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Abstract 

     

    This thesis is concerned with geographical aspects of subcultures, concretely those 

considered as so-called youth subcultures. The research is focused on two typical examples of 

youth subcultures – punks and non-racist skinheads. The aim of this thesis was to elict some 

of the ways subcultural identity may influence one’s spatial behavior, perception, decision-

making and choice of localities. The research was accomplished by means of qualitative 

research methods, such as participant observation, structured interviews and informal 

interviews.  

    The begining of the thesis is based on theory. The very first chapter is concerned with 

literature discussion and resources evaluation, second chapter is concerned with the 

description of subcultures – both as a phenomenon in itself and as concrete groups, punks and 

skinheads in case of this thesis. The rest of the thesis is based on the research in itself. It is 

devided into three chapters: methodology, review and characteristic of the localities used by 

subcultural members and finally the subcultural centres formation and their meaning for 

subcultural members.        

    One of the most important chapters is the one dedicated to a review of the localities and 

places often used and visited by punks and skinheads. Those can be clubs, pubs, bars, 

restaurants, clubrooms, squats, rehearsal rooms, specialised shops or football stadiums. All 

places were explored and described. The description is focusing on location, accessibility, 

spatial features, enterprise specialisation and offer. It is also focusing on the typical visitors, 

customers and users including stuff and owners. Special attention is paid to their relations and 

activities, especially the ones taking place within pubs and clubs. The description of each 

place or locality (or groups of them) also contains the information collected from respondents 

– selected members of either punk or skinhead subculture. The interviews with the 

respondents were centered on their relationships to the places listed in the review above, 

aiming to detect some of the most important linkages between their subcultural identity and 

their spatial behavior, perception etc. 

    The very last chapter is the result of the collected information analysis. This chapter 

attempts to explain how subcultural centres are being formed and what are their essential 

attributes. It also attempts to outline their meaning for subcultural members, the way they 

decide among them and also the factors important for the their localization.                          
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1. Úvod 

 

    Práci, v níž se zabývám geografií subkultur, jsem se rozhodla zpracovat z několika důvodů. 

Na počátku stálo mé první setkání s behaviorální a humanistickou geografií, která mě zaujala 

svou rozmanitostí výzkumných témat, zejména těch zpracovávaných geografy v USA, 

v jejichž popředí stojí Anne Buttimer, Michael A. Godkin či David Seamon. Dalším důvodem 

byl můj dlouhodobý zájem o sociologii a psychologii, přičemž behaviorální geografie se při 

řešení těchto témat prolíná s různorodou sociologickou a psychologickou problematikou, při 

jejichž výzkumu je důraz kladen zejména na lidský faktor – jedinci jsou studováni 

v konkrétních situacích a na mikroprostorové úrovni. Zároveň nejsou opomíjeny 

psychologické a sociologické charakteristiky studovaných jedinců či skupin a předmětem 

výzkumu je jejich subjektivní vnímání prostoru, jež ovlivňuje jejich prostorové chování, 

rozhodování, ale i jejich pocity, celkový psychický stav apod.  

    Neméně důležitý podnět vzešel z alternativního prostředí, ve kterém se pohybuji již od dob 

mého dospívání. V tomto prostředí jsem se setkala se subkulturami všeho druhu, z nichž 

některé mě oslovily méně, jiné více. Inspirována rozsahem a možnostmi behaviorální 

geografie jsem se proto rozhodla zjistit, jak se mohou vzájemně ovlivňovat prostorové 

vnímání a subkulturní identita jedinců řadících se k nějaké subkultuře. Z důvodu velkého 

rozsahu tohoto tématu a omezených časových možností výzkumu jsem tuto problematiku 

zpracovala jen na dvou subkulturách  a pouze v rámci hlavního města Prahy. Jelikož se 

v Praze často pohybuji mezi příslušníky subkultury punks a nerasistických skinheads, 

záměrně jsem vybrala právě tyto dvě subkultury. Některé výsledky zjištěné na základě 

kvalitativního průzkumu těchto dvou subkultur by však bylo velmi pravděpodobně možné 

sledovat i u členů subkultur jiných.     

    Jedním z ústředních témat této práce je pokus o prostorovou lokalizaci dvou vybraných 

subkultur – byly vyhledány a popsány některé pražské lokality, v nichž se pankáči a skinheadi 

často vyskytují a v nichž  tráví svůj volný čas.  Dalším úkolem bylo na základě poznatků 

behaviorálni geografie vysvětlit význam těchto lokalit pro jejich subkulturní uživatele, 

způsob, jakým tyto lokality využívají, jak si je vybírají, či jak se v konkrétní lokalitě cítí apod. 

Práce se dále zabývá procesem provázejícím zakořenění subkultury v určité lokalitě a  

způsobem vzniku významných subkulturních center. 

    Vymezení pojmu „subkultura“ je věnována samostatná kapitola, v níž jsou následně  

popsány i hlavní charakteristiky a historie obou zkoumaných subkultur. Popsána je i pro 
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mnohé čtenáře poněkud překvapivá sepjatost těchto dvou subkultur. Akademický výzkum se 

v Česku fenoménem subkultur dosud příliš nezabýval, existuje tudíž jen velmi malé množství 

dostupné literatury zabývající se pankáči a skinheady a prakticky žádná literatura zabývající 

se prostorovou distribucí tohoto fenoménu. Proto byla naprostá většina informací v této práci 

získána na základě výzkumu sestávajícího ze zúčastněného pozorování a četných rozhovorů 

s respondenty a informátory. Celým postupem výzkumu se podrobně zabývám v kapitole 

věnující se metodologii. Práce se tak zároveň stává i unikátním přehledem nejvýznamnějších 

subkulturních lokalit v Praze. Zajímavé jsou však i výsledky získané analýzou výpovědí 

respondentů. Analýzou byly odhaleny některé jedinečné aspekty prostorové percepce, chování 

a rozhodování, jimiž se příslušníci subkultur odlišují od jedinců patřících k většinové 

společnosti.  

     Práce obsahuje také slovník pojmů, v němž jsou vysvětleny a objasněny některé cizí a 

nepříliš známé pojmy objevující se v této práci.     
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2. Hodnocení zdrojů a diskuse s literaturou 

 

    Vzhledem k charakteru tématu této práce jsou hlavním zdrojem informací poznatky získané 

kvalitativním výzkumem založeném na zúčastněném pozorování a na rozhovorech 

s respondenty a informátory. Z tohoto důvodu byla pro účely této práce velmi důležitá 

především literatura zabývající se právě kvalitativním výzkumem a sociologickým 

výzkumem, z nichž byly čerpány znalosti potřebné pro postup a provedení celého výzkumu, 

dále pak některé knihy zabývající se obecně vědeckými disciplínami blízkými behaviorální a 

humanistické geografii. Dobrou inspirací k možným námětům výzkumu byly některé 

konkrétní studie zabývající se vztahem člověka k prostoru.  

    Na závěr nelze opomenout ani literaturu zaměřenou přímo na studium různých subkultur, 

mezi nimiž se objevily i knihy a časopisové články neakademického původu.    

    Velmi praktickou pomůckou je nedávno publikovaná kniha od Jana Hendla (2005): 

Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Tento detailně zpracovaný souhrn 

základních informací a postupů  je využitelných pro každého, kdo se chystá připravit a 

zpracovat svůj vlastní výzkum. Obsahuje mimo jiné přehled druhů kvalitativního výzkumu, 

strukturu výzkumného plánu, metody získávání dat, metody vyhodnocování a interpretace 

získaných výsledků atd. Pro zpracování rozhovorů s příslušníky subkultur byl užitečný 

zejména Hendlův přehled různých typů rozhovorů s odlišnou mírou strukturace a formálnosti. 

K doplnění potřebných informací o kvalitativním výzkumu je vhodná kniha: An Introduction 

To Qualitative Research od Uwe Flick (2006). V kapitole „Multifocus data“ je čtenář 

seznámen s metodami, které jim pomohou v jejich výzkumu těžit potřebné informace i jiným 

způsobem, než jen ze slovních údajů, např. pomocí zúčastněného pozorování. Pozorování 

probíhá v tzv. výzkumném prostoru, který je shodný s přirozeným akčním prostorem 

studovaných jedinců. O tom jak jej vymezit a jak do něj vstoupit pojednává A companion to 

qualitative research od Flick, Kardoff a Steinke (2004). Sociolog Miroslav Disman (2000) ve 

své knize Jak se vyrábí sociologická znalost uvádí čtyři různé úrovně výzkumníkova 

ztotožnění se s prostředím a s jedinci, jež zkoumá. Zároveň upozorňuje na výhody i nevýhody 

každé z úrovní.     

   Alasuutari (1995) se ve své knize Researching culture - qualitative method and cultural 

studies podrobně zabývá aplikaci širokého spektra metod kvalitativního výzkumu na témata 

spadající mezi kulturní studia. Samotný pojem „kultura“ vymezuje Michal Gartner (2006) ve 

svých přednáškách k předmětu Interkulturní komunikace, dále pak také významný český 
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sociolog Miloslav Petrusek (1985 a 1996) ve svých dílech Úvod do obecné sociologie (I. Díl) 

a Velký sociologický slovník (II. díl). Petrusek se rovněž zabývá pojmem „subkultura“. Pojem 

kontrakultura je vysvětlen v Jandourkově Sociologickém slovníku. Další pojmy, jako např. 

squatting, action space a další, lze nalézt v anglicky psaném slovníku The dictionary of 

human geography od R. J. Johnstona (1994).   

    Nejpodrobněji se však definici subkultury věnuje Thornton a Gelder (1997) v rozsáhlém 

díle: The subcultures reader, v němž je vysvětleno, čím se subkultury odlišují od jiných typů 

společenstev a skupin. Jednou z odlišností je údajně neexistence konkrétních oblastí, na které 

se tyto subkultury vážou. Tím je však myšlena spíše konkrétní čtvrť či oblast, v niž by se 

odehrával veškerý život dané skupiny. Gelder se rovněž zmiňuje o vztahu subkultur ke 

konkrétním lokalitám a o působení prostředí těchto lokalit na členy subkultur. Kniha obsahuje 

také zajímavé studie některých dalších autorů, z nichž geografii nejbližší je práce Wendy 

Fonarow: The Spatial Organization of the indie music gig, v níž se zabývá výzkumem 

mikroprostorové distribuce lidí v různých částech koncertního sálu, kde hlavní proměnnou 

jsou věk a pohlaví. Neméně zajímavá je také studie  autorů Marshe, Rosserové a Harrého: Life 

on the Terraces, ve které se věnují hierarchické pravidelnosti v rozmístění fanoušků na 

fotbalovém stadionu. Samotným konceptem subkultury se již v 40. letech zabýval Milton M. 

Gordon, jehož kapitola The koncept of the sub-culture and its application se v knize rovněž 

objevuje.       

    S významem a hodnotou sociálního prostoru pro jeho uživatele, se subjektivním vztahem 

jedinců či komunit k místům a k prostředí a s mnohými dalšími tématy behaviorální 

geografie, je možné se seznámit v díle Anne Buttimerové a Davida Seamona (1980): The 

human experience of space and place, které vzniklo ve spolupráci americké Clark University 

a švédské Lund University jako soubor několika odborných prací zabývajících se v geografii 

neobvyklými tématy. Některá z nich mohou sloužit i v medicínské praxi, či v urbanistickém 

plánování. 

