal teď na celém světě je jakousi romantickou reakcí na 

standartnost a konfekčnost prostředí. U nás je to spíš taková psychická konfekčnost, 

kterou vynutila snad, já nevím, padesátá léta [...] Mě se líbily dlouhé vlasy, proto jsem si 

je nechal narŧst a teprv kdyţ jsem je měl a začal jsem chodit mezi lidi a musel jsem se 

mezi nimi pohybovat, být, tak to jak oni mě vyčlenili sami ze svého středu jak se mě 

snaţili vyčlenit a jak mě chápali úplně jinak, jak se nedívali na mě jako na člověka, ale 

jako na mně jako osobu s dlouhými vlasy a podle toho poměřovali vše, neboť asociovali 

úplně neznámým zpŧsobem, tak to mě donutilo k tomu, abych se uzavřel sám do sebe a 

učinil si z těchto dlouhých vlasŧ symbol svého zpŧsobu ţivota. A já se domnívám, ţe by 

nebylo dobré, aby lidi, ty kteří nosí dlouhé vlasy poměřovali, já nevím, aby je pokládali 

za něco vyjímečného, podivného, zrŧdného. Tím ţe se k nim staví takto, tak je vyčleňují 

ze svého středu a záměrně v nich vyvolávají nejtvrdší reakce.―
430

 

Tuto deklaraci motivace a ţivotní situace dlouhovlasého mladíka cenzura „nepropustila― 

svým sítem. Pravděpodobně jí však více neţ proklamace ţivotního postoje vadila zmínka 

o úloze Veřejné bezpečnosti při represích. Jiné materiály, které se zabývaly módou 

dlouhovlasých (zejména v zahraničí) totiţ v období před vyhlášením kampaně naopak 

přes cenzuru prošly, coţ se také později stalo terčem kritiky materiálŧ připravených VB a 

ÚV KSČ.
431

 

Nelze ale tvrdit, ţe by se aţ do usnesení PÚV KSČ k vlasatcŧm stavěla média k módě 

dlouhých vlasŧ pozitivně a ţe by zcela zanedbávala své výchovné pŧsobení zaměřené na 

disciplinaci vzhledu mládeţe. Tento cíl sledovaly nejen články v hlavních médiích, ale i 
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satirické či posměšné vtipy v časopise Dikobraz
432

 i výchovné články v dětských 

časopisech.
433

 A podobné články a pořady se objevovaly v médiích i poté, co hlavní fáze 

kampaně skončila. 

Zvýše uvedeného je jasně patrné, ţe československá média sehrála ve vztahu k vlasatcŧm 

paradoxní roli. Na jedné straně některá média (zvlášť ta zaměřená na mládeţ) pomáhala 

zvláště pomocí fotografií, filmu a zvuku šířit novou módu a kulturní vzory. Na druhé 

straně ovšem proti módě bojovala posměchem, šířením odsudkŧ a předsudkŧ a 

v okamţiku jasně deklarovaného politického zájmu vedení KSČ se podle instirukcí 

zapojila do disciplinační kampaně. 

 

                                                 
432

 srov. např. Dikobraz roč. 1965, kreslené vtipy v č. 2 – Která z vás je nevěsta? (s obrázkem ze svatební 
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 např. anonymní článek in Ohníček, roč. 17, 1966, č. 1, na str. 14 přinesl osvětově ironický text: 
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Subkultury Západu a Východu 

V této práci jsem se dosud věnoval především srovnávání a popisu fenoménŧ nebo politik 

souvisejících s kampaní proti vlasatcŧm. Prostřednictvím jazyka dobových dokumentŧ i 

vzpomínek pamětníkŧ jsem se snaţil ukázat jak vlasatci vypadali, kde a co dělali a jak na 

ně reagovaly instituce a mocenské struktury té doby. Interpretaci toho proč aktéři 

zkoumaných jevŧ jednali tak, jak jednali, jsem zatím věnoval poměrně málo úsilí. Jistě, 

rŧzné zájmy a motivace aktérŧ, stejně tak, jako snahy o jejich legitimaci jsem do jisté 

míry rozebíral v kapitolách věnovaných jednotlivým mocenským institucím. Při jejich 

pročítání však musí nutně čtenáře napadnout otázka, proč tyto mnohdy tvrdé reakce 

nejrŧznějších institucí mladí muţi s dlouhými vlasy vlastně vŧbec podstupovali. 

Vysvětlení, které jsem se s pomocí Simmelovy interpretace proměn módy pokusil podat 

v kapitole o módě vlasatcŧ, jak se ukázalo, odpověď na tuto otázku v úplnosti 

neposkytuje. V následujícím textu se tedy pokusím přijít i s interpretacemi dalšími, při 

nichţ budu brát v úvahu interpretační koncepty či pojmový aparát, který rozvíjela západní 

sociologie v posledním pŧlstoletí při zkoumání společenských jevŧ, které na první pohled 

měly s československými vlasatci mnoho společného. Pokusím se tedy zjistit, zda a do 

jaké míry tato vnější podobnost mezi hippies, beatniky, Provos, Mods a Rockers a dalšími 

subkulturami, hnutími či kontrakulturami, které se objevovaly v šedesátých letech 

v Západní Evropě a ve Spojených státech, umoţňuje uplatnění podobných interpretačních 

rámcŧ i pro mnou zkoumané jevy a události. Pokud by se mi podařilo dokázat, ţe jsou 

koncepty nebo pojmy jako například subkultura či kontrakultura pouţitelné i při 

zkoumání společnosti socialistického Československa šedesátých let, otevřela by se tak 

podle mého názoru zcela nové moţnost pro pochopení a interpretaci fungování tehdejší 

společnosti. 

Delikventní subkultury 

Pojem subkultura se začal rozvíjet především v americké sociologii a kulturní 

antropologii v období po druhé světové válce v rámci tzv. Chicagské školy. Její členové 

či vědci, kteří byli jejím pojetím ovlivněni, zkoumali jiţ v období dvacátých a třicátých 

let především rŧzné „deviantní― skupiny obyvatel, jako například mladé zločince,
434

 

prodejné tanečnice,
435

 bezdomovce
436

 a podobně. Mezi nejzásadnější práce, které se 

v polovině padesátých let minulého století pokusily o zakotvení a rozpracování pojmu 

subkultura, patří studie „Deliquent boys: The culture of the gang―
437

 Alberta K. Cohena. 

Ten byl ve svých východiscích silně ovlivněn Robertem Mertonem a jeho poznáním o 

přirozené snaze individuí o konformitu a asimilaci a také Durkheimovým konceptem 

„anomie―( tedy zpŧsobu reakce individua  - např. v podobě sebevraţdy - na neschopnost 

dostát uznávaným normám a hodnotám, které přináší pocity odcizení a zbytečnosti). 

Cohen však, jak dále uvidíme, na příkladu gangŧ mládeţe ukázal, ţe delikvence jejich 

členŧ není výsledkem nějaké individuální patologie a nevede jen k pocitŧm odcizení, ale 
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vytváří zároveň nový sociální svět, svět subkultury, kde lidé „dělají věci spolu―.
438

 Podle 

Cohena sice je na jedince vyvíjen tlak ze strany společnosti ke konformitě a tento tlak je 

podporován přejímáním obecně sdílených hodnot ze strany individua a jeho psychickou 

potřebou se začlenit. Jedinec se ovšem mŧţe ocitnout v situaci, kdy jsou pro něj tyto 

hodnoty (určující například jeho sociální status) nedosaţitelné obecně schvalovanými 

prostředky. Tehdy se sice mŧţe rozhodnout jednat „na vlastní pěst―, stát se deviantem, 

daleko spíše ovšem bude hledat skupinu lidí s podobným problémem, subkulturu, se 

kterou bude moci sdílet nově vytvářený referenční rámec (frame of reference) a jehoţ 

rámci bude hledat nová řešení. „Tato řešení, kromě skutečnosti, ţe s nimi nejsou zatím 

spojena sociální kritéria platnosti a příslib sociální odměny obecného konsensu, mohou ve 

skutečnosti elegantněji řešit problémy této skupiny a přitahovat její členy efektivněji, neţ 

kterékoliv dosud institucionalizované řešení.―
439

  

Pokusy o vytváření subkulturní skupiny jsou doprovázeny „prŧzkumnými gesty― 

(exploratory gestures), které mají zjistit reakce ostatních a pomoci případně upravit 

nalézaná řešení podle nich. Gesta pozitivně přijatá určitým mnoţstvím lidí se pak stávají 

skupinovými standardy, novými referenčními rámci subkultury.  

Nové zpŧsoby řešení či systém hodnot, se kterými subkultura přichází, ovšem vyvolávají 

nepřátelství okolní společnosti. Tento tlak z vnější pak posiluje spolupráci uvnitř skupiny 

a vzájemnou odkázanost jejích členŧ na sebe navzájem. Nikdy však samozřejmě tato 

skupina nemŧţe ţít zcela sama o sobě a tak musí nalézat nové zpŧsoby, jak si zajistit 

některé potřeby prostřednictvím kontaktŧ s vnějším světem. Vnějšímu světu, v jehoţ 

rámci mají členové subkultury nízký status, je s mírou nepřátelství jíţ vŧči členŧ 

subkultury projevuje, připisován negativní charakter a jeho členy je opovrhováno.  