    Čerstvý titul Úvod do geopsychologie – Svět a putování po něm v kontextu současné doby 

od Jiřího Šípka (2001), se zaměřuje na aplikaci psychologie, spolu s filosofií a geografií, na 

problematiku cestovního ruchu. Pozornost je soustředěna na prožívání a chování lidí 

v souvislosti s jejich pohybem v prostředí, a to v globálním i lokálním měřítku. Zaměřuje se 

na vliv současných společenských změn na lidi a jejich místo a chování v soudobém 

postmoderním světě, v němž vedle globalizace existují i zcela protichůdné jevy, jako je 

diskontinuita, fragmentace, diferenciace světa i lidské psychiky. Důležitým tématem je soužití 

různých etnik, kultur, subkultur a dalších skupin, a tedy i otázky související s kulturní 
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výměnou. Autor pojednává také o vlivu lidské psychiky na vnímání vnějšího prostoru a 

o interakci reálného prostoru s prostorem vnitřním (imaginárním).  

    Cenným zdrojem poznatků behaviorální geografie byla kniha: Environmental Perception 

and Behavior – An Inventory and Prospect od Davida Seamona (1984). Tato publikace 

vznikla jako inventář dosavadního výzkumu provedeného (v severní Americe a západní 

Evropě) na téma enviromentálního vnímání a chování a zdůrazňuje jeho užitečnost, důležitost 

a rozmanitou aplikovatelnost v nejrůznějších kontextech. Mezi zpracovanými tématy se 

objevuje např. percepce nebezpečí, „sense of place“, geografie dětí apod. Geografií lidí 

žijících na okraji společnosti, či nějakým způsobem společností odvržených, se zabývá David 

Sibley (1995) v knize: Geographies of exclusion. Autor se zabývá vlivem předsudků, strachu 

a úzkosti, které i přes různé kulturní, politické a společenské transformace stále figurují ve 

vztazích mezi různými skupinami lidí. Sexismus, rasismus, opomíjení menšin aj., tvoří hlavní 

faktor podílející se na existenci společenských a prostorových hranic - hranic vymezujících 

prostory pro jedny bezpečné, ale nebezpečné pro jiné. Cílem autora bylo poznat formy 

společenského a prostorového vyloučení a také znalosti a způsoby percepce prostoru takto 

dotčenými skupinami. Podle Sibleyho se loajalita členů některých skupin a komunit podílí na 

ještě významnějším prostorovém vymezení. Některé poznatky a pozorování „periferních 

minorit“ mohou být užitečným vodítkem pro studium subkultur, zejména společností 

skepticky vnímaných pankáčů či skinheadů.  

    O tom, jak se žilo pankáčům v totalitním Československu před rokem 1989, píše Filip 

Fuchs (2002) v knize nesoucí název: Kytary a řev aneb Co bylo za zdí – Punk rock a 

hardcore v Československu před rokem 1989. Tato publikace podrobně mapující 

československý předrevoluční punk poodhaluje mnohé souvislosti mezi vznikem a vývojem 

nové subkultury a podmínkami prostředí, kterými konkrétní území pro takový vývoj 

disponuje a pod jejichž vlivem se daná subkultura formuje. Kniha nabízí přehled 

předrevolučních punkových kapel, ale podává i hodnotné informace o tom, jak toto nové hnutí 

ze západu pronikalo na naše území v časech jeho izolace. V prostředí ovládaném represivním 

komunistickým režimem se subkultury vyvíjely odlišným způsobem než na západě a získaly 

tak velmi osobité pojetí, což se odráží zejména v punku, který je založen na kritice 

společnosti.  

    Jako na důležitý titul sloužící k poznání subkultur je často odkazováno na knihu Dicka 

Hebdige (1987): Subculture – the meaning of style, jež je odrazem v 70. letech 20. století se 

rozšiřujícího spektra poválečných hudebních subkultur bílé pracující třídy ve Velké Británii. 

Hebdige se zaměřil na rituály, způsoby projevu a protestní hnutí těchto skupin, ale také na 
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napětí vznikající mezi nimi a dominantní společností, odrážející se ve vizuálním vyjádření 

subkultur – jejich celkovém stylu. O téměř dvacet let později na tento titul reagoval David 

Muggleton (2000) zpracováním podobného, ale aktualizovaného výzkumu Inside subculture 

– The postmodern meaning of style, v němž se zabývá významem a příčinami příslušnosti 

k obdobným subkulturám na sklonku nového tisíciletí, tedy v časoprostoru značně odlišném 

od toho, v němž dané subkultury kdysi vznikaly. Muggleton své poznatky získal pomocí 

částečně strukturovaných rozhovorů s více než padesáti respondenty. Jeho dílo je proto 

cennou metodologickou inspirací. Některé poznatky zaměřené na pankáče byly čerpány 

z bakalářské práce absolventky fakulty humanitních studií – Klozarové (2004): Vizuální 

atributy punkové subkultury v Československu, respektive v České republice a na Slovensku 

v 80. a 90. letech 20. století.  

    Ačkoliv se tato práce zaměřuje pouze na skinheady antifašisticky, apoliticky a levicově 

orientované, hlavním zdrojem informací o subkultuře skinheads je publikace Miroslava 

Mareše (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, v níž je popsána historie vzniku 

subkultury skinheads a její postupné rozdělení na odlišně orientované odnože. Mareš rovněž 

zmiňuje příklady různých podob spolupráce skinheadů s pankáči. Miroslav Mareš je spolu 

s Josefem Smolíkem a Markem Suchánkem (2004) autorem knihy Fotbaloví chuligáni, která 

pojednává o fenoménu fotbalového chuligánství, který se ve velké míře týká i členů 

subkultury skinheads.     

    Zdrojem informací byly také četné internetové stránky, mezi nimiž převažovaly domovské 

stránky klubů, hospod, a obchodů, ale i informace o squatech a o fotbalovém stadionu FC 

Bohemians 1905. Užitečné informace o pankáčích a skinheadech bylo možné sehnat na 

různých internetových portálech zabývajících se danou tématikou, či na internetových zinech, 

které si vedou sami členové subkultur, z nichž za zmínku stojí např. zin Spirit of 69.  

    Časopisové články sloužily spíše k doplnění některých informací. Článek o squatu Milada a 

o dalších squatech, je pod názvem Hledání ztracených squatů k nalezení v týdeníku MF Plus 

v 11. čísle z roku 2007. V anarchistickém časopisu A-kontra lze čerpat z mnoha článků, např. 

v 1. čísle roku 2006 se nachází článek  Historie squattingu v Česku a v témže čísle se lze 

dočíst i o info café Krtkova kolona v článku Autonomní kulturní centra. Roku 1997 ve 4. 

čísle časopise Nová Přítomnost vyšel rozsáhlý článek Skinheads: subkultura zničená 

ideologií od Roberta Mareše. Situací punku v Česku v druhé polovině 90. let 20. století se 

zabývá Ivan Brezina v článku Konec punku? v Reflexu v 19. čísle z roku 1997. Subkulturami 

mládeže a jejich rolí během dospívání mládeže se zabývá Josef Smolík v článku Martensky, 

bombry a číra v časopise Psychologie dnes, v 11. čísle z roku 2005.             
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3. Co je to subkultura? 

 

    Úvodem do problematiky této práce je objasnění pojmu „subkultura“. Již předpona „sub“ 

indikuje, že se jedná o nějakou podskupinu. V případě subkultury jde o jednotku nižšího řádu 

v rámci kultury. Petrusek (1985) upozorňuje, že v kontextu dnešní doby se tento termín již 

příliš neužívá v jeho původním etymologickém významu, tak jak  dodnes činí i někteří 

významní antropologové, podle nichž lze za subkulturní považovat některé obecně lidské, 

„předkulturní“, nebo jen biologické vlastnosti člověka. Obvyklejší pojetí pokládá za 

subkulturu soubor kulturních elementů specifických pro vyhraněné menší a přesně 

identifikovatelné skupiny v rámci daného širšího společenství, nebo jakékoliv menší 

identifikovatelné skupiny (PETRUSEK 1985, s. 119-120).        

    Je tedy důležité znát také význam pojmu „kultura“, jehož definic existuje nepřeberné 

množství. Jeden ze způsobů, jak lze kulturu chápat, je tento: „Kultura je souhrn způsobů 

společenského života skupiny lidí, na prostorově a časově omezeném úseku, který se vytvořil 

předáváním informací z generace na generaci. Kulturu tvoří hodnoty, k nimž se lidé hlásí, 

normy, které dodržují a hmotné statky, které vytvářejí. Prostřednictvím socializace kultura 

určuje pravidla sociálního styku a jeho mantinely“ (GARTNER 2006, s. 2).   

    Subkultura, coby menší kulturní celek, se vyznačuje vnitřní stavbou skládající se 

z totožných složek jako kultura obecná – disponuje tedy složkou materiální, duchovní a 

normativní. Zároveň se alespoň v některých elementech ve všech těchto složkách odlišuje od 

základní kultury. Petrusek (1985) systémově vymezuje subkulturu vůči kultuře: „Nemá-li se 

pojem kultura rozpliznout v naprosto neurčitý pojem a nemá-li pluralita kultur být totožná 

s pluralitou skupin (co skupina, to kultura), je nutné pojem kultura rezervovat pro označení 

produktů buď relativně velkých skupin / národů, společenských tříd, samostatných etnických 

skupin / nebo skupin sice menších, ale relativně izolovaných.“ „Nositeli subkultury jsou 

menší, více méně přesně vymezené skupiny, které jsou součástí vyššího systémového celku“ 

(PETRUSEK 1985, s. 121).     

    V každé společnosti lze tedy definovat jednu převládající, dominantní kulturu. Jak již bylo 

řečeno, pro subkultury je charakteristické, že se od této kultury nějakým způsobem odlišují. 

Jejich odlišnost obvykle spočívá v odlišných hodnotách, normách, zájmech, cílech, ve 

specifickém životním stylu a chování. Ani dnes nelze pojem „subkultura“ zcela jasně a 

jednoznačně vyložit. Jako odborný termín se používá již od 40. let 20. století a od té doby 

jeho definice prodělala mnoho dramatických změn. Také metodologie výzkumu subkultur 

byla v průběhu let značně zdokonalena.    
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    První, kdo se ve 40. letech 20. století pokusil o definici pojmu „subkultura“, byl Gordon 

(1947): „Subkultura je pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních 

složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovní osídlení a náboženská 

příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ni se 

podílející jedince“ (GORDON 1947 in: Gelder, Thornton 1997, s. 41). Z této definice je 

patrné, že podle Gordona je pro existenci subkultury určující především integrační vliv 

vytvářející ze skupiny individuí skupinu svébytnou. Petrusek (1996) se zaměřuje na 

subkultury mládeže a pojednává o vývoji jejich poznání z pohledu různých sociologů: Někteří 

sociologové pojímají subkulturu především jako fenomén dospívající mládeže a jev 

provázející jejich přechod z dětství do dospělosti. Podle nich se jedná především o výraz 

rezistence adolescentů k rodičům a k starší generaci. Další autoři toto popírají a někteří tvrdí, 

že subkultury mládeže se předně snaží zůstat rezistentní vůči třídně rozdělené společnosti a 

odmítají hodnoty a životní styl střední a vyšší třídy, což je projevem zejména subkultur, které 

vznikly v 60. a 70. letech 20. stol. , mimo jiné tedy i pankáčů a skinheadů (PETRUSEK 1996, 

s. 1249). Petrusek (1985) neopomíjí zmínit ani sociology, kteří pojem subkultury pokládají za 

zcela zbytečný, nebo jej zpochybňují (PETRUSEK 1985, s. 121).  