Snaha o vymezení se vŧči okolnímu špatnému světu mŧţe jít podle Cohena tak daleko, ţe 

si členové subkultury záměrně vybírají takové vnější znaky a projevy, které mohou 

vyvolat nepříznivou reakci okolí. Cohen se v této souvislosti odvolává na pojem Fritze 

Redla, který hovoří o tzv.„ochranné provokaci―, ke které mŧţe v případě některých 

subkultur docházet. Její funkce spočívá podle Cohena v tom, ţe: „V takové situaci 

mŧţeme být nevědomě motivováni k tomu, abychom jednali přesně takovými zpŧsoby, o 

nichţ máme spočítáno, ţe povedou ostatní k výrazŧm rozhořčení a nenávisti, které 

mŧţeme poté vyuţít jako dŧkaz jejich zásadního nepřátelství a špatné vŧle. Tím se tak 

zbavíme našich morálních povinností vŧči těmto lidem a jsme schopni jednat svobodněji 

bez ambivalence. Takto vzniklé nebo posílené nepřátelství „vnější skupiny― mŧţe slouţit 

k tomu, aby ochránilo „vnitřní skupinu― před pochybnostmi ohledně jejího zpŧsobu 

ţivota.―
440

     

Pokud bychom se prizmatem tohoto konceptu podívali na případ vlasatcŧ 

v Československu, mŧţeme říci, ţe skutečně pro značnou část z nich, jak ostatně 

přiznávaly i dobové stranické dokumenty, neexistovala jasná perspektiva respektovaného 

postavení ve společnosti. Jak jsem jiţ ukázal, mnoho vlasatcŧ patřilo mezi učně (s 

perspektivou nijak prestiţních zaměstnání), nebo dokonce jiţ pracovali v převáţně 

nekvalifikovaných profesích. Ve výjimečných případech pak někteří z nich usilovali o 

uměleckou kariéru hudebníkŧ, výtvarníkŧ nebo básníkŧ. Ta však v dobových poměrech 

byla značně problematická (mj. byla svázána ideologickou či politicko-estetickou 

kontrolou ze strany KSČ). V této situaci mladí lidé podnikali „prŧzkumná gesta― 
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(přejímání prvkŧ módy – dţíny, dlouhé vlasy), kterými zkoušeli reakce okolí a především 

svých vrstevníkŧ. Tato gesta byla přitom přihlášením i k určitým zpŧsobŧm řešení, 

zpŧsobŧm ţivota mladých lidí na Západě a rockových hudebníkŧ, které byly pro většinu 

okolní společnosti nepřijatelné. Nepřátelské reakce většinové společnosti, vedly 

k utvrzení identity nové subkultury – vlasatcŧ. Slouţily jim k potvrzení „zkaţeného― 

stavu okolní společnosti a zároveň je v jejich očích ujišťovaly o správnosti nově 

zvoleného zpŧsobu ţivota.  

Tuto intepretaci podle mého soudu velmi ţivě ilustruje jiţ zmiňovaná zcenzurovaná 

zpověď dlouhovlasého mladíka pro Čs. rozhlas z roku 1965, kterou ještě zkráceně 

připomenu: „Mě se líbily dlouhé vlasy, proto jsem si je nechal narŧst a teprv kdyţ jsem je 

měl a začal jsem chodit mezi lidi a musel jsem se mezi nimi pohybovat, být, tak to jak oni 

mě vyčlenili sami ze svého středu jak se mě snaţili vyčlenit a jak mě chápali úplně jinak, 

jak se nedívali na mě jako na člověka, ale jako na mně jako osobu s dlouhými vlasy a 

podle toho poměřovali vše, neboť asociovali úplně neznámým zpŧsobem, tak to mě 

donutilo k tomu, abych se uzavřel sám do sebe a učinil si z těchto dlouhých vlasŧ symbol 

svého zpŧsobu ţivota. A já se domnívám, ţe by nebylo dobré, aby lidi, ty kteří nosí 

dlouhé vlasy poměřovali, já nevím, aby je pokládali za něco vyjímečného, podivného, 

zrŧdného. Tím ţe se k nim staví takto, tak je vyčleňují ze svého středu a záměrně v nich 

vyvolávají nejtvrdší reakce.―
441

 

 

Subkultury mládeže 

Dŧleţitý impulz do zkoumání subkultur přinesla tzv. Birminghamská škola kulturních 

studií (The Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS). Její teoretická východiska 

byla silně ovlivněna marxismem a zaměřovala se především na studium skupin mládeţe 

z dělnických či niţších tříd. Mezi zkoumané subkultury tak patřili mimo jiné i takzvaní 

Teddy Boys, Modes a Rockers z Velké Británie, jejichţ móda podle pamětníkŧ výrazně 

ovlivňovala i módu československých vlasatcŧ. Určité shrnutí několik desítek let 

trvajících výzkumŧ autorŧ spojených s východisky Birminghamské školy, které 

v pozdějších letech zahrnuly i výzkum například skinheads či punkerŧ, přinesla na konci 

osmdesátých let minulého století publikace Resistance through rituals.
442

 V ní se objevuje 

jedno z dalších vysvětlení moţných motivací pro vznik a existenci subkultur. „Subkultury 

dělnické třídy, podle našeho názoru, se objevují na úrovni sociálních a kulturních třídních 

vztahŧ podřízených tříd. Zároveň také, dobývají prostor pro mladé, kulturní prostor 

v jejich okolí a v institucích, opravdový čas pro zábavu a rekreaci, skutečný prostor na 

ulici nebo nároţí. Slouţí k vyznačení příslušných „teritorií― na jednotlivých místech. 

Seskupují se okolo klíčových událostí sociální interakce: víkendŧ, diskoték, výletŧ o 

státním svátku, nocí strávených „v centru―, „postávání a nicnedělání― během 

všednodenních večerŧ, sobotních zápasŧ.―
443

 Podle britských vědcŧ se tak 
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prostřednictvím subkultury pokoušejí mladí lidé o symbolické řešení problémŧ spojených 

s jejich třídním postavením. Toto řešení však vţdy zŧstane pouze pomyslné a skutečné 

problémy bude spíše maskovat nebo je naopak reprodukovat na symbolické rovině.  

Vědci Birminghamské školy také zdŧrazňují roli populární kultury, respektive faktu 

nárŧstu nových konzumentŧ produktŧ spojených s volným časem – příslušníkŧ mladé 

generace, ke kterému došlo v padesátých a šedesátých letech. Tuto kulturu však podle 

nich mladí lidé, členové subkultur jen prostě nekonzumovali, ale naopak ji aktivně 

vyuţívali, šířili, modifikovali a vyuţívali ji také k symbolickému odporu vŧči převládající 

kultuře starší generace a kultuře středních vrstev – vytvářeli vlastní styl subkultury. Tento 

prvek odporu je ovšem neustále ohroţován upadnutím do osidel spotřebního trhu s jeho 

tendencemi k homogenizaci společnosti.  

Dŧraz, který představitelé Birminghamské školy kladli na třídní charakter a interpretaci 

subkultur (i kdyţ v případě například Mods přiznávali sklony k smazávání třídních 

rozdílŧ prostřednictvím módních prvkŧ i projevŧ, které zasahovaly širší vrstvy mládeţe), 

by mohl vést k oprávněnému poukazu na rozdílnost společenských systémŧ tehdejší 

Velké Británie a Československa a tím pádem i na nemoţnost prostého porovnávání 

fenoménu subkultur obou zemí. Jistě je moţné tvrdit, ţe se uspořádání britské společnosti 

zaloţené na tradičním kapitalistickém systému lišilo od toho v socialistickém 

Československu, kde podle oficiální ideologie existovaly pouze třídy rolníkŧ, dělníkŧ a 

pracující inteligence, v praxi však hrubě řečeno stála spíše třída nomenklaturní byrokracie 

vŧči zbytku společnosti. Ovšem dříve, neţ těmto systémovým rozdílŧm přisoudíme 

fatální dŧleţitost pro celý koncept, je vhodné se podívat na to, ţe i přes tyto systémové 

rozdíly, existovaly mezi fenomény obou zemí výrazné podobnosti. 

Módní styly Teddy Boys, Mods a Rockers, z nichţ všech si pŧjčovali některé prvky 

českoslovenští vlasatci, se mezi sebou ve skutečnosti výrazně lišily. Teddy Boys, jejichţ 

éra se dá datovat od druhé poloviny padesátých let do zhruba roku 1963, zvláště ke konci 

svého období preferovali „italský― styl oblékání, pro Rockers bylo typické koţené 

motorkářské oblečení, zatímco uvnitř Modes bylo moţné identifikovat více módních 

proudŧ (např. ty, kteří nosili dţíny, armádní bundy a plátěné boty, či naopak ty s módními 

kalhotami a pulovery a anoraky s koţešinou, či ještě tzv. hard Modes s těţkými botami, 

dţínami s kšandami a krátkými vlasy). Zvláště pro Mods pak byl charakteristický silný 

dŧraz na novou populární hudbu. Kromě Beatles, kteří se stali ikonou kultury mladých 

obecně, to byli především Rolling Stones a The Who, kteří svým vzhledem, texty, hudbou 

i přístupem určovali kulturní vzory a byli hlasateli či prŧkopníky této subkultury. 

I přes výše uvedené rozdíly ovšem okolní společnost mezi jednotlivými subkulturami 

příliš nerozlišovala. Ještě v roce 1963 například britské noviny označovali Rockers i 

Modes jako o Teddy boys.
444

 A v širší veřejnosti vyvolávali členové všech těchto 

subkultur podobnou „morální paniku―. Tento termín ilustruje S. Cohen na příkladu reakcí 

z tradičního rekreačního centra Brightonu, kam začali příslušníci subkultur jezdit na 

výlety. „Nebyli tím druhem lidí, který by byli do Brightonu lákáni a odrazování, kterému 

museli čelit, bylo aţ příliš zjevné. Některé odmítali obslouţit v kavárnách a restauracích, 

byli rozháněni, pokud se shromáţdili u obchodu nebo stánku na pobřeţí, dokonce je 

odmítali ubytovat bytné a majitelé penzionŧ. Na druhou stranu šlo o nové „zámoţné 

hordy― a tak byly nelítostně vyuţívány komerčně, například zvýšením cen. Na příklad 

tzv. Seaview a Beachside akčních skupin mŧţeme ale vidět, ţe byla dominantní místní 

tvář nepřátelská a rozmrzelá: těmhle vagabundŧm a chuligánŧm by nemělo být dovoleno 

odstrašovat slušné rekreanty, rodiny z dětmi (které uţ tou dobou stejně odjíţděly). A byly 
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tu další nové hrozby mimo Mods a Rockerŧ: dlouhovlasá mládeţ z Kontinentu [...]―
445

 

Snaha o odpuzení členŧ subkultur se v Brightonu i na jiných dovolenkových destinacích 

objevovala i později a to vŧči beatnikŧm a hippies.
446

 Tato a další represivní či 

disciplinační opatření, která byla iniciativně přijímána jak státními orgány, tak (a moţná 

především) jednotlivými soukromými aktéry, se velmi podobají opatřením, o kterých 

jsem psal v souvislosti s koordinovanou kampaní proti vlasatcŧm v Československu. 

Podle názoru S. Cohena, tato opatření slavila ve Velké Británii úspěch. „Poté, co je policií 

vyhazován z vlakŧ ještě před tím, neţ dojede do cíle své cesty, a pak neustále postrkován 

a napadán policií na ulicích a pláţích, vyhledáván v klubech, neobsluhován v kavárnách, 

mohl se někdo prostě se znechucením vzdát. Ta hra za to prostě nestála. V masovém 

fenoménu, jakými byli Mods a Rockeři vnikne určitá forma zeslabení: rozšiřování ustane, 

protoţe sociální distance od deviantŧ je tak rozšířena, ţe jsou noví stoupenci odrazeni od 

vstupu. Jedinými vstupujícími jsou velmi mladí nebo lumpen, pro něţ je dostupných málo 

jiných alternativ.―
447

 Ovšem při pokusu o posouzení úspěchu či neúspěchu subkultury či 

snahy o její potlačení, se opět dostáváme k východisku, tedy samotné definici toho, co 

vlastně subkultura je. Jak jiţ jsem uvedl, pro Birminghamskou školu je v podstatě 

subkultura vţdy pokusem o dobytí prostoru a symbolické řešení problémŧ spojených 

s třídním postavením aktérŧ (z řad především nastupující dělnické generace). Jako takové 

však ze samotné definice nikdy nemŧţe být úspěšné, pokud, adekvátně marxistickým 

východiskŧm, neprovede revoluci, která by třídní rozpory, jeţ jsou skutečnou příčinou 

subkultury, zlikvidovala. Takový „úspěch― však samotní příslušníci subkultury nehledali. 

Jejich úsilí bylo v tomto smyslu ne-politické, snaţili se pouze prosadit svou představu o 

správném zpŧsobu ţivota, vkusu, či kulturním vyjádření. Obdobně jako mladí lidé 

v Československu, kteří byli označováni za vlasatce. Při prosazování těchto cílŧ, pak byli 

navzdory pokusŧm o potlačení, příslušníci subkultur Mods a Rockerŧ do jisté míry 

úspěšní. V konkrétním čase a prostoru tyto představy dokázali prosadit, nebyli zcela 

homogenizováni spolu s ostatními. Jejich subkultura se postupně stávala pro okolní 

společnost dokonce do jisté míry přijatelnou. Nebezpečí, které pŧvodně pro média, policii 

a další disciplinační instituce reprezentovali Mods a Rockeři, začalo být připisováno 

novým skupinám chuligánŧ. S. Cohen ve své studii tuto skutečnost přiznává a přímo 

cituje i výrok policejního inspektora před soudem v Great Yarmouthu z konce roku 1966, 

který si stěţuje na nový fenomén: „dělnický týpkové, kteří přišli s odhodláním pŧsobit 

kaţdému potíţe, včetně policie, ale také nevinné mládeţi, která se jen snaţí se bavit...to 

nejsou obvyklí Mods a Rockeři.― Troufám si nyní tvrdit, ţe to bylo právě tato postupná 

akceptace, která vedla k postupnému vymizení subkultur Mods a Rockerŧ a jejich 

nahrazení subkulturami novými, které měly opět potenciál konfrontovat širší společnost 

s novými přístupy a hodnotami. K podobné akceptaci po období morální paniky a přes 

široké disciplinační protiopatření postupně docházelo i v Československu v případě 

vlasatcŧ. Tento proces byl ovšem značně pomalejší a byl do podstatné míry zvrácen po 

okupaci Československa v roce 1968. 

  

Subkultury Mods a Rockerŧ ovšem nebyly ani zdaleka jediným fenonénem západní 

kultury, který vykazoval určité podobnosti s vlasatci. Těchto podobností si byli vědomi 

jiţ tehdejší aktéři kampaně v Československu a podle okolností se na ně snaţili buď 

poukazovat, nebo je naopak popírat při obhajobě svého jednání. 
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Na prvním místě je zde jako inspirující jev zřejmě třeba zmínit beatniky. Jiţ jsem zde psal 

o tom, ţe cesta jednoho z hlavních představitelŧ americké literatury beatnikŧ, básníka 

Allana Ginsberga po Československu v roce 1965, výrazně ovlivnila tvořící se domácí 

mladou subkulturu a citoval jsem pro potvrzení této skutečnosti jako doklad nejen 

vzpomínky pamětníkŧ, ale například i policejní zprávy, které ovšem Ginsberga 

označovaly za „stoupence tzv. směru „beatovikŧ― – „zbité generace―.
448

 Oficiální média 

ovšem poukazování na spojitost mezi beatniky a vlasatci zřejmě povaţovala ze 

nebezpečnou legitimizaci chování a vzhledu části československé mládeţe a tak se její 

existenci snaţila spíše popírat. „Mají se za vyděděnce společnosti, někteří mají nejasné 

představy o beatnících, o zbité generaci (ovšem, ţe beatníci mají například svou 

literaturu, své básníky a spisovatele, to uţ nevědí),― popisoval například vlasatce 

scházející se u Národního muzea jeden z novinářŧ.
449

 A podobně psali i další: „Někteří 

mají nejasné představy o beatnících, zbité generaci a teorii „svobodně se projevit―. 

Někteří. U většiny však nejde o filosofickou záleţitost ani o projev odporu proti oficialitě. 

Z toho všeho, co na západě zplodilo vrstvu mladých, kteří protestují a vnější úpravou i 

oblečením se chtějí odlišit, zbylo právě jen to vnější a ještě v té horší formě.―
450

 Jistě 

nelze tvrdit, ţe by všichni vlasatci byli spisovatelé či jiní umělci (to ostatně neplatilo ani o 

beatnicích). Přesto se celá řada z nich v té době pokoušela psát, zvláště poezii ovlivněnou 

beatniky (např. Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák, Milan Koch, Pavel Beran a další). 

Znalosti beatnické literatury samozřejmě měli vlasatci kusé. Mimo jiné i proto, ţe 

v Československu od beatnických autorŧ do konce šedesátých let moc titulŧ v českém 

nebo slovenském překladu nevyšlo.
451

  

Povědomí o beatnicích však mezi vlasatci nepocházelo jen z přeloţených knih, případně 

přímého setkání, či šeptandy šířené okolo Ginsbergova praţského pobytu. Jeho zdrojem 

byly především články v oficiálních médiích. V těch se objevovaly zmínky o tomto 

fenoménu jiţ na začátku šedesátých let „San Francisco je rodištěm beatnikŧ /od názvu 

„Beat generation― – bitá, postiţená generace/, kteří protestují proti konformnímu ţivotu, 

proti měšťácké morálce...Tento protest je však většinou bohémský, výstřednický, 

výlučný, individualistický a recesistický, bez politického programu,― psalo jiţ v roce 

1962 Rudé právo.
452

 Téma beatnikŧ však ze stránek nezmizelo ani v druhé polovině 

šedesátých let. A pomáhalo inspirovat i vlasatce, jak vzpomíná Ivan Čeleda: „A v tom 

Mladým světě se objevil článek, který se jmenoval – nevzpomínám uţ si přesně – 

„Beatnici všech zemí zaplavují Paříţ―. Psalo se v něm o existencionalistech a taky o 

francouzskejch vlasáčích, který si tam chodili sedávat na nějaký tamní pověstný schody. 