      Sarah Thornton (1997) tvrdí, že: „subkultury jsou skupiny lidí, kteří mají vzájemně 

společného něco (např. problém, zájem, zkušenosti), co je podstatným způsobem odlišuje od 

členů jiných sociálních skupin“ (GELDER, K., THORNTON, S. 1997, s. 1-5). Zároveň však 

doplňuje, že toto tvrzení platí i pro jiné skupiny, např. společenstva, komunity, či dokonce 

kultury a následně vysvětluje, v čem se od těchto skupin subkultury liší. Podle Thorntonové 

na rozdíl od komunit, subkultury nejsou vázány na konkrétní čtvrť a jejich existence je 

relativně pomíjivá. Základní složkou komunity je rodina, vůči které se naopak členové 

subkultury vymezují. Často se jedná o skupiny mladistvých, kteří odmítají normativní ideály 

dospělých. Ve srovnání s „veřejností“ a „lidem“ jsou subkultury vnímány jako neoficiální 

uskupení vybočující z „homogenizované většiny“. Ve srovnání se „společností“ se příslušníci 

jednotlivých subkultur identifikují navzájem a příslušnost ke konkrétní skupině je pouze 

otázkou kolektivní percepce, nikoliv zákonného, fyzického nebo geografického rozdělení. 

Dále pak oproti „společnosti“ postrádají formální uspořádání zahrnující byrokracii, psaná 

ustanovení, uniformy apod. Někdy jsou ostatními, nebo sami sebou stavěni do pozice 

úchylných či zkažených jedinců. Charakterizující atribut subkultur záleží na způsobu, jakým 

je kladen důraz na odlišnost mezi konkrétní skupinou a širší kulturou/společností. Subkultury 

jsou k odlišnosti či rozdílnosti de facto odsouzeny, nebo se z ní vědomě těší.  
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    Sociolog Miloslav Petrusek (1996) ve své definici subkultury zmiňuje následující: „V 

každém případě je důležitým znakem subkultury viditelné odlišení od dominantní kultury.“ 

Dále pak píše „Pravidelná interakce mezi příslušníky určité sociální vrstvy vede ke vzniku 

funkčního, postojového, hodnotového a normativního komplexu, který zahrnuje postoj 

k práci, ke vzdělání a školské výchově, k módě, jazyku, hudbě, církvím a náboženství atd. a 

který se projevuje v podobném (a ve vztahu k ostatním skupinám specifickým) životním stylu 

a způsobech reagování na opakující se sociální podněty“ (PETRUSEK 1996, s. 1248).  

    Při snaze o objasnění pojmu subkultura nelze opomenout ani existenci skupin 

označovaných jako „kontrakultura“. V sociologickém slovníku je (JANDOUREK 2001, s. 

131) kontrakultura popsána jako forma subkultury s výraznými projevy nesouhlasu a 

opovržení společensko-kulturním systémem většinové společnosti. Dominantní kultura se 

spolu se svými normami, hodnotami a idejemi stává terčem kritiky, nebo je dokonce vnímána 

jako nepřítel, proti kterému je potřeba bojovat, nebo alespoň pořádat protestní akce o různém 

stupni radikality. Za skupiny označované jako kontrakultura  lze považovat např. různá hnutí 

mládeže, ekologická a náboženská hnutí, sekty, dále pak skupiny vyskytující se na okraji 

společnosti, či skupiny společností fakticky vyloučené (např. narkomani a bezdomovci).    

    Otázkou je, především v případě dospívající mládeže, do jaké míry se jedná o opravdu 

hluboké niterné přesvědčení o svém odmítavém postoji, a nikoliv pouze o snahu být za 

každou cenu v opozici vůči světu, rodině apod. ovlivněnou skupinou lidí s níž se konkrétní 

jedinec momentálně identifikuje. Ve nemalém množství případů se některé subkultury jevící 

se jako kontrakultury vyznačují tím, že jejich protest a odmítání je pouze integračním 

faktorem dodávajícím svým stoupencům pocit sounáležitosti a nutnosti společně dosáhnout 

svých cílů, ale v podstatě se nesnaží dominantní kulturu nijak nahradit a pouze hledají své 

místo a právo na svůj vlastní životní styl, který dominantní kultura často omezuje a potlačuje. 

Přesto je v podstatě „kontrakultura s dominantní kulturou v symbiotickém vztahu, protože je 

srozumitelná pouze s ohledem na ni“ (JANDOUREK 2001, s. 131). 

    Ve své práci se zaměřuji pouze na dvě skupiny, které lze označit jako alternativní 

subkultury mládeže, a to na příslušníky skupiny „punk“ – tzv. pankáči a skupiny „skinheads“, 

tzv. skinheadi. Jejich charakteristikou se zabývá následující kapitola. 

 

3.1. Subkultury „punk“ a „skinheads“: 

 

    Na první pohled se čtenáři neznalému dané problematiky mohou tyto dvě skupiny zdát jako 

velmi nesourodé, nijak nesouvisející protipóly. Do určité míry je tento dojem oprávněný a 

 15



pochopitelný, zejména vzhledem k všeobecnému povědomí o konfliktech, které mezi oběma 

skupinami vznikají, i vzhledem k celkově odlišným postojům, názorům, hodnotám a zaměření 

obou skupin. Zdálo by se tedy, že pojítkem obou skupin je určitá ostrakizace v rámci stávající 

většinové společnosti. Zde však nastává okamžik, kdy je potřeba detailněji osvětlit skutečnou 

současnou podobu obou subkultur a jejich vzájemných vztahů. Předně je důležité vědět, že 

subkultura skinheads, jíž je přisuzován zejména sklon k násilí a kladný vztah k rasismu, 

fašismu, neonacismu a k dalším pravicovým ideologiím, není zdaleka tak uniformní a 

jednotná, jak se veřejnosti zdá být. Třebaže jejich řady nejsou nikterak bezvýznamné, 

existence dalších skupin „skinheads“, dosti odlišných od těch ultrapravicově zaměřených, 

není veřejnosti příliš známá. Jedná se o tzv. „tradicionalistické skinheady“, „Oi!skinheady“, 

„SHARP skinheady“, či málo početné „RASH skinheady“. Tito skinheadé, jejichž 

charakteristika bude v této kapitole taktéž vysvětlena, zpravidla žijí v souladu s příslušníky 

subkultury punk, vzájemně se snášejí, tolerují, přátelí se či spolupracují. Tento fakt má i své 

historické odůvodnění, jak bude zmíněno posléze. Zároveň spolu s pankáči jsou to právě tito 

nerasističtí a nepravicoví skinheadé, kterými se tato práce zabývá. 

    Na začátku 90. let se v tehdejším Československu prakticky nevyskytovali jiní skinheadé, 

než-li ti náležící k ultrapravici a občasná spolupráce s pankáči se odvíjela zejména od 

společně organizovaného rasisticky motivovaného násilí. Tato podivná kooperace byla 

způsobena zejména nejasnou profilací obou skupin zapříčiněnou prostředím transformující se 

postkomunistické země, značně odlišným od prostředí Velké Británie, kde obě subkultury 

vznikly a prošly odlišným historickým vývojem, ale také nedostatečnou informovaností. 

Mareš (2003) ve své knize „Pravicový extremismus a radikalismus v ČR“ píše: „Brzy 

skončila i počáteční symbióza mezi punkery a rasistickými skinheady, protože díky 

zvýšenému přísunu informací ze západu došlo k vyjasnění směřování obou subkultur, 

příklonu mnoha punkerů k propracovanějšímu anarchismu či dalším ultralevicovým směrům. 

Teprve po vzniku konsistentnějších směrů nerasistických skinheads se Oi! či SHARP-

skinheads opět sblížili s punkery“ (MAREŠ 2003, s. 413).  

    V současné době se tedy obě skupiny do určité míry vzájemně prolínají, došlo 

k částečnému propojení skinheadské i punkové scény. Společným pojítkem je zejména obliba 

podobných hudebních stylů (především punk, ska, oi!, skapunk, streetpunk, hardcore aj.), 

podobný životní styl snoubící v sobě pohrdání životním stylem konvencemi svázané 

společnosti, zálibu v nespoutané zábavě, konzumace alkoholu, v mnoha případech také více či 

méně aktivní odpor k rasismu a rasisticky se projevujícím skinheadům (kterým často 

s oblibou upírají právo na vžité označení „skinheads“, neboť jejich aktivity považují za 
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degradaci „skutečné prapůvodní podstaty hnutí skinheads“, nerasističtí skinheadé se takto 

snaží vůči těmto rasistickým skinheadům vymezit a nepřejí si být veřejností vnímáni jako 

jednotná skupina). Jednotlivé skupiny spojují také různé typy politické činnosti, nebo alespoň 

podobné názory a postoje vůči celé společnosti, s níž v naprosté většině případů nejsou 

spokojeni, a tudíž jí podrobují značné kritice. Jiné skupiny se naopak označují za apolitické a 

snaží se hnutí „punk“ a „skinheads“ distancovat od jakéhokoliv politického zaměření. 

Skupinami politicky více vyprofilovanými jsou často považováni za lhostejné ignoranty, 

vzájemně se ale většinou více či méně tolerují zejména v tom smyslu, že proti sobě nepáchají 

organizované násilí. Všeobecně mezi příslušníky obou subkultur panuje názor, že fenomén 

zvaný „punks&skins united“ (sjednocení pankáči a skinheadi) funguje především na bázi 

starých přátelství, kdy se jednotlivci ve skupině přátel postupně vyprofilují odlišnými směry, 

přičemž častým jevem je přechod přívržence punku k skinheadům, ale jen málokdy se tomu 

děje naopak. Příčinou je často dospívání a zraní daných jedinců, s čímž souvisí umírněnější a 

méně provokativní stylizace zevnějšku a oproti nihilisticky smýšlejícím pankáčům, taktéž 

celkově kladnější vztah k tradičním hodnotám jako je práce, rodina, jistá pravidla.                 

    V Praze se nachází lokality, na nichž je běžně možné se setkat s příslušníky obou subkultur. 