A po nějaký době, co vyšel tenhle článek, mi uţ nějaký kluci z Demínky říkali – „hele, uţ 

jsem viděl ty a ty lidi a seděj tam u Muzea―.―
453

 Zmiňovaný text v mládeţnickém 

časopise, který vyšel rok před zahájením koordinované kampaně proti vlasatcŧm, sice 
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poukazuje na kořeny beatnikŧ v kruzích amerických spisovatelŧ a intelektuálŧ padesátých 

let, rozšiřuje ovšem toto označení na tehdejší fenomén, kdy se v centru Paříţe 

shromaţďovala mladá individua z celého světa, především Německa, Anglie, 

Skandinávie, Dánska a Španělska. Přináší jejich fotografie i sugestivní popis: „Chlapci, 

kterým vlasy padají aţ na ramena, v záplatovaných dţínsech a s jeţatými vousy na první 

pohled odpuzují. Dívky pŧsobí zrovna tak. Vyčítá se jim nedostatek péče, nedbalost, 

příliš přiléhavé kalhoty, špatné chování bez známek studu. I jejich výběr barev je 

dráţdivý. Khaki a temně zelenou vidíme na jejich spacích pytlech, nepromokavých 

pláštích, prošívaných větrovkách i dalším vybavení, protoţe 95% jejich věcí pochází 

z výprodejŧ všech světových armád. [...] Nic z toho nehovoří v jejich prospěch. Jsou 

zařazováni k chuligánŧm podle národnosti: k blousons noirs, teddy boys, halbstarker. Ale 

to je omyl. Jsou to mladí lidé vesměs inteligentní, s určitými ideály, nebo alespoň s vírou, 

ţe je mají, jsou povrchně vzdělaní, ale mají dosti velkou ţivotní zkušenost.―
454

 Tento 

obraz, spolu s popisem ţivotního stylu příznivcŧ této subkultury, který spočíval 

v cestování, obsazování veřejných prostranství v centru měst, ţebrání, pořádání diskusí a 

happeningŧ, nicnedělání a poţívání marihuany, na část mladých lidí v Československu 

zapŧsobil velmi silně a vedl je k napodobování. Mimochodem přehled dobových 

konkonformních skupin mládeţe doplňovaly v textu zmínky o německých tulácích 

Gammlers, amerických Lobos a francouzských Clochardech. Hned v sousedním článku 

pak byla paleta doplněna o poslední britskou subkulturu mládeţe zvanou Dossers 

[Flákači, překl. F.P.], ti podle autora článku (obdobně jako u předchozího autora beatnici) 

putují z místa na místo, obsazují centra měst a budí veřejné pohoršení: „Mají dlouhé vlasy 

[...] jsou obutí v sandálech nebo vysokých botách [...] oblečeni do modrých hrubých 

kalhot a sportovního kabátku.―
455

 Se všemi těmito skupinami západní mládeţe se mladí 

vlasatci v Československu mohli cítit spojeni nejen symbolickými projevy, které 

kopírovali, ale především odporem vŧči hodnotám rodičŧ, předurčeným ţivotním 

perspektivám a zpŧsobŧm chování. Mladí lidé z těchto skupin či subkultur sdíleli také 

společnou touhu po cestování, sbírání nových záţitkŧ a zkušeností a zároveň také 

zkušenost s nepříznivými či nenávistnými reakcemi okolí.  

Povědomí o těchto společných rysech však nemuselo být nezbytně stejně rozšířené mezi 

všemi, kdo byli za vlasatce označováni. Záviselo také na jejich rozhledu, nebo vzdělání. 

Vlasatci se tak mohli mezi sebou také dělit: „[n]a ty intelektuálnější, kteří to brali jako 

beatnictví. Coţ začínalo Zorkou, která tam chodila s Pavlem Beranem a ještě nějakým 

klukem, coţ by syn velvyslance španělsky mluvícího státu, myslím, ţe Jiţní Ameriky. 

Takový černovlasý. [...]A pak tam byla druhá parta. Ono se jim říkalo Čárymani, tehdá. 

Jako ţe jsou to ti blbí, ti primitivní.‖ Tak alespoň pociťoval rozvrstvení mezi vlasatci 

Jaroslav Hutka.
456

 To, ţe mezi vlasatci existovaly rŧzné skupiny, potvrzuje i Ivan Čeleda, 

ten je však vysvětluje hlavně na teritoriálním principu: „Byla tady třeba řevnivost mezi 

vlasáčema, který chodili ke schodŧm nebo do Demínky a těma, který chodili do Čáry. 

Lišilo se to tak, ţe my jsme vlasy nosili normálně rozpuštěný, tak jak je příroda 

vypracovala, oni je nosili začesaný za uši.  Musím říct, ţe po nás ti Čáraři strašně šli.‖
457

 

Přehrady mezi rŧznými skupinami vlasatcŧ ovšem nebyly zcela nepřekonatelné, jak 

vysvítá mimo jiné z výpovědi Jarky Kukalové, která podobně jako někteří další, chodila 

mezi vlasatce jak na schodech Národního muzea tak do kina Čas, tzv. „Čáry‖.
458
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Charakter, povaha a východiska připisovaná beatnikŧm či beat generation se u rŧzných 

autorŧ do určité míry liší (mimo jiné podle toho věnují-li se jim spíše z uměnovědné 

stránky či společenskovědné). Pro účel této práce se zaměřením především na pohled 

sociologický, v němţ se objevuje poměrně často tvrzení, ţe beatnici byli indiviualisté, 

kteří na rozdíl od jejich následovníkŧ hippies neměli pozitivní vizi společnosti, byli spíše 

retreatisté a nepodařilo se jim (a ani se o to obzvlášt nesnaţili) vytvořit vlastní hnutí.
459

 

Kdyţ bychom nyní opominuli všechny znaky vizuální podobnosti, i prokazatelný fakt, ţe 

s autory i idejemi a zpŧsobem ţivota beatnikŧ byli vlasatci obeznámeni, zŧstává otázkou, 

zda je lze s nimi srovnat i v tomto ohledu. Události v souvislosti s kampaní proti 

vlasatcŧm se mi zdají dokládat, ţe to není úplně moţné. Vlasatci totiţ při ní totiţ dokázali 

provést kolektivní akci, která měla jednoznačně protestní (rebelující) charakter. 

Uskutečnění společné (i kdyţ v podstatě spontánní) demonstrace a plánování společné 

(nakonec nerealizované) sebevraţdy, byly aktivity vynucené bezprostřední zostřením 

represí v polovině srpna 1966. Představují ovšem podle mého názoru krok, který nelze 

označit za individualistický ani retreatistický. Navíc se kromě těchto projevŧ vyskytly i 

pokusy jednotlivcŧ o pŧsobení na širší veřejnost prostřednictvím drobných akcí ve 

veřejném prostoru (happeningy Milana Kníţáka), pokus o manifestaci společné ideové 

základny hnutí (Provolání k vlasatcŧm opět Milana Kníţáka) – definovaný ovšem 

autorem jako umělecký projekt,  a později dokonce i pokus o to, vytvořit z vlasatcŧ 

formální organizaci (snaze o zřízení a provozování Czechoslovakia Hippies Clubu se 

budu věnovat později). 

 

Provos 

Výše uvedené aktivity vlasatcŧ podle mého názoru přesahují obvyklé definice subkultury 

a blíţí se spíše tomu, co někteří vědci například v případě nizozemských skupin Provos 

označují za kontrakulturu (counterculture) či subkulturní hnutí.
460

 I o fenoménu Provos a 

cílech a motivacích jeho stoupencŧ byli mladí lidé v Československu do jisté míry 

informováni. Článek v mládeţnickém časopise Mladý svět v létě 1966 například citoval 

prohlášení jednoho z představitelŧ hnutí, v němţ Roel Van Duyn prohlašoval: 

„Propagujeme provokaci jako projev odporu vŧči společnosti. Doufáme, ţe kaţdý Provo 

sám pozná, ţe ho zaměstnání poníţilo na malé kolečko ve společnosti, která je časovanou 

bombou. Proto věnujeme všechen svŧj čas provokacím. Chceme se s provokujících 

beatnikŧ postupně vyvinout v sílu nebezpečnou současnému zřízení.‖
461

 Text kromě 

těchto a dalších ideologických východisek hnutí dále československé mládeţi přibliţoval 

některé happeningy prováděné příznivci Provos včetně známého útoku kouřovými 

bombami na svatební prŧvod princezny Beatrix v březnu 1966.  

Informace o hnutí Provos, včetně obrázkŧ zachycujících vzhled jejich příznivcŧ nezŧstaly 

mezi československými vlasatci bez odezvy. „Ale v tý době v Holandsku existovali 

Provos a tam bych moţná viděl větší vliv. I co se týče těch dlouhejch vlasŧ, ošoupanejch 

dţín, golfovejch bot, bílejch větrovek atd.,‖ uvedl v rozhovoru Jaroslav Klepal.
462

 Provos 

nepochybně inspirovali i Milana Kníţáka, jak dokládají nejen jeho rŧzné manifesty 
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určené vlasatcŧm, veřejnosti či úřadŧ, které mají s prohlášeními členŧ hnutí Provos do 

velké míry shodný obsah, ale i fotodokumentace jedné z jeho akcí, při níţ věší na okno 

bytu na Novém světě, který obýval, malý transparent s nápisem: „Aktual, Provo, 

Fluxus‖
463

 

 

 
Hledání souvislosti mezi proti Provos a domácími vlasatci však bylo pro oficiální média i 

politické vedení těţko přijatelné. Ani ne tak kvŧli deklarovaným cílŧm hnutí, jeţ podle 

manifestu Duco van Weerleeho spočívaly i v boji proti komunismu:  

„Provo je proti kapitalismu, komunismu, fašismu, byrokracii, militarismu, snobismu, 

profesionalismu, dogmatismu a autoritářství. 

Provo si musí vybrat mezi beznadějnou revoltou a bolestnou destrukcí. 

Provo revoltuje, kde mŧţe. 

Provo se vyhlašuje za neustálého poraţeného, ale nevynechá příleţitost, aby alespoň 

pořádně neprovokoval tuto společnost.‖
464

 

Vadilo jim spíše, ţe spojování na základě programu by československému fenoménu 

mezi mládeţí přidávalo na závaţnosti, kterou se snaţili sniţovat poukazy na údajnou 
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malou inteligenci, nevzdělanost a hrubou primitivnost těch, kteří byli označováni za 

vlasatce. Aktivity Provos pak mohla propaganda stále vydávat za doklad krize 

současného kapitalismu.  O této taktice vypovídá i komentář nejdŧleţitejšího stranického 

listu, který vyšel po zahájení koordinované kampaně proti vlasatcŧm. „Vţdyť si to 

[máničky, pozn. F.P.], propánakrále, nepleťme s tím, co víme z tisku třeba o mladých 

holandských Provos a jejich provokačkách. Tam jde podle všeho doopravdy – 

přinejmenším v určitých rysech – o jakousi novou vlnu anarchismu, v které se recese mísí 

s pokrokovými body v politickém programu [!]. Jaký „politický program‖ však přiřknout 

charakteristickým „máničkám‖ z našich ulic? Všehovšudy tu najdeš nejprimitivnější 

„baštění Ameriky‖. kapitalistického světa vŧbec. Určitě by se podivili, kdyby se tak 

najednou ocitli v rukou francouzské policie a úřadŧ nebo kdyby dostali nakládačku jako ti 

zmínění holandští Provos. Je ostatně příznačné, ţe „širší chuligánský kádr‖, jakýsi jeho 

rezervoár, nejčastěji tvoří chlapci a také děvčata bez kvalifikace, nevyučení, s menší 

inteligencí.‖
465

 

Na poukazech stranických komentátorŧ však bylo něco pravdy. Vlasatci sice podobně 

jako Provos obdivovali stejný druh hudby a kulturní vzory v odívání, které sebou 

přinášela tehdejší rocková hudební scéna ve Spojených státech, Velké Británii a dalších 

západních zemích. Ovšem k mísení těchto vlivŧ s intelektuálním prostředím a zvláště 

studentským aktivismem do společensky výbušné směsi v Československu, na rozdíl od 

Holandska, téměř nedocházelo. Myšlenka hnutí Provos, ţe by z beatnikŧ a studentŧ 

vznikl „provotariat‖, který by čelil zbytku byrokratické společnosti zahrnující konzumu 

propadlé dělníky, se v domácím prostředí těţko mohla realizovat. Studentŧ totiţ bylo 

mezi vlasatci naprosté minimum, a pokud se vŧbec objevovali, pocházeli většinou z 

uměleckých škol, kde byla výstřednost do určité míry povaţována za tolerovatelnou 

součást odbornosti. Navíc případné veřejné projevy takové koalice (kdyby mohla 

vzniknout), byly, zvláště pokud by deklarovaly politický obsah, odsouzeny k okamţitému 

potlačení a jejich účastníci k tvrdým postihŧm. Část studentŧ tak pro své společenské 

angaţmá volila méně nebezpečné cesty prosazování svých zájmŧ prostřednictvím 

mládeţnických organizací či studentských časopisŧ.
466

 I kdyţ i při těchto aktivitách 

někteří riskovali neţádoucí pozornost orgánŧ komunistické strany a Státní bezpečnosti, 

případně vyloučení ze studia, připojením se k subkultuře vlasatcŧ se rezignace na vlastní 

kariéru pojila v podstatě automaticky. Moţnost, ţe by vlasatec mohl studovat, byla 

prakticky vyloučena a to nejen proto, ţe jeho zjev porušoval přijaté školní řády nebo na 

vysokých školách předpisy pro všechny chlapce povinnou výuku na vojenských 

katedrách. 

 

Hippies 

K nejznámějším obrazŧm dlouhovlasé mládeţe šedesátých let minulého století patří ty, 

kterými ve svém filmovém zpracování úspěšného muzikálu Hair,
467

 prezentoval reţisér 

Miloš Forman hnutí hippies ve Spojených státech konce šedesátých let, či ty, které 

stoupence tohoto hnutí zachytily například během hudebních festivalŧ v Monterey 

(1967), Woodstocku (1969) či velkých protiválečných protestech v USA.  
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Vznik tohoto hnutí, pro které později řada jeho členŧ i vědcŧ, razila pojem kontrakultura 

(counter culture), je těţké datovat, protoţe se jednalo o velmi dynamický fenomén. Jeho 

kořeny tkvěly v subkultuře beatnikŧ a proto je předmětem sporu sociologŧ, odkdy (a do 

jaké míry vŧbec) je moţné obě subkultury, či subkulturu první od kontrakultury druhé 

vŧbec oddělit. Kaţdopádně od roku 1965 se se ve čtvrti Haight-Ashbury v San Francisku 

usidlovaly nejprve desítky
468

 a v následujícím roce jiţ tisíce lidí, kteří začali být 

označováni za hippies. Právě v době, kdy začínala v Československu kampaň proti 

vlasatcŧm, otevírali jim vzhledem i inspirací velmi podobní hippies (respektive skupina 

příznivcŧ radikálního divadla mezi nimi, která se sama označovala za Diggers) své první 

obchody na Haight Ashbury (v nichţ rozdávali zboţí zdarma), pořádali koncerty a na 

Morning Star Ranch vlastníci nabídli svých 32 akrŧ k nastěhování komukoliv, kdo bude 

chtít ţít s hippies v Los Angeles. Hnutí hippies se rychle šířilo po celé zemi a na podzim 

jiţ probíhaly jak demonstrace hippies proti zákazu LSD v Los Angeles, tak i první mírové 

demonstrace v hippies stylu v New Yorku. 

Během následujícího léta, pro které se vţilo označení „Léto lásky― (Summer of love), se 

mnoţství komunit hippies rozšířilo po celé zemi a vzrostl i počet jejich veřejných aktivit. 

O celém fenoménu hnutí začala čím dál častěji referovat média. Například časopis Time 

věnoval tématu Hippies v létě 1967 celé číslo v němţ mimo jiné napsal: „Dnes hipícké 

enklávy bují ve všech velkých amerických městech od Bostonu po Seattle, Od Detroitu 

po New Orleans, padesátičlenná klika je dokonce i v Austinu v Texasu. Jsou tu 

předsunuté základny v Paříţi, Londýně, Dílí a Káthmandŧ, kam američtí hippies cestují 

na „hašišovou stezku―, aby získaly levné, ale účinné halucinogeny a lekce buddhistické 

lásky.[...] Oni sami odhadují, ţe jich je po celé zemi nějakých 300000. Nezaujatí 

představitelé toto číslo sniţují, ale i ti nejskeptičtější připouštějí, ţe jsou tu nespočetné 

tisíce částečných „plastikových― hippies, kteří „vypadnou― jenom na jednu, dvě noci 

v týdnu. Podle všech odhadŧ je tento kult rostoucím fenoménem, který ještě nedosáhl 

svého vrcholu – a moţná jej ani nedosáhne v následujících letech.―
469

   

Po otištění těchto a dalších podobných zpráv příval mladých zájemcŧ o zapojení do 

nového hnutí ještě zesílil a na konci léta 1967 se hippies do Haight-Ashbury jiţ nevešli. 