Některé z nich se profilují více jako skinheadské, jiné více jako pankáčské. Tato práce 

zpřehledňuje z hlediska problematiky, kterou se zabývá,  nejvýznamnější pražské lokality, 

dále pak také nabízí přehled vybraných reprezentativních lokalit, v nichž se stýkají jednotlivé 

menší skupiny pankáčů či skinheadů, a které tedy hrají pouze subjektivní roli pro konkrétní 

skupiny a jednotlivce, nemají však nezastupitelný význam pro celou pražskou subkulturu.  

Mezi tyto lokality, ať už významné pro celou subkulturu, či pouze pro vybrané skupiny, patří 

zejména různé kluby, hospody, hudební zkušebny, obchody, mohou jimi být squaty či 

fotbalové stadiony. Dalším úkolem této práce je metodou kvalitativní analýzy výpovědí 

vybraného vzorku reprezentativních jedinců, kteří se identifikují s jednou ze subkultur, zjistit, 

jaký mají k těmto lokalitám vztah a jak je využívají. Snahou je také zachytit případné 

odlišnosti mezi oběma subkulturami. Následující část práce nabízí popis původu a 

charakteristik obou subkultur. 

 

3.1.1. Skinheads: 

    Nejprve je potřeba popsat subkulturu „skinheads“, která začala existovat již na konci 60. let 

20. století. Skupina se konstituovala zejména ze dvou subkultur, které se ve Velké Británii 

začaly objevovat již v první polovině 60. let 20. století. Jednou subkulturou byli tzv. „Mods“, 

nebo-li modernisté. Tvořili určitý protipól hnutí hippies, které sestávalo převážně ze 
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středostavovské intelektuálně založené mládeže. Mods pocházeli z dělnické třídy a skrze 

úpěnlivou úpravu zevnějšku, krátce střižené vlasy a drahé oblečení se snažili alespoň vizuálně 

zlepšit svůj společenský status, nicméně jejich nespoutaný životní styl v sobě zahrnoval 

zejména  konzumaci přemíry alkoholu, jízdu na scootrech, soulovou muziku a v neposlední 

řadě násilí a bitky. Část Mods se posléze vyčlenila jakožto „Hard mods“, kteří se od 

uhlazeného stylu a značkového oblečení přiklonili k drsnější image – začali nosit dělnické 

oblečení sestávající z kostkovaných košil, džínsů a těžkých pracovních bot. Zábavu nacházeli 

ve fotbale a posléze i v hudbě jamajských imigrantů. Druhou subkulturou, z níž se 

konstituovali dnešní skinheads, byli tzv. „Rude boys“, nebo-li „drsní chlapíci“, kteří tvořili 

gangy jamajských imigrantů. Rude boys se vyznačovali hrubým chováním a mluvou, 

nerespektováním společenských pravidel, pohrdáním autoritami. Hard mods se životním 

stylem rude boys inspirovali a obě subkultury se vzájemně prolínaly, zejména při poslechu 

původně jamajských hudebních stylů ska a reggae. Hard mods od rude boys taktéž údajně 

okopírovali jejich zvyk holit si hlavy. Tímto způsobem tedy vznikla nová subkultura zvaná 

„skinheads“, neboli holé hlavy. I skinheadi nadále tvořili výrazný protipól pacifistických 

hippies. I z tohoto důvodu si např. vytvořili odpor k drogám, intelektualismu a k nošení 

dlouhých vlasů, uznávanou hodnotou byl kult mužnosti. Typicky byli patrioty hrdými na své 

dělnické kořeny, o politiku se však příliš nezajímali. Stali se subkulturou chudé mládeže 

proletariátu, která se bouřila proti opovrhované střední a vyšší třídě. Oblíbenou zábavou byl 

fotbal, který byl častou příčinou různých násilných aktivit. Násilné konflikty se objevovaly 

jednak ve střetu s policií, ale i mezi jednotlivými skinheadskými skupinami. Rasové násilí se 

mezi skinheady začalo objevovat spolu se vzrůstajícím počtem imigrantů z bývalých 

britských kolonií, kteří vykonávali nekvalifikovanou práci. Skinheadi je obviňovali 

z omezování jejich pracovních příležitostí. Terčem útoků se stávali také homosexuálové či 

lidé odlišného náboženství. Nejvýznamnější érou skinheads byl rok 1969, krátce na to však 

došlo k úpadku celé subkultury. Mareš (2003) píše: „Většina příslušníků subkulturu kvůli 

vstupu do dospělého věku a pracovního a rodinného života opustila, přičemž dorost 

neexistoval.“ a dále vysvětluje proč tomu tak bylo: „Agresivní starší členové gangů na 

případné zájemce v pubertálním věku nahlíželi opovržlivě“ (MAREŠ 2003, s. 405). S tímto 

mezigeneračním přístupem se v umírněnější formě setkáváme i u současných skinheadů. 

Kontinuita nastupujících generací a díky ní i zajištění trvalejší existence celé subkultury, 

začaly fungovat až po oživení hnutí skinheads v druhé polovině 70. let 20. století. To 

navazovalo na nově se objevující hnutí „punk“, které vzniklo jako důsledek sociálních 
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problémů způsobených v té době probíhající krizí ve Velké Británii sužované 

nezaměstnaností a hospodářským útlumem.    

  

 ◄ Obr. č. 1: Typický účes skinheadských dívek.   

 ▼ Obr. č. 2: Skinheadi v klubu Resort. 

 

    Pankáči byli nihilisticky smýšlející dělnická mládež protestující proti konzumní západní 

společnosti. Hlavním hybným motorem celého hnutí byl stejnojmenný hudební styl – punk. 

Tento generačně vyhrocený, syrový a agresivní rockový styl vznikl jako protiklad komerčním 

a příliš komplikovaným hudebním žánrům. Záhy se odštěpila odnož nejvěrohodněji 

prezentující původní ideu celého punkového hnutí – tzv. „streetpunk“, skutečný punk dělnické 

třídy. Po obohacení tohoto hudebního stylu prvky ska a reggae vzniknul styl, kterému se říká 

Oi!. Tyto hudební styly přispěly k znovuzrození skinheadského hnutí. Skinheadi však již 

přestávají být apolitickým hnutím, svou nezaměstnanost a špatnou ekonomickou situaci dávají 

i nadále za vinu imigrantům a začínají se přiklánět k pravicové politice, začínají zakládat 

první malé politické strany a také první hudební skupiny s rasistickými texty. Jiné hudební 

skupiny se naopak od politiky a rasismu snaží distancovat a zaměřují se spíše na jednoduchou 

hospodskou hudbu s texty o fotbalu, pivu, pohrdání politikou apod. Nacionalistická nálada 

této doby sebou přináší i převzetí některých nacistických symbolů, dochází k radikalizaci 

rasistických skinheadů, zvyšuje se míra násilí páchaného zejména na cizincích. Zcela 

přirozeně se jako reakce na tyto patologické aktivity skinheadského hnutí začínají vymezovat 

skupiny nepolitických skinheadů i celé hudební skupiny, které se od tohoto dění distancují, 

posléze se jako protipól začínají objevovat různé levicově a antirasisticky orientované skupiny 

a organizace.  
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    Mimo Velkou Británii se však počátkem 80. let 20. století dostávají právě ultrapravicoví 

rasističtí skinheadi, přezdívaní též „boneheads“ (volně přeloženo „tupci“). V Německu 

vznikla silná skupina neonacistických skinheadů, skinheadi se rozšířili i do dalších 

evropských zemí, přičemž v zemích východního bloku nastal jejich boom až po pádu 

komunismu. Vzniká ustálené celoevropské společenství disponující subkulturními atributy, 

jakými jsou společné ideje (neofašismus a neonacismus, rasismus), uniformita vzhledu, 

společné symboly, kladný vztah k násilí a v neposlední řadě obliba specifického hudebního 

stylu. „V rámci skinheads však došlo k výrazné vnitřní strukturaci především dle ideové 

orientace, příklonu k hudebním stylům či propojení s dalšími subkulturami, přičemž 

společnými prvky všech směrů zůstávají snad již pouze holá hlava a násilné jednání“ 

(MAREŠ 2003, s. 407). 

    Posléze se subkultura začíná šířit i v USA. Do Česka a dalších postkomunistických zemí se 

hnutí dostává teprve koncem 80. let, jeho rozmach je obzvláště výrazný po roce 1989. Vlivem 

skupiny Orlík získalo hnutí velkou oblibu, přičemž z počátku i v Česku existovali prakticky 

výlučně jen skinheadi rasisticky, fašisticky a neonacisticky smýšlející. Až o něco později se i 

v Česku začínají objevovat apolitičtí skinheadi stavějící na kultu z roku 1969 - tzv. 

tradicionalističtí skinheadi (některé zdroje tvrdí, že v Česku je tato odnož téměř neznámá, 

nicméně během průzkumu se k této odnoži hlásilo několik náhodně vybraných respondentů, 

většina z nich však použila termín „tradiční skinhead“, je tedy otázka, zda se z jejich pohledu 

jedná o totéž jako „tradicionalistický skinhead“ a zda jednotně chápou podstatu tohoto 

skinheadského proudu) a Oi! skinheadi, kteří stavějí na kultu znovuzrození skinheads koncem 

70.let v době vzniku streetpunku a Oi!. Od rasistických skinheadů je ve většině případů 

odlišuje tradiční vzhled skinheads, který v sobě zahrnuje také nošení specifických tradičních 

značek oblečení, o kterých bude posléze pojednáno v páté kapitole v částí zabývající se 

obchody. V USA již v roce 1986 vzniká frakce zvaná SHARP skinheads, což je zkratkou 

„Skinheads Against Racial Prejudice“ (skinheads proti rasovým předsudkům), jejímž cílem je 

boj proti utiskování menšin a tudíž boj proti rasistickým skinheadům. Obě skupiny proti sobě 

vystupují v agresivních pouličních bitkách. SHARP skinheadi jsou poměrně nejednotní co se 

týče vztahu k politice, někteří z nich se od politiky distancují, jiní jsou levicově orientovaní, 

někteří spolupracují s anarchisty. Většina z nich také stojí za myšlenkou „punks&skins 

united“. Tento druh politické angažovanosti SHARP skinheadů je nahlížen se značným 

despektem nejen ze strany pravicových rasistických skinheadů, ale i ze strany apolitických 

tradicionalistických skinheadů. V Česku se SHARP skinheadi začali vyskytovat již v roce 

1989. Existují také tzv. „red skins“, kteří zastávají některé ideologie extrémní levice. V USA 
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v roce 1993 vznikl směr RASH – neboli „Red and Anarchist Skinheads“ (rudí anarchističtí 

skinheadi), kteří se účastní akcí levicových radikálů. V Česku se stoupenci tohoto proudu 

vyskytují jen ojediněle, většinou spolupracují s marxistickou mládeží. 

    Všechny níže zmiňované nefašistické a nerasistické odnože hnutí skinheads jsou objektem 

zkoumání této práce. Do práce tedy není zahrnut výzkum fašistických, neonacistických a 

rasistických skinheadů.                                       

 

3.1.2. Punk: 

    Zárodky subkultury punk, známé především díky specifické módě, hudbě a specifickým 

názorovým proudům, se ve Velké Británii začaly vyskytovat již v 60. letech, skutečný zrod 

punkového hnutí nastal v druhé polovině 70. let, přičemž klíčový byl rok 1976. Podobně jako 

v případě zrodu skinheads se jednalo především o vyjádření nesouhlasu britské mládeže se 

stávajícím stavem společnosti, zejména pak provokativním a autonomním způsobem chování 

upozornit na svou rezignaci v době sociálního napětí způsobeného hospodářskou krizí. 

Existuje také názor, že punk, coby hudební směr, byl pouze reakcí na nudný stagnující 

artrock. Punkový hudební styl měl být především nekomerčním agresivním a divokým 

hudebním žánrem, vyznačujícím se jednoduchým úderným rytmem a šokujícími texty písní. 

Zvuk punkové hudby se zachoval, ale původní nekomerční ideály se postupně vytratily a i 

punk se brzy stal součástí hudebního showbusinessu.     

 

▲ Obr. č. 3: Pankáči na festivalu Doupov Mysteria Fest. 

► Obr. č. 4: Trojice mladých pankaček.  
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    Punk nikdy nebyl ideologickým směrem. Pankáči dříve i dnes skrze své pobuřující chování 

a nekonvenční provokativní styl oblékání dávají najevo své pohrdání modernizovanou penězi 

zmítanou odlidštěnou společností, všude na světě vystupují proti nespravedlnosti režimu, 

ztotožňují se s anarchistickými myšlenkami, s nimiž souvisí např. různé antiglobalizační 

aktivity, či volání po ochraně životního prostředí a práv zvířat, boj proti netoleranci a 

utlačování menšin. Na rozdíl od ultrapravicových skinheadů nerozlišují lidi podle ras, 

národnosti, náboženství. Kořeny punku a skinheads ale do značné míry spojuje společná 

historie. Jak již bylo v této kapitole uvedeno výše, byla to právě vlna punku, která přispěla ke 

znovuobjevení polozapomenutých skinheadů a punková hudba dala také vznik hudebním 

směrům, které dodnes poslouchají skinheadi i pankáči. Móda skinheadů ovlivnila módu 

pankáčů, kteří si taktéž oblíbili těžké vysoké boty, typická punková móda však neměla být 

vyjádřením mužnosti dělnictva, ale měla především šokovat. Ke stylu oblékání pankáčů patří 

zejména pomalované, svěracími špendlíky a hřebíky propíchané kožené nebo džínové bundy, 

množství řetězů, okované pásky, visací zámky, ostnaté obojky, roztrhané úzké kalhoty, 

provokativní trička, těžké boty často nahrazují kecky, dívky nosí velmi krátké sukně a 

síťované punčocháče. Nejvýraznějším vizuálním prvkem pankáčů je však jejich úprava vlasů. 

Nejtypičtějším účesem je tzv. „kohout“, což je pruh vlasů uprostřed jinak vyholené hlavy, 

který si pankáči tuží do výšky. Jiní pankáči si na hlavě vytváří tuhé bodliny nebo různé 

rozcuchané účesy. Důležité je také obarvení vlasů různými pestrými barvami. Pro punk je 

rovněž typické množství piercingu a zejména u dívek silné líčení obličeje. Každý prvek 

celkového stylu má však i svou skrytou symboliku obsahující v sobě ideály celého hnutí.  

    Punk koncem 70. let dorazil i do tehdejšího Československa, jehož totalitní režim skýtal 

dobrou živnou půdu pro hnutí založenému na vzpouře proti společenskému systému. Pankáči 

socialistického Československa museli na rozdíl od svých západoevropských soukmenovců 

čelit mnoha státním zákrokům, jejichž cílem bylo zabránit zkáze socialistické mládeže a 

zastavit šíření hnutí nebezpečného pro režim. Nejen že byly zakazovány a rušeny koncerty, 

ale i neškodný punkově stylizovaný zevnějšek na veřejných místech důvodem pro trestní 

postih jeho nositele. Vznikl tak fenomén tzv. „víkendových pankáčů“, tedy určitý kompromis 

mezi požadavky společnosti a touhou po provokativním vzhledu. I v dnešní „demokratické“ 

společnosti bohužel není snadné sloučit punkovou image s požadavky většinové společnosti 

na vzhled zaměstnaného člověka. Tak se tedy až s výjimkou studentů většina pankáčů 

spokojila s možností punkově upravovat svůj zevnějšek pouze ve svém volném čase.  

    Rok 1989 sebou přinesl nový směr, kterým se punk na našem území začal ubírat. Začaly se 

etablovat různé levicové a anarchistické organizace a sdružení, pankáči se začali orientovat na 
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protest proti fašismu, rasismu, armádě apod. Aktuálním se stalo také prosazování ochrany 

životního prostředí, lidských práv, práv zvířat, boj proti globalizaci a Severoatlantické alianci. 

Rozhodně však nelze jednotně považovat všechny pankáče za anarchisty, stejně jako postoj a 

angažovanost v prosazování výše uvedených ideálů je u jednotlivců taktéž velmi rozličná.                  

    To, že pankáči svým zjevem a chováním dávají najevo svou ignoraci a nihilistickou 

lhostejnost vůči zažitým pravidlům, vedlo zejména v minulosti k uchylování jedinců s těmito 

postoji až k sebedestruktivnímu chování,  spočívajícím v konzumaci alkoholu a užívání drog. 

K tomu nezřídka dochází i v dnešní době. Je však nutno vzít v potaz, že jako pankáči se 

neprofilují příslušníci jediné sociální třídy, ale stoupence punku nacházíme v širším spektru 

společenských skupin. Lze mezi nimi nalézt vysoký počet velmi inteligentních a úspěšných 

lidí, např.vysokoškoláků, kteří zastávají pro punk typické světonázory, ale odmítají žít na 

pokraji společnosti zničení alkoholem a drogami. Podobný sebedestruktivní přístup k životu 

je vlastní pankáčům, kterým se někdy přezdívá „alkopankáči“. Ti se nedobrovolně či častěji 

z vlastního rozhodnutí ocitli na pokraji společnosti. Většina z nich žije ve squatech či jiných 

provizorních obydlích, na ulici tráví čas žebráním, některé party zejména mladších pankáčů se 

s oblibou věnují rebelantství a výtržnostem. Jsou to právě tito pankáči, kteří jsou veřejnosti 

nejvíce na očích a kteří jsou nejvíce odsuzováni, skutečná podoba punku však může mít 

mnoho tváří. Rozpolcenost subkultury je příčinou dohadů o tom, kdo je a kdo není punk. 

Jedni viní druhé ze špatného pojetí punkového životního stylu a postoje.    
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4. Metodologie  

 

    Toto postmoderní geografické téma, jež v sobě snoubí geografii s psychologií a sociologií, 

si klade specifické nároky na metody svého výzkumu. K provedení výzkumu v této 

geografické oblasti, v níž je důraz kladen na psychologické a sociologické aspekty 

prostorového chování jedince, jsem raději přistoupila k metodám výzkumu kvalitativního, 

než-li kvantitativního. Alasuutari (1995) kvalitativní analýzu charakterizuje jako uvažování a 

argumentaci, jež není založena jen na statistických vztazích mezi proměnnými, sloužících 

k popisu objektů nebo pozorovaných jednotek. Při kvalitativní analýze jako prostředku 

k vysvětlení či objasnění fenoménu nepoužíváme jako důkaz četnost nějakého jevu, ale spíš 

uvažujeme podobně jako při řešení hádanek (ALASUUTARI 1995, s. 7).  

    Výhodou kvalitativního výzkumu pro účely této práce je také jeho značná pružnost. Na 

samém začátku výzkumu nebyl položen jasně daný cíl, nebo hypotéza k ověření. Cíl byl spíše 

obecného charakteru: zjistit, jaký vliv může mít subkulturní identita na vnímání prostoru a 

prostorové chování nositelů této identity. Hendl (2005) o kvalitativním výzkumu říká: „V jeho 

průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak 

modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při sběru dat i jejich analýze.“ Výzkum 

přirovnává k detektivní činnosti: „Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, 

které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry. 

Seznamuje se s novými lidmi a pracuje přímo v terénu, kde se něco děje“ (HENDL 2005, s. 

50). Uvedeným způsobem probíhal i můj výzkum. Některé poznatky byli odhaleny již 

v průběhu výzkumu a následně byly ověřovány i v dalších případech. Některé zajímavé 

poznatky se však vyrýsovaly až k samému závěru této práce na základě dlouhodobého 

pozorování, studia relevantních materiálů a množství informací a dat získaných od 

respondentů a informátorů .   

 

4.1. Uspořádání práce  

 

    Práci tvoří přehled vybraných pražských lokalit reprezentujících typická subkulturní centra 

sloužící členům subkultury skinheadů a subkultury pankáčů k setkávání se, trávení volného 

času, k nákupu a k dalším aktivitám souvisejícím s jejich subkulturou. Podniky jako kluby a 

hospody jsou rozděleny podle oblasti výskytu do čtyř částí:  

1) Praha 1 a Praha 2 

2) Smíchov, Motol, Břevnov 
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3) Žižkov, Vysočany 

4) Trója, Holešovice, Letná, Dejvice 

  

   Celkově je do těchto čtyř oblastí zařazen popis 19 fungujících klubů a hospod, dále pak 

jeden již zavřený klub. V oblasti „Trója, Holešovice, Letná, Dejvice“ je popsán fenomén 

squattingu včetně popisu dodnes fungujícího squatu Milada.  

    Další část práce se věnuje popisu čtyř hudebních zkušeben, v nichž zkouší některé punkové 

a skinheadské hudební skupiny. Následuje popis šesti obchodů zaměřujících se na prodej 

zboží pro pankáče a skinheady. Pozornost je věnována také fotbalovému stadionu pražského 

fotbalového klubu Bohemians 1905.  

    Na závěr je na základě výsledků výzkumu popsán vznik lokalit, jež lze pokládat za 

subkulturní centra, a význam těchto lokalit pro jejich uživatele.  

    V úvodním přehledu lokalit je u každé z nich popsán účel, zaměření, typ zákazníků či 

uživatelů, interiér, nejbližší okolí, dostupnost, program a způsob fungování klubu, eventuelně 

také historie a budoucí vize. Dále jsou k popisu každé lokality (či skupiny lokalit) zařazeny 

výpovědi respondentů, kteří lokality hodnotili z hlediska subjektivního vnímání jejich 

významu, interiéru, polohy a dostupnosti. 

 

4.2. Role výzkumníka:  

 

    U kvalitativního výzkumu má role osoby výzkumníka důležitý význam. Zatímco u 

výzkumu kvantitativního osoby tvořící výzkumný vzorek většinou nikdy nepřijdou do styku 

s výzkumníkem, u výzkumu kvalitativního je situace opačná. V případě této práce byl sběr dat 

založen především na interview s informátory a s respondenty, ve velké míře však také na 

metodě známé jako zúčastněné pozorování. Výzkumník je tedy často v kontaktu 

s respondenty a pozorovanými osobami. Dosmán (2000) definuje zúčastněné pozorování jako 

„styl výzkumu, ve kterém výzkumník participuje na každodenním životě lidí, které studuje“, 

přičemž míru, v jaké se výzkumník ztotožní se zkoumaným prostředím, rozděluje na čtyři 

stupně (DISMAN 2000, s. 305). Ne každý stupeň míry ztotožnění je realizovatelný pro 

každého výzkumníka, zejména pokud má být jeho role utajena.  