Tvrdé jádro tamních hippies – Diggeři se proto (pro zneuţití termínu masmédii a 

nepochopení ze strany nových stoupencŧ) rozhodli vyhlásit „smrt hippieho―.
470

  

I přes toto prohlášení ovšem nové hnutí sílilo a jeho příslušníci se stávali významnou 

silou společenského a politického vývoje ve Spojených státech. Agenda jejich veřejných 

vystoupení vycházela z pacifistických východisek a byla zaměřena především proti 

tehdejší válce, kterou Spojené státy vedly ve Vietnamu. Propojeno však bylo i s hnutím za 

občanská práva a protirasistickým hnutím a také tzv. Novou levicí. Zároveň podporovali 

legalizaci drog (zvláště pak LSD a marihuany) a ideje volné lásky.  

Cíle hippies nebyly zcela jasně definovány, podobně jako hranice, které je dělily od 

dalších společensky aktivních skupin té doby. Někteří autoři dokonce rozdělují 

kontrakulturu v USA do dvou fází, přičemţ za hippie kontrakulturu označují především tu 

první z nich. „V této počáteční fázi kontrakultura zahrnovala mnoho paradoxŧ, mezi nimi 

především skutečnost, ţe sice měla statut na mládeţi zaloţeného hnutím, jeho hlavní 

mluvčí (Leary, Ginsberg, Snyder) byli ale o dost starší, neţ jeho hlavní součást. Další 

problematickou otázkou je, zda „hippies― a „kontrakultura― jsou nezbytně synonymem.  
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Vzhledem k tomu, ţe termín „hippies― byl v té době neproblematizovaně uţíván hlavně 

mainstreamovými masmédii, bylo by lépe povaţovat „hippies― za ideologickou šarádu, 

dočasně adoptovanou některými „kontrakulturníky―, která byla ale v letech 1968 – 1969 

opuštěna, a termín pak přeţíval jako předpokládaný signifiant označující vzhled, módu, 

postoj nebo ţivotní styl.―
471

 Bez ohledu na tyto interpretační spory o přesné ohraničení a 

definici hippies a dalších kontrakulturních, politických či subkulturní skupin 

koncem šedesátých let v USA lze konstatovat, ţe kulturní a společenské aspirace celého 

tohoto hnutí byly veliké. Jak uvádí britský historik Arthur Marwick „Prakticky všichni 

aktivisté, protestující studenti, hippies, yippies, situacionisté, obhájci psychedelického 

osvobození, účastníci be-inŧ a rockových festivalŧ, zastánci volné lásky, členové 

undergroundu a obhájci Black Power, ţenského osvobození, osvobození homosexuálŧ, 

věřili, ţe se zapojením do bojŧ, podáváním svědectví, nebo prostě tím, ţe dělají své věci, 

podílejí na konečném kolapsu špatné burţoazní společnosti.―
472

 

Tento potenciál se pokoušeli jiţ v té době definovat a zároveň i nasměrovat někteří 

američtí společenští vědci. Historik a sociolog Theodor Roszak v článku v časopise The 

Nation v březnu 1968 poprvé zahrnul hippies i další v té době revoltující skupiny pod 

jeden název a tento staronový termín
473

 nově definoval: „Kontra kultura (counter culture) 

je embrionická kulturní báze politiky Nové levice, pokus objevit nové typy komunity, 

nové rodinné vzorce, novou sexuální morálku, nové zpŧsoby ţivota, nové estetické 

formy, nové osobní identity co nejvzdálenější od mocenské politiky, burţoazních 

domácností a protestantské pracovní etiky.―
474

 Rozšíření termínu kontrakultura na hnutí 

hippies pak ještě podpořila populární Roszakova kniha Vytváření kontrakultury, ve které 

v několika esejích celému hnutí definoval prostředky i program. Vyjádřil v ní názor, ţe by 

celé hnutí mělo otřást dobovým celosvětovým pořádkem zaloţeným na technokratismu. 

Ten byl podle Roszaka přítomen v tehdejších kapitalistických i tzv. socialistických 

společnostech. „Zatímco pokračují denní politické spory mezi kapitalistickými i 

kolektivistickými společnostmi ve světě, technokracie posiluje a konzoliduje svou moc 

v obou z nich jako transpolitický fenomén následovaný diktátem prŧmyslové efektivity, 

racionality a nezbytnosti.―
475

 Hippies zaujímají podle něj v boji proti tomuto diktátu 

dŧleţité místo: „Naši beatnici a hippies posunují kritiku ještě dále. Jejich instinktivní 

fascinace magií a rituálem, domorodými tradicemi a psychedelickou zkušeností se 

pokouší oţivit nefunkční šamanismus vzdálené minulosti. Tímto počínáním moudře 

zjišťují, ţe participativní demokracie nemŧţe být pro jednotlivce jen záleţitostí politicko-

ekonomické decentralizace – jenom jí a ničeho jiného. Dokud bude svírat naši společnost 

kletba objektivního vědomí, reţim expertu nebude nikdy odstraněn, společenství bude 
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odsouzeno k tomu, klanět se vysokým knězŧm v citadele, kteří kontrolují přístup 

k realitě.―
476

      

Hnutí hippies a jeho rŧzné projevy (uţívání drog, politické demonstrace, zakládání 

komun) se setkávalo s výrazným politickým odporem, zvláště ze strany pravicových 

kruhŧ i s policejním násilím a pronásledováním, do něhoţ se v řadě případŧ zapojovali i 

běţní příslušníci většinové populace. To však nebyl hlavní dŧvod nezdaru, s nímţ se 

velká očekávání hippies a jejich stoupencŧ setkala. „Nikdy tu neexistovala ţádná moţnost 

revoluce; nikdy tu neexistovala moţnost, ţe „kontrakultura― nahradí „burţoazní― kulturu. 

Moderní společnost je velmi sloţitá, co se týče rozdělení moci, autority a vlivu. Stejně 

tak, jako nebyla prostě vytvořena svrţením aristokracie burţoazií, tak se i ve své současné 

podobě nesestává pouze z vládnoucí burţoazní třídy a proletariátu,― prohlásil významný 

britský historik.
477

 Kdyţ na začátku sedmdesátých let začalo hnutí hippies slábnout, 

naděje na revoluci a zásadní změnu společnosti pomalu mizela. Mizely i některé vnější 

znaky, jimiţ se kontra/subkultura hippies vyznačoval . V americké kultuře i společnosti 

však hnutí zanechalo nesmazatelné stopy – obrovské rockové festivaly se staly běţnou 

záleţitostí a řada prvkŧ módy hippies se stala součástí širokého proudu popkultury. 

Prostředky protestu jako be-in, sit-in se staly běţnou součástí protestních hnutí. Hnutí za 

rovnoprávnost a občanská práva si připsalo významné  úspěchy a v polovině 

sedmdesátých let pak skončily i povinné vojenské odvody amerických mladíkŧ a válka ve 

Vietnamu.  

Jak jsem jiţ uvedl, hnutí hippies se začalo rozmáhat právě v době, kdy byla 

v Československu připravována a pak i realizována kampaň proti vlasatcŧm. I přes to, ţe 

šlo o synchronní události s podobnými vnějšími symbolické prvky (dlouhé vlasy, dţíny, 

korálky a podobně) i východisky (ovlivnění beatniky, uţívání drog, dŧleţitá role rockové 

hudby a.p.), povědomí o dění mezi skupinami mládeţe za oceánem bylo alespoň 

z počátku mezi vlasatci minimální. „My jsme o hnutí hippies moc nevěděli. Sice jsme 

s nima sympatizovali, ale o tý jejich ideologii nikdo moc nevěděl. Tím, chci říct, ţe tu 

byli lidi, který nosili kytičkovanou košili a korále, ale ţe by šlo o něco víc, o nějakej 

myšlenkovej obsah, to určitě ne,― tvrdil například v rozhovoru Ivan Čeleda a dodal: 

„Musím se přiznat, ţe kdybych o tom něco věděl, tak by mě tady nikdo neudrţel. A to 

vŧbec nejsem typ na emigraci.―
478

 Informace o hippies se do Československa začaly 

pomalu dostávat aţ ke konci roku 1967 (tedy více jak rok po začátku kampaně). Postupně 

inspirovaly skupinu vlasatcŧ k zvláštnímu nápadu. V rozhovoru s hudebním publicistou 

Vojtěchem Lindaurem o něm „pŧvodní― máničky vypověděly následujícím zpŧsobem: 

„Ivan Čeleda: Pak přišel osmašedesátej a tam uţ se toho nabalilo daleko víc - mániček 

prostě zase přibylo. A tam si myslím, ţe do toho byl zainteresovanej Eduard Pergner 

[známější jako textař popových písní pod uměleckým jménem Boris Janíček – pozn. 

Vojtěch Lindaur], kterej se snaţil ty český hippies institucionalizovat. Mám pocit, ţe uţ 

předtím dělal nějaký legitimace s nápisy „Stop!― a podobně. 

Jaroslav Klepal: To si ale moh´ dovolit, jenom díky tomu osmašedesátýmu roku, protoţe 

samozřejmě ti policajti se v tý době zabejvali úplně jinejma věcma. 

Ivan Čeleda: Já jsem měl silnej vztah k hippies a mám ho dodneška. Ale tenkrát ty lidi, 

který se na tohle nabalovali, byli pro nás jako z jiný planety. Vŧbec jsme se s těma 

prvníma českejma hippies nestýkali a úplně jsme je ignorovali. 
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Vojtěch Lindaur: Myslíte takový ty, co mávali v tom prvomájovým prŧvodu 

Dubčekovi… 

Ivan Čeleda: Jo, ty. Mě připadali jako takový „víkendový― hippies. To byli úplně jiný lidi. 

Dali si třeba kytku do vlasŧ a přitom to třeba vŧbec váţně nemysleli.―
479

  

Další z „pŧvodních― vlasatcŧ roku 1966, hudebník Jaroslav Hutka si zase v rozhovoru 

s novinářem o čtyřicet let později vzpomněl, ţe byl osloven jedním z organizátorŧ 

„českých hippies―, kteří chtěli vyuţívat jako hymnu jeho píseň Slunečnice. „Dával to 

tenkrát dohromady nějaký Martin Beneš z Prahy [...] Přišel za mnou kvŧli té Slunečnici. 

Mně to ale připadalo spíš komické, organizovat se. Vţdyť oni si dokonce udělali 

prŧkazy!"[...] "Ten Martin tvrdil, ţe klub má asi dva tisíce členŧ!"
480

 

Členové Hippies Clubu v roce 1968 uspořádal několik setkání, některé i za účasti 

funkcionářŧ ČSM, kteří na nich vystupovali, zúčastnili se oficiálních oslav 1. května 

(Svátek práce[!])
481

 a dokonce připravil vlastní programové prohlášení [!!]. V něm 

českoslovenští hippies vyhlásili, co nechtějí: 

„1) Špínu duše a těla Faleš, hulvátství, pomluvu - vše, co ubliţuje ostatním. 

2) Věci a špatné zvyky (jako například uţívání drog) 

Chceme dbát zákonŧ naší země, tedy pracovat a nedopouštět se trestných činŧ. 

Program klubu si představujeme jako  

uměleckou činnost hlásající naše myšlenky...‖
482

 

Tyto myšlenky ovšem, jak je vidět, s ideály hippies ze Spojených státŧ neměly vŧbec nic 

společného. Daly by se spíše interpretovat jako opatrná kritika veřejného ostouzení a 

pronásledování vlasatcŧ. I podobná „konstruktivní‖ kritika ovšem byla záhy po okupaci 

pro politické vedení příliš a tak se vedení Clubu nepodařilo v roce 1969 legalizovat jeho 

další existenci ani podáním přihlášky do Unie středoškolákŧ a učňŧ. 

Na rozdíl od hippies ve Spojených státech se vlasatci v Československu nestali součástí 

širšího kontrakulturního hnutí. Společenské pohyby, které se odehrávaly v intelektuálních 

kruzích kulturních časopisŧ či v mládeţnických organizacích, nebyly ještě v prŧběhu let 

1966 -1967 se subkulturou vlasatcŧ téměř projeny. K této izolaci nepřispěly jen 

nepřestávající institucionální represe, cenzura a nemoţnost veřejných či politických 

aktivit typu be-inŧ a demonstrací. Podstatnou roli sehrála i přísná regulace ostatní oblastí 

ţivota, kdy se zárodky vznikajících komun (Kníţákŧv byt na Novém světě v Praze a dŧm 

ve vesnici Krásno) dostávaly okamţitě pod zvýšený policejní, institucionální i neformální 

dohled a iniciativy typu zakládání vlastních obchodŧ (nemluvě uţ o tom, ţe by nabízely 

zboţí zdarma), farem či divadel, které by poskytovaly vlasatcŧm zázemí, příleţitost 

propagace svých myšlenek a stylu ţivota a míchaní s ostatními skupinami, byly zcela 

nemyslitelné. Navíc, jak o čtyři desetiletí později přesně shrnul jeden z dlouhovlasých: 

„"Být hippie znamenalo na Západě především nepracovat a být on the road. No a to se 

tady při nejlepší vŧli provozovat nedalo. Znemoţňoval to náš zákon o příţivnictví. A 

cestovat z Prahy do Ostravy taky není totéţ jako vyjet z New Yorku do San Franciska."
483

 

Pokus československých tzv. „hippies― o oficiální registraci ve formě zájmové skupiny 

typu rybářŧ, sběratelŧ známek či včelařŧ se v této souvislosti dá interpretovat i jako snaha 

učinit některé z prvkŧ subkultury (dlouhé vlasy a další prvky módy i projevŧ inspirované 
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mládeţí ze Západu) součástí mainstreamového společensko-politického pohybu roku 

1968. Ovšem tento vstřícný krok, který byl navíc podpořen účastí na tradiční rituální 

demonstrací síly KSČ (oslavy 1. máje) či vehementní kritikou vojenské intervence USA 

ve Vietnamu, spíše odcizil část dlouhovlasých ostatním souputníkŧm a získal v odměnu 

pouze dočasnou a ostraţitou politickou toleranci a krátkodobé přerušení systematické 

perzekuce.    
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Závěr - Odpor, protest, únik a souboj o hegemonii 

V úvodní kapitole sborníku věnované projevŧm nesouhlasŧ, opozice a odporu 

v Československu v letech 1968 – 1989 se historik Petr Blaţek pokouší shrnout dosud 

pouţívanou terminologii, kterou v souvislosti s projevy typu demonstrací, odbojových a 

opozičních skupin, ale i kulturních a dalších projevŧ nesouhlasu ve východoevropských 

zemích pouţívají politologové a historici ze Spojených státŧ a Západní i Východní 

Evropy.
484

 I kdyţ se publikace primárně zaměřuje na dobu tzv. „normalizace― 

v Československu, která nastalo aţ po období, na něţ je zaměřena tato práce, řadu 

z představených termínŧ pouţívají jejich pŧvodní autoři i pro šedesátá ba dokonce i 

padesátá a částečně čtyřicátá léta. Povaţuji proto za vhodné v této závěrečné kapitole 

porovnat zjištění této práce a koncepty, jeţ jsem aţ dosud pouţíval, právě s těmi, které se 

v českém prostředí poprvé ve formě shrnutí objevují ve zmíněném textu. Tímto 

srovnáním se pokusím do určité míry odpovědět na námitku, se kterou jsem se občas při 

rozhovorech o tématu své práce setkal a která je do jisté míry opakováním otázek, které si 

pokládali i zástupci dobových institucí: „A ti vlasatci, byl to vŧbec nějaký protest nebo 

opozice?― 

Problémem kaţdé pouţité typologie projevŧ nesouhlasu je, ţe vědomě a často i nevědomě 

odráţí hodnotová měřítka autora, který ji zavádí. Valná většina autorŧ, kteří se zabývali 

obdobím komunistického reţimu, je proto pouţívá zpŧsobem, který jim umoţní 

identifikovat ty, kteří se nejvíce „zaslouţili― v boji proti „reţimu―, jehoţ projevy je nutné 

v řadě ohledŧ povaţovat za nehumánní, poniţující, násilné a podobně. 

Například typologie německého historika Ehrharda Neuberta, kterou Blaţek připomíná, 

se snaţí rozlišovat mezi tzv. Opozicí (Opposition), spočívající v legálním jednání a 

odkazujícím na platný zákonný rámec, tzv. Odporem (Widerstand), pouţívajícím 

nelegální prostředky a tzv. Protestem (Widerspruch), oslabenou kritikou vládnoucí strany. 

Podrobněji pak rozlišuje například Hubertus Knabe, podle něhoţ je moţné identifikovat 

tyto podoby nesouhlasu: resistence (Resistenz), stranická kritika (Partielle Kritik), 

sociální kritika (Sozialen Kritik), pasivní odpor (Passiven Widerstand), nová sociální 

hnutí (Neue Soziale Bewegungen), politický protest (Politischen Protest), disent 

(Dissidenz), politická opozice (Politische Opposition), aktivní odpor (Aktiven 

Widerstand), povstání (Aufstand). Polský historik Andrzej Friszke obdobně jako němečtí 

historici zdŧrazňuje rozdíl mezi organizovanými a uvědomělými formami nesouhlasu a 

těmi druhými. Opozice (opozycja) je mu tím prvním a neuvědomělý odpor (opór) je mu 

tím druhým, zjevně poněkud méně zásluţným jednáním. 

Nevýhodou těchto a dalších podobným rozlišení je (kromě zmíněného často 

nereflektovaného morálního hodnocení, které ovlivňuje jejich uţití), především 

skutečnost, ţe potlačují skutečnost – ignorují totiţ fakt, ţe se jednotlivec mohl postupně 

uchylovat k rŧzným typŧm jednání, nebo dokonce v rámci individuálních strategií mohl 

vyuţívat více těchto projevŧ zároveň. Především ale zanedbávají roli širšího rámce – totiţ 

kultury a kulturních vzorcŧ jednotlivých společností, skupin či jednotlivcŧ. Některé z 

těchto problémŧ, jak uvádí Blaţek, do jisté míry řeší Padraic Kenney, který (ovšem aţ pro 

období konce osmdesátých let) zavádí typologii, která umoţňuje rozlišovat: 1. reformní 

disent uvnitř komunistické strany, 2. občanský disent, 3. opozici vycházející z církevního 
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prostředí, 4. opozici vycházející z kontrakultury, 5. nacionalistickou antikomunistickou 

opozici. 