    Pro účely této práce jsem po většinu času vystupovala v roli „participant jako pozorovatel“. 

Podle Dismana v této roli „výzkumník plně participuje na životě skupiny, ale nezatajuje, že 

také dělá výzkum“, zároveň však upozorňuje na jisté nebezpečí představované ztrátou 

určitého odstupu: „abychom porozuměli, musíme se snažit docílit maximálního ztotožnění, 
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ale přitom sympatie, které mohou být takovým ztotožněním vyvolány, nám nesmí bránit 

v objektivní analýze“ (DISMAN 2000, s. 306-307). Velkou část svých poznatků jsem však 

získala také jako „úplný participant“, jelikož v prostředí obou zkoumaných subkultur se běžně 

pohybuji již delší dobu a přestože se považuji pouze za sympatizanta těchto subkultur, dá se 

říci, že do nich do jisté míry věkově, vizuálně a stylově zapadám. Domnívám se, že tato 

skutečnost mi v mnoha případech usnadňovala i interakci s potenciálními a následně také s 

vybranými respondenty a informátory. S některými z nich jsem se však znala již nějaký čas 

před zahájením výzkumu. 

 

4.3. Postup výzkumu:  

 

    Celou práci jsem zpracovávala ve dvou fázích. V první fázi jsem zjišťovala potřebné 

informace o klubech, hospodách, zkušebnách a obchodech a průběžně je zpracovávala. 

Zároveň jsem sháněla vhodné respondenty pro rozhovory, které proběhly v druhé fázi. Během 

těchto rozhovorů jsem si průběžně doplňovala nové informace o některých dalších podnicích, 

které jsem posléze dodatečně navštívila. 

 

4.3.1. Průzkum lokalit 

    Pro zpracování první části výzkumu bylo nezbytné stanovit výzkumný prostor. „Jako 

výzkumný prostor zde chápeme přirozeně se objevující sociální akční prostory, které jsou 

opakem umělého situačního uspořádání účelově zkonstruovaného pro výzkumné účely“ 

(WOLFF in: Flick a spol. 2004, s. 195). Na základě vlastních zkušeností z prostředí dvou 

vybraných subkultur jsem vybrala několik nejdůležitějších a nejreprezentativnějších lokalit. 

Záhy po zahájení vlastního průzkumu jsem postupně získávala informace o dalších lokalitách 

vhodných pro zařazení do celkového přehledu lokalit. Záměrně jsem se rozhodla nezařazovat 

velké kluby, sály a kulturní domy, které pouze poskytují prostor pro organizaci akcí širšího 

spektra hudebních žánrů a nejsou tedy reprezentativní pro žádnou konkrétní subkulturu. Mezi 

popisovaná místa patřily nejčastěji kluby, hospody a restaurace, dále pak obchody a hudební 

zkušebny, zařazen byl také jeden squat a jeden fotbalový stadion. Všechna místa jsem osobně 

minimálně jednou navštívila, přičemž velká část z nich patří k místům, která běžně navštěvuji 

i ve svém každodenním životě. Během své návštěvy jsem u každého místa podrobně 

prozkoumala a popsala jeho interiér, nejbližší okolí, jeho lokalizaci v rámci Prahy a dopravní 

dostupnost. Pro získání podrobnějších informací o místě jsem často vedla částečně 

strukturované rozhovory s majitelem, provozovatelem,  případně personálem podniku. Tyto 
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tzv. „rozhovory pomocí návodu“ popisuje Hendl (2005, s. 174) jako rozhovory vedené za 

použití návodu, kterým je seznam otázek či témat, které je potřeba během interview probrat, 

přičemž tazatel si sám zvolí jakým způsobem a v jakém pořadí informace k tématu získá. 

Hendl dále zmiňuje volnost přizpůsobování formulace otázek podle situace, díky čemuž 

mohou dotazovaní při stejně zaměřených rozhovorech uplatnit své vlastní perspektivy a 

zkušenosti. V mnoha případech jsem měla příležitost získat informace také z neformálních 

rozhovorů s některými hosty přítomnými během mé návštěvy podniku, s hudebníky 

přítomnými v hudebních zkušebnách, či s obyvateli squatu. Neformální rozhovor se podle 

Hendla (2005, s. 175) skládá ze spontánně generovaných otázek v přirozeném průběhu 

interakce, přičemž informátor si často ani neuvědomuje, že informace jím poskytnuté slouží 

k exploraci dané problematiky. V případě mého průzkumu byly informace nashromážděné 

pomocí neformálních rozhovorů spíše útržkovité a pouze doplňující pro získání celkového 

popisu lokality. Jako techniku zaznamenávání informací získaných z rozhovorů jsem 

zpočátku zvolila nahrávání na hlasový záznamník, což se záhy příliš neosvědčilo hlavně 

z toho důvodu, že prostředí hospod a klubů většinou bývá příliš hlučné a nahrané zvukové 

záznamy byly obtížně srozumitelné. Nakonec jsem tedy přistoupila k zapisování informací do 

poznámkového bloku, což značně usnadnilo následný přepis informací do počítače. Pouze 

v jednom případě jsem informace v průběhu rozhovoru zapisovala přímo do laptopu.   

    Většinu míst jsem se snažila navštívit krátce po zahájení provozní doby tak, aby rozhovory 

s příslušnými osobami v podniku nebyly narušovány plným provozem podniku. S mnohými 

jsem se však musela předem dohodnout na návštěvě v jiné, příhodnější době. V případě 

některých neutrálních podniků bez jakékoliv spjatosti se zkoumanými subkulturami jsem se 

rozhodla rozhovor s provozovateli vynechat a čerpala jsem pouze z informací získaných od 

respondentů, kteří daný podnik navštěvují.  

    Na provozovatele hudebních zkušeben jsem dostávala reference a kontakty od svých 

známých a od některých z respondentů, posléze jsem se s provozovateli telefonicky dohodla 

na návštěvě zkušeben a na poskytnutí rozhovoru. O existenci některých obchodů 

specializujících se na prodej zboží pro členy specifických subkultur jsem již věděla, o jiných 

obchodech mě informovali respondenti. K rozhovoru o obchodech docházelo vždy přímo 

v prostoru obchodu, dotazováni byli přímo majitelé obchodu, kteří ve svých obchodech tráví 

většinu času a často i sami zastávají práci prodavače. V případě squatu Milada byl vyzpovídán 

jeden z jeho zakládajících členů, který je zároveň i provozovatelem jednoho 

z nejpodstatnějších podniků popsaných v této práci – klubu Resort, dále byly vedeny 

neformální rozhovory s některými současnými obyvateli squatu Milada přímo na místě jejich 
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bydliště. Na Miladě je vstup pro veřejnost možný pouze v době konání veřejných akcí 

v suterénním klubu, po dohodě s obyvateli mi však bylo umožněno prohlédnout si squat celý, 

včetně soukromých pokojů v horních patrech vily.   

    Mé počáteční obavy z neochoty „klíčových informátorů“ k sdělování jakýchkoliv informací 

potřebných pro výzkum se nakonec  ukázaly jako neopodstatněné. Velká část informátorů 

rozhovor vnímala jako lehké zpestření každodenní rutiny, možnost si popovídat či postěžovat, 

jiní informátoři brali rozhovor vážněji a snažili se poskytnout co nejpodrobnější informace. 

Setkala jsem se i se snahou některé věci zamlčet, či naopak zveličit a přehánět. V ojedinělých 

případech jsem nenabyla úplné jistoty o pravdivosti či přesnosti všech získaných informaci.   

    Mnohé kluby, hospody, zkušebny,  ale i squat Milada a samozřejmě také FC Bohemians 

1905, mají své vlastní webové stránky, na kterých lze získat více či méně podrobné 

informace. I z těchto webových stránek jsem čerpala. Z klubů a hospod mají velmi kvalitní 

webové stránky zejména Hospoda Parukářka, Klub 007, Klub Modrá Vopice, White Hill 

Club, Klub Újezd, BelzePub, či Blind Eye. Dobré webové stránky mají všechny obchody 

popsané v této práci, neboť je běžné, že své zboží prodávají i prostřednictvím internetových 

objednávek. V případě fotbalového klubu Bohemians 1905, kterému osobně fandím a jehož 

domácí zápasy často navštěvuji, byly jeho dobře propracované webové stránky jediným 

zdrojem informací o domácím stadionu tohoto klubu. Webové stránky má i squat Milada, 

jejich aktualizace však není častá a některé informace na nich byly v době výzkumu zastaralé. 

Užitečný byl však popis rozvoje fenoménu squattingu v Česku a historie squatu Milada.   

    Při popisu lokalit jsem se zaměřovala na následující charakteristiku: 

- jedinečné stránky: v čem je místo typické, charakteristické, čím se odlišuje; 

- historie: jak, kdy a proč místo vzniklo, jak se vyvíjelo, k čemu dříve sloužilo; 

- typičtí zákazníci a personál: jejich vzájemné vztahy, jejich chování a aktivity, typické 

věkové skupiny, politická a jiná zaměření; 

- prostorové parametry, uspořádání prostoru, interiér, umístění v rámci budovy; 

- zaměření podniku, program, nabídka, otevírací hodiny; 

- dopravní dostupnost, popis okolí, dostupnost jiných subkulturních center; 

- návštěvnost, kapacita, faktory ovlivňující návštěvnost; 

- budoucnost klubu - plány a hrozící nebezpečí;  

 

4.3.2. Výběr respondentů a průběh rozhovorů 

    Ve druhé fázi výzkumu byly provedeny rozhovory s respondenty. Mým cílem bylo udělat 

poměrně rozsáhlý strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s alespoň 10ti pankáči a 
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s 10ti skinheady. „Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět. Data z takového 

interview se snadněji analyzují, protože jednotlivá témata se lehce v přepisu rozhovoru 

lokalizují“ (HENDL 2005, s. 173). Tento typ rozhovoru také značně ulehčuje srovnávání 

odpovědí, oproti jiným typům rozhovorů také poměrně šetří čas. Podle Hendla je v tomto typu 

rozhovoru minimalizována variace otázek kladených respondentovi a efekt tazatele na kvalitu 

rozhovoru je rovněž minimální. Já jsem však využívala různých podnětů během rozhovoru 

k rozšíření získaných informací o daném jedinci a o celé subkultuře. Při každém rozhovoru 

tedy kromě „povinných otázek“ vyvstaly i otázky spontánně generované. Respondentům byla 

rovněž ponechána značná volnost k vyjadřování vlastních myšlenek. Preciznějším názvem 

metody získávání dat by tedy mohl být „strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

kombinovaný s rozhovorem neformálním“. Tímto jsem do značné míry eliminovala běžnou 

nevýhodu strukturovaných rozhovorů, kterou dle Hendla představuje omezená možnost brát 

v potaz individuální rozdíly a okolnosti.  Běžná délka rozhovoru s jedním respondentem byla 

cca 1,5 – 2 hodiny.  

    Pro tento časově poměrně náročný rozhovor jsem nakonec získala 24 respondentů: 12 

pankáčů a 12 skinheadů. Podíl mužů a žen nebyl vyrovnaný, jelikož obecně mezi 

„pravověrnými“ členy těchto subkultur převažují muži. Zejména subkultura skinheads je 

velmi maskulinní záležitostí a počet žen „skinheadek“ je tudíž ve srovnání s počtem mužů 

minimální. V případě pankáčů byl podíl žen a mužů mezi respondenty 1 : 2, v případě 

skinheadů 1 : 3. Kromě 24 respondentů, kteří se podrobili kompletnímu rozhovoru, byli 

částečně vyzpovídaní i mnozí další skinheadi a pankáči, čímž jsem si doplňovala či 

potvrzovala některé získané informace. Několik těchto respondentů bylo také z jiných částí 

Česka a diky jejich výpovědi jsem měla možnost sledovat některé rozdílnosti v jejich 

prostorovém chování oproti pankáčům a skinheadům pražským.      

    Jak již bylo zmíněno, pro rozhovor jsem vybrala některé své přátele a známé, některé 

respondenty jsem oslovila přímo v terénu – tedy při náhodném setkání ve výzkumném 

prostoru. Další respondenty jsem sehnala na některých internetových portálech. Uplatnila 

jsem i princip výběru zvaný „snowball sample“, při němž se výzkumník dostává k dalším 

relevantním jedincům díky navázání kontaktu s určitou skupinou jedinců (HENDL 2005, s. 

390). Ve většině případů byli respondenti k účastí na výzkumu ochotni až nadšeni, ale vzácně 

jsem se setkala i s nepochopením a kritikou. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, někteří 

skinheadi, bohužel i ti nerasističtí, jsou typičtí svým odporem k studentům. Setkala jsem se i 

s názorem, kdy jeden z oslovených informátorů prohlásil průzkum subkultur za analogii 
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zabíjení laboratorních myší. V ojedinělých případech byla překážkou nechuť či spíše 

neschopnost se nad otázkami zamyslet, samostatně uvažovat a vyjádřit své myšlenky. Často 

bylo také větší či menší obtíží přesvědčit respondenty o tom, „že se lze tázat i na to, co oni 

sami považují za samozřejmé“ (WOLFF in: Flick a spol. 2004, s. 201). Většinou jsem však 

získala některé užitečné informace i od těch, kteří se nestali mými respondenty. Tyto 

informace jsem si zaznamenávala a využila k vynesení některých závěrů.  

▼ Tabulka č. 1: Seznam respondentů. 

Pankáči (jméno / věk / bydliště) 
♂ ♀ 
Andrej Parasitof / 22let / Horní Počernice Bagr / 18 let / Sluhy 
Basťoch / 20 let / Letná Bára / 18 let / Řeporyje 
Čermi / 24 let / Hostavice Hana / 20 let / Malešice 
Floutek / 17 let / Vršovice Žumpa / 18 let / Prosek 
Lenin / 24 let / Malešice 
Mauglí / 21 let / Vršovice 
Šmejd / 26 let / Český Brod 
Švanda / 19 let / Pankrác   
Skinheadi (jméno / věk / bydliště)   
♂ ♀ 
Filip / 22 let / Nusle Ája / 20 let / Černošice 
Georgie / 24 let / Dejvice Anežka / 18 let / Dejvice  
Hans / 29 let / Břevnov Bára / 16 let / Vyšehrad 
Levý Hák / 19 let / Barrandov  
Mourek / 26 let / Smíchov 
Ondřej / 21 let / Horní Počernice 
Peddy / 23 let / Břevnov 
Riot / 23 let / Řepy 
Roman / 32 let / Žižkov   
 

    Rozhovory s 24 vybranými vhodnými respondenty probíhaly většinou v prostředí různých 

klubů a hospod, v pivních zahrádkách, u respondentů doma, nebo v jednom z obchodů 

popsaných v této práci. Nahrávání na hlasový záznamník se mi neosvědčilo již během první 

fáze výzkumu, proto jsem si odpovědi zapisovala rovnou do poznámkového bloku. Důležitou 

roli při provádění rozhovorů však sehrála i internetová komunikace. Některé rozhovory byly 

provedeny pomocí některých internetových portálů, zejména však pomocí komunikačního 

programu ICQ. Tato komunikace by se dala popsat jako telefonický hovor v psané formě. 

Napsané zprávy se oběma účastníkům rozhovoru okamžitě objevují na obrazovce počítače a 

oni mohou ihned odpovídat. Díky tomuto programu jsem měla možnost dodatečně doplnit 

některé nejasnosti při zpracovávání odpovědí, eventuelně pokládat některé doplňující otázky.   
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    Výpovědi respondentů týkající se jednotlivých lokalit jsem k daným lokalitám zařadila a 

okomentovala. Snažila jsem se především zdůraznit nuance ve způsobu vnímání jednotlivých 

lokalit rozdílnými osobami a poukázat na faktory podílející se na existenci těchto nuancí. 

Těmi může být např. věk, pohlaví, subkultura, politický názor, místo bydliště, lidé s nimiž 

respondent bydlí / žije, osobní život apod.  

    V závěrečné kapitole je na základě získaných poznatků a analýzy výpovědí respondentů 

shrnut význam existence subkulturních center pro jejich uživatele a způsob jakým tato centra 

vznikají. V kapitole jsou také vysvětleny faktory hrající roli pro vhodnou lokalizaci 

subkulturních podniků a faktory ovlivňující jejich uživatele při výběru podniku.                 
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5. Přehled a charakteristika lokalit  

  

5.1. Kluby, hospody, kulturní centra 

 

5.1.1. Praha 1 a Praha 2: 

    Centrum Prahy je vhodným místem pro podniky určené subkulturám především díky jeho 

snadné dopravní dostupnosti pro všechny a v jakoukoliv denní dobu. V centru tak dochází 

k interakcím mezi skupinami a jednotlivci přicházejícími ze všech částí Prahy a jejího okolí. 

Nevýhodou centra je často vysoký nájem, který se mnohdy promítne do cen v podniku. 

V centru Prahy se nachází několik podniků navštěvovaných pankáči a skinheady. V práci jsou 

podrobně popsány ty nejdůležitější a nejzajímavější z nich: Resort, Klub Újezd, Trosca a 

restaurace U Libuše. V centru se ale pankáči a skinheadi schází i v mnohých subkulturně 

neutrálních místech – např. v koncertních sálech – Roxy v Dlouhé ulici, Vagón a Rock Café 

na Národní třídě, nověji také  Retro ve Francouzské ulici a Bordo ve Vinohradské ulici. 

Pankáči a skinheadi ale netvoří majoritní návštěvníky těchto lokalit, proto se jimi tato práce 

hlouběji nezabývá.   

 

5.1.1.1. Klub Resort, Salmovská 6, Praha 2 

    Klub Resort se za krátkou dobu své existence vyprofiloval jako místo navštěvované 

převážně členy subkultury „skinheads“. I přesto, že toto nebyl prioritní zájem jeho 

provozovatelů, specifická klientela se samovolně vyselektovala v závislosti na prostředí, které 

klub nabízí. Sami provozovatelé, kteří fungují i jako obsluha baru, patří k výrazným 

osobnostem pražské skinheadské scény a pražského undergroundu. Dalším podstatným 

faktorem určujícím pro samovolný výběr návštěvníků je typ hudby pouštěné v klubu. 

Nejčastěji hranými hudebními styly jsou zejména ska, oi! a punk. V současné době se klub 

postupně stává populární zejména pro mládež identifikující se se subkulturou „skinheads“ a 

„punks“, a ve stále větší míře také pro mládež sympatizující s těmito subkulturami. Pro klub 

se stala charakteristická i protirasisticky a protifašisticky laděná atmosféra, která přitahuje 

také návštěvníky smýšlející v této rovině a určitou část klientely tvoří i anarchisté.  

    Klub byl otevřen v březnu 2006. Nachází se v centru Prahy v suterénu starého činžovního 

domu v nepříliš frekventované Salmovské ulici poblíž Karlova náměstí. Klub se vyznačuje 

poměrně rozlehlou plochou čítající cca 200 m². Zajímavostí je to, že není volně přístupný 

přímo z ulice. Sklepní prostor je přístupný točitým schodištěm vedoucím ze zadní části 

chodby domu. Dalším specifikem je bezpečnostní opatření v podobě uzamčených vchodových 
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dveří do samotného klubu. Návštěvníci musí před vstupem do klubu zvonit na zvonek a dveře 

jim jsou otevírány provozovateli či personálem. Důležitost takového bezpečnostního opatření 

v podniku tohoto typu spočívá především v zabránění reálné možnosti útoku neonacistů či 

jiné znepřátelené skupiny a jednotlivců. Klub sestává z několika průchozích místností, dvou 

chodeb, toalet a místnosti sloužící jako obchod. Po příchodu do klubu hlavním vchodem se 

obvykle návštěvníci vydávají do místnosti po levé straně. Tato místnost je „srdcem“ klubu. 

Nachází se zde jediný bar klubu a stolní fotbálek, z malých sklepních oken přichází jen málo 

světla. Napravo od vchodových dveří je vstup do místnosti s několika gauči a dalším stolním 

fotbálkem. Skrze tuto místnost lze projit do dalších dvou místností, jedné malé průchozí 

s jediným dlouhým stolem a dále pak do největší místnosti klubu. Ta je propojená další 

chodbou s místností s barem. Kruhem tak lze projit všechny místnosti klubu. Největší 

místnost je jako jediná odhlučněná a o víkendech zde občas (cca 1-2krát měsíčně) probíhá 

živá hudební produkce. Prostor se nehodí pro vystoupení hudebních kapel a tak zde probíhají 

pouze vystoupení DJs, kteří hudbu pouští z gramofonových desek. Poslední místností je úzký 

prostor přístupný vchodem naproti hlavnímu vstupu do klubu. V této místnosti je obchod, 

jehož úzký sortiment je určený převážně pro skinheady a pankáče. 

    Resort jeho provozovatelé otevřeli s cílem vytvořit příjemný undergroundový podnik. 

Provozování Resortu předcházela krátká zkušenost s obdobným, ale mnohem menším klubem 

v nedaleké ulici Na Výtoni poblíž Vyšehradu. Klub nazývající se Loch fungoval pouhých pět 

měsíců, ale mnozí zákazníci se posléze spolu s majiteli přesunuli do nově otevřeného Resortu. 