Pouhým zohledněním kulturní zázemí či východisek (pŧvod či příslušnost aktérŧ ke 

specifické náboţenské či „kontrakulturní― skupině) však podle mého názoru není 

„problém kultury― vyřešen. Spočívá totiţ v něčem hlubším. Nemoţnost jeho řešení je do 

značné míry spojena s celkovými teoretickými východisky a specifickým oborovým 

přístupem vědcŧ. 

Sovětologové, politologové a historici zabývající se zeměmi východního bloku totiţ ve 

valné většině vycházejí z konceptŧ totalitarismu, nebo jsou tímto pojetím silně ovlivněni. 

Případně jsou zaměřeni na zdŧraznění rozdílŧ mezi zeměmi východního a západního 

bloku. Nezohledňují přitom ve svém zkoumání kulturně historické, či sociologická a 

antropologické koncepty, které byly rozvinuty při zkoumání západních – kapitalistických 

společností a které umoţňují naopak hledat a nacházet shodné rysy. 

V této práci jsem věnoval hodně prostoru popisu fungování  jednotlivých institucí v rámci 

kampaně proti vlasatcŧm, zájmŧ a politik jejich aktérŧ. Pokusil jsem se rovněţ porovnat 

fenomén vlasatcŧ s některými subkulturními a kontrakulturními projevy v západních 

společnostech té doby. Domnívám se přitom, ţe se mi i při udrţení povědomí o 

podstatných rozdílech, podařilo poukázat na celou řadu podobností mezi kulturními 

symboly, ale i projevy a jednáním skupin, institucí i jednotlivcŧ, které v té době jiţ dělila 

ţelezná opona.   

Při popisu jevŧ souvisejících s kampaní proti vlasatcŧm jsem na tyto fenomény přikládal 

rŧzné teoretické rámce – mezi nimi foucaultovské pojetí normalizace, disciplinace, 

biomoci, dále koncepty subkultury pouţívané Birminghamskou a Chicagskou školou, či 

kontrakultury v podání Roszaka či dalších. Jednotlivé koncepce jsem neaplikoval na 

zkoumaný materiál systematicky a zdaleka jsem nevyčerpal jejich interpretační potenciál. 

Jsem ale přesvědčen, ţe se mi přesto podařilo ukázat, ţe je jejich vyuţití při zkoumání 

společnosti socialistického Československa moţné. To povaţuji za hlavní přínos této 

práce. 

Mocenské uspořádání, fungování institucí, veřejný prostor, atmosféra či taktiky a 

strategie aktérŧ se v Československu šedesátých let nepochybně zásadně odlišovaly od 

těch, s nimiţ bychom se mohli setkat v západních společnostech. Mocenský monopol 

KSČ a rozsáhlá struktura aparátu strany, vlivná tajná policie s moţnostmi dalekosáhlého 

ovlivňování ţivota jednotlivcŧ i celé společnosti, existence cenzury a naopak praktická 

neexistence legálního soukromého podnikání, rozvětvené instituce státní správy a 

samosprávy (národní výbory), které vykonávaly vlastnická práva nad podniky a zároveň 

do velké míry i společenský a ideologický dohled nad jimi podřízenými institucemi – to 

všechno a mnohé další rysy společenského uspořádání Československo té doby 

odlišovalo od západních společností té doby. Zároveň ovšem zŧstávalo mnohé, co oba 

tehdejší modely společenského uspořádání spojovalo. V této práci jsem ukázal, ţe to byl 

mimo jiné postoj k novým kulturním formám a projevŧm, se kterými v prŧběhu 

šedesátých let přicházeli příslušníci mladé generace a které se šířily prostřednictvím 

nových moţností popkultury. Reakce, kterou tyto nové impulzy vyvolávaly 

v příslušnících starší generace zapojených v nejrŧznějších institucích, zmíněná morální 

panika, se opírala o společný kulturní základ, o kterém tady nejčastěji hovořím jako o 

sdílených maloburţoazních hodnotách práce, konformity a tradičního postoje k sexualitě. 

Na zkoumaném jevu jsem v případě Československa prokázal, ţe tyto reakce nebyly 

prostě jen řízeny komunistickou stranou (i kdyţ se o takové řízení pokoušela), ale byly 

z velké míry spontánní a míra i podoba zapojení jednotlivých aktérŧ do velké míry 

závisela na jejich volbě. 

V pojmech jako konformita, disciplinace a normalizace, které jsem v souvislosti 
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s opatřeními proti vlasatcŧm vyuţíval, se odráţí nejen foucaultovské pojetí, ale i starší 

sociologická tradice s marxistickými kořeny, podle níţ v moderní společnosti dominantní 

kultura usiluje nejen o mocenskou nadvládu, ale o celkovou kulturní hegemonii. V tomto 

pojetí, vycházejíce z chápání italského sociologa Antonia Gramsciho: „mŧţe být 

konstatováno, ţe Gramsciho teorie tvrdí, ţe podřízené skupiny přijímají ideje, hodnoty a 

vedení dominantní skupiny ne proto, ţe jsou fyzicky či mentálně donuceny tak učinit, ani 

proto, ţe jsou ideologicky indoktrinovaní, ale proto, ţe mají své vlastní dŧvody."
485

 

Hodnoty a ideje prosazované v rámci dosaţené hegemonie tedy nejsou jen idejemi 

diktovanými nejmocnější skupinou. „Dominantní skupiny ve společnosti, včetně 

především, ale nikoliv pouze vládnoucí třídy, udrţují svou dominanci zajištěním 

„spontánního souhlasu― podřízených skupin, včetně dělnické třídy prostřednictvím 

dojednané konstrukce politického a ideologického konsensu, který zahrnuje jak 

dominantní, tak i dominované skupiny.―
486

 Jsem přesvědčen, ţe to byl právě tento 

kulturní konsensus mezi dominantní skupinou (KSČ, nomenklatura) a podřízenými 

skupinami ve společnosti (dělníci, zaměstnanci sluţeb, nenomenklaturní byrokracie, atd.), 

který se mladí lidé svými nonkonformními projevy pokoušeli narušit. Na tento konsensus 

se pak naopak snaţily odvolávat oficiální instituce, kdyţ odkazovaly ke společně 

sdíleným představám o správném „vkusu―, „zpŧsobu chování― a podobně. Ve svém 

(převáţně nereflektovaném) pokusu o narušení existující kulturní hegemonie se vlasatci 

snaţili posunout panující mocenské equlibrium a to směrem, který by vyváţeněji odráţel 

jejich zájmy. Vyuţívali při něm vizuální provokace na veřejných prostranstvích (móda 

dlouhých vlasŧ) a napomáhaly jim nové prostředky šíření popkultury (rozhlas, televize, 

nahrávky a koncerty rockových skupin). Ve svém odporu proti hegemonii vlasatci téměř 

nevyuţívali prostředky politického protestu. Ty ztrácely svŧj smysl nejen proto, ţe byly 

striktně potlačovány a spojeny s velkým existenčním ohroţením, ale především proto, ţe 

nemohly dostatečně zpochybnit existující hegemonii, která nebyla zaloţena jen na prosté 

represi řízené jednou stranou, ale i na sdílení hodnot mezi rŧznými vrstvami společnosti. 

Z toho hlediska je problematické pouţívat pro jednání vlasatcŧ označení odpor či protest 

proti komunistickému reţimu, pokud zároveň komunistický reţim neinterpretujeme jako 

reţim, který v němţ sice byla ustavena vedoucí role komunistické strany, zároveň však 

neustále reprodukoval hegemonii, která byla zaloţena i na vyjednávání či nalezení 

rovnováhy mezi společnými idejemi, hodnotami i zájmy rŧzných částí společnosti.    

Politický pohyb, který československá společnost zaznamenala v roce 1968 na jistou 

dobu posunul mocenské equilibrium a uvolnil prostor i pro projevy, které zpochybňovaly 

dosavadní hegemonii. Vývoj po okupaci, který byl příznačně nazván „normalizací―, však 

znamenal do značné míry i návrat předchozího typu hegemonie a tím také návrat 

k normalizačním praktikám zaměřeným proti nonkonformním kulturním projevŧm.  

Dlouhé vlasy začaly opět provokovat represivní reakce. Některé z někdejších vlasatcŧ 

dlouhodobý tlak neunesli a nechali se ostříhat, velká část z nich však, dokud jim vlasy 

rostly, se tohoto znamení odporu nevzdávala po celá desetiletí. V letech sedmdesátých a 

osmdesátých se pojem vlasatci příliš neujal, móda dlouhých vlasŧ se však rozšiřovala do 

rŧzných skupin mladé i střední generace. V prŧběhu tohoto období tak bylo moţné narazit 

na dlouhovlasé „máničky―, „hippies―, „somráky―, „lennonisty― a později také 

„metalisty―.  Imperativ: „Nechtěli jsme bejt jako byli ti ostatní…‖,
487

 který vedl mladé 

muţe v polovině šedesátých let k tomu, ţe si nechávali narŧst dlouhé vlasy, zŧstával i 

nadále v platnosti. 
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