Zavření Lochu se vyznačuje zajímavými geografickými aspekty. Zásadním problémem byla 

lokalita, v níž se Loch nacházel. Prostor nebyl příliš finančně nákladný a zároveň nepříliš 

vzdálený od centra Prahy, výhodná se jevila i blízkost nedalekého obchodu „Working Class 

Shop“ zaměřeného na zboží pro skinheady. Na místě Lochu existoval bar již dříve, ale většinu 

zákazníků tvořili starší obyvatelé z nejbližšího okolí. Provoz podniku až do 24 hodin se 

projevil jako problematický až když se zákazníky stali mladí lidé, mezi nimiž převažovali 

skinheadi. V ulici se nachází prakticky výlučně obytné činžovní domy, místní obyvatelé si 

tedy začali stěžovat na rušení nočního klidu. Oficiálně povolená otevírací doba byla záhy 

úředně zkrácena na provoz do 22 hodin. Další obtíží byla neochota majitelky domu 

zkolaudovat prostor baru tak, aby byl umožněn jeho delší provoz. Zásadní slabinou Lochu 

byla i jeho nedostatečné zabezpečení. Bar s velkými skleněnými okny v úrovni chodníku byl i 

přes ochranu tvořenou mřížemi napaden skupinkou cca 15ti neonacistů. Útočníkům se 

podařilo vytrhnout mříže z oken a provozovnu brutálním způsobem zničit.  
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    Slabinou Lochu však nebyla pouze špatně zvolená lokalita a zranitelnost vůči útokům, ale i 

jeho omezené prostorové možnosti. S plochou pouhých 45 m² nenabízel příliš možností pro 

další invenci jeho provozovatelů, kteří měli v plánu provoz Lochu obohatit o různé akce. 

Loch se pro ně stal cennou zkušeností s provozováním hospodského zařízení, ale jejich cílem 

bylo provozovat větší klub skýtající širší možnosti obohacení „života pražských subkultur“.    

    Během hledání prostoru pro současný klub Resort bylo opět nutné splnit určitá kritéria 

týkající se lokality, kapacity a prostorových možností klubu a také řešit bezpečnostní otázku. 

Jako vyhovující a zajímavý se jevil prostor na Smíchově poblíž usedlosti Bertramka. Jedním 

z důvodů proč bylo od této lokality upuštěno byl fakt, že v lokalitě žije vysoké procento 

romského obyvatelstva. Romové by mohli potenciálně vyvolávat konflikty i s nerasistickými 

skinheady, které obtížně rozeznávají od rasisticky zaměřených neonacistů.  

    Nakonec byl jako nejvýhodnější zvolen prostor v ulici Salmovské. Rozlehlé podzemní 

prostory splňují požadavky na zamýšlenou kapacitu klubu a skýtají možnost bezpečnostních 

opatření. Výhodou je také funkční využití nejbližšího okolí, kde většinu zástavby netvoří 

pouze obytné činžovní domy. Naproti klubu se nachází objekty 1. lékařské fakulty UK – 

jmenovitě Ústav nukleární medicíny a Ústav biofyziky a informatiky, dále pak 

v bezprostředním sousedství sídlí Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Samotný 

činžovní dům, ve kterém se nachází prostor klubu Resort, částečně slouží jako ubytovna a 

kancelářské prostory. Výhodou je i fakt, že klub byl dříve využíván jako gay klub a obyvatelé 

domu jsou již zvyklí na noční provoz v sklepních prostorách jejich budovy. Přímo nad klubem 

Resort je pouze jedna obytná jednotka obývaná starší ženou, provozovatelé klubu s ní však 

udržují dobré vztahy. V dohledné době tedy snad nehrozí podání stížnosti z její strany 

navzdory faktu, že hluk z klubu do jejího bytu i přes existenci odhlučnění částečně doléhá.   

 

▲ Obr. č. 5: Návštěvníci klubu Resort (zadní místnost).            ▲ Obr. č. 6: Přední místnost klubu Resort. 
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    Pro provozování klubu s otevírací dobou až do časných ranních hodin je podstatná snadná 

dostupnost nočními spoji. V případě klubu Resort je tento požadavek splněn. Přímo na ulici 

Ječná se nachází tramvajová stanice ze které odjíždí čtyři noční tramvajové linky. Kromě toho 

je klub v pěší dostupnosti přestupní stanice nočních tramvajových spojů Lazarská a stanice 

nočních autobusových spojů na I. P. Pavlova. To umožňuje klub provozovat od 16ti hodin do 

2 hodin ráno, přičemž v závislosti na počtu hostů zůstává mnohdy otevřen déle. O víkendu 

pak zůstává většinou otevřen až do časného rána. Klub je také oblíbenou noční destinací pro 

ty, kteří večer strávili na jiném místě s kratší otevírací dobou, nejčastěji po koncertech 

hudebních skupin. 

    V závislosti na v Praze probíhajících hudebních vystoupeních se tak často krátkodobě mění 

i složení návštěvníků klubu Resort, který mnohdy navštíví i hosté ze vzdálenějších částí 

Česka, případně i hosté zahraniční. Obvykle klub navštěvují převážně obyvatelé Prahy a 

jejího okolí. Při příležitosti koncertu některé z významných zahraničních hudebních skupin 

příslušného hudebního  žánru pro výše zmíněné subkultury, se do Prahy vydávají i 

návštěvníci z jiných měst Česka. Do klubu Resort přichází obvykle po ukončení koncertu, 

nebo i před jeho začátkem. Informace o existenci Resortu se šíří nejčastěji formou osobního 

doporučení.      

    O víkendu se tak často stává, že kapacita klubu bývá zcela naplněna a mnohdy i překročena 

její únosnost. Při počtu cca 70ti – 80ti míst k sezení je únosným množstvím návštěvníků cca 

100 osob, přičemž při zvýšení jejich množství na cca 120 osob je již tato únosnost překročena. 

Tato situace nastává často po v Praze proběhnuvších významných koncertech, nebo během 

akcí pořádaných přímo v Resortu. V průběhu pracovního týdne klub navštíví přibližně 30 

hostů denně, ale toto číslo je značně proměnlivé. Víkendová návštěvnost je pak specifická 

obvykle vyšším počtem hostů v pátek než-li v sobotu.  

    Pro klub je typický poměrně vysoký počet stálých zákazníků, kteří jiné podniky než Resort 

navštěvují jen zřídka. Resort svým způsobem částečně nahradil funkci již zavřeného 

žižkovského podniku Propast, který býval oblíbenou destinací generace pankáčů a skinheadů 

z 90. let 20. století. Ti se po uzavření Propasti přesunuli do pivnice malostranského Klubu 

Újezd. Část z nich začala klub Resort navštěvovat v ranných počátcích jeho existence. 

Provozovatelé Resortu se s většinou zákazníků navštěvujících Resort během prvních tří 

měsíců od jeho otevření znali osobně. Ti však byli postupně nahrazeni mladšími návštěvníky,  

zatímco ti starší naopak částečně od návštěv Resortu upustili. Hosté se i dále měnilo 

v závislosti na specifických událostech. Cílem klubu bylo stát se příjemným 
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„undergroundovým“ prostředím pro širší okruh lidí v němž nebude místo pro žádné ideologie, 

politické rozbroje a šikanu znepřátelených skupin. Mezi návštěvníky klubu však často dochází 

k výměně názorů a sporům mezi vymezenými skupinami návštěvníků, zejména mezi těmi 

levicově orientovanými a apoliticky smýšlejícími.  Závažně bývají i neshody se samotnými 

provozovateli klubu, které mohou vést až k rozhodnutí návštěvníka přestat klub navštěvovat. 

Spolu s tímto jedincem pak mnohdy odchází i skupina jeho přátel a sympatizantů. Jedním 

z případů, kdy k tomuto došlo, bylo období, kdy jeden z provozovatelů byl označen za 

komunistu na základě jeho skepse vůči akci nesoucí název „Rock proti komunismu“. Dalším 

případem byla rozsáhlá potyčka fanoušků fotbalového klubu Bohemians s neonacisty z řad 

příznivců klubu Slávia. Během ní bylo zjištěno, že část fanoušků Bohemians (kteří tradičně 

patří ke klientele Resortu) sympatizuje se slávistickými neonacisty a společně se schází 

v hospodě U Libuše. Ti po této události již Resort dále nenavštěvují.  

    Zhruba od listopadu 2006 do klubu chodí stále více mladých lidí, včetně těch, kteří nepatří 

ani k pankáčům ani k skinheadům. Prostředí klubu je příjemné, přátelské až domácké, trochu 

připomíná běžný byt. Někteří návštěvníci ztrácí zábrany klub navštívit bez doprovodu. Pro 

mnohé specifická komunita klubu Resort představuje i možnost začlenit se do užšího 

společenství podobně smýšlejících lidí. Někteří mladí méně majetní návštěvníci využívají 

odlehlá zákoutí klubu, kde nejsou nuceni nepřetržitě konzumovat nápoje. Provozovatelé by se 

však rádi vyhnuli tomu, aby se takto z klubu stala jakási „klubovna“ k trávení volného času. 

Pozitivem je také dobře vyřešené bezpečnostní opatření klubu a tedy pocit bezpečí v jeho 

prostoru. Lidé chodící do Resortu nemají dobré zkušenosti s neonacisty a snaží se jim 

vyhnout. 

    Činnosti, kterým se návštěvníci během doby strávené v klubu věnují, se liší podle toho, zda 

klub navštíví během pracovního týdne, či o víkendu. Sobotní a zejména páteční večery bývají 

nejrušnější a oproti dnům v pracovním týdnu se návštěvníci obecně chovají více nespoutaně, 

více se pohybují po prostoru klubu a konzumují více alkoholu. Vyšší koncentrace lidí v klubu 

také skýtá více anonymity, což někdy vede k neadekvátnímu chování, např. ničení vybavení 

klubu. Během pracovního týdne bývá klub poloprázdný, lidé se obvykle chovají poklidněji a 

do klubu přichází především proto, aby si popovídali se svými známými a s přáteli, případně 

si zahráli stolní fotbálek. Oblíbeným tématem jejich hovorů je typicky problematika 

neonacistů, hudba a fotbal. Podle dojmů provozovatele klubu se často stává, že se lidé ve 

svých hovorech vyhýbají hlubšímu poznávání ostatních účastníků diskuse a některá témata, 

zejména ta, která se týkají osobních životů druhých, nebývají otevírány. Často se tak lidé znají 

jen povrchně a spojuje je pouze příslušnost ke stejné subkultuře. Pro obsluhou za barem je 
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výhodou Resortu oproti malému Lochu i to, že díky velké ploše klubu nejsou pasivně 

včleňováni do všech rozhovorů probíhajících mezi návštěvníky a mohou si tak udržet odstup 

od záležitostí týkajících se návštěvníků, což hodnotí jako změnu k lepšímu.      

     Budoucnost klubu je zatím velmi těžké předvídat. Klientela klubu se průběžně mění, vyvíjí 

a zraje. Je tedy otázkou, jak dlouho si Resort ponechá „punc skinheadského klubu“ a zda se 

stane kontinuálně funkční baštou pražského undergroundu.   

 

• Výpověď respondentů: 

    Pro mnohé návštěvníky se Resort za krátkou dobu své existence rychle stal subkulturním 

symbolem. Ze všech míst v Praze se snad nejvíce interakcí mezi subkulturami punk a 

skinheads odehrává právě v Resortu. Právě proto mnozí respondenti symboliku Resortu 

shrnuli do jednoduchého pojmu „punks&skins united”. Pro náhodné návštěvníky zvyklé 

pankáče a skinheady vnímat jako dva nesmiřitelné protipóly proto někdy bývá tento druh 

„soužití“ překvapující a nepochopitelný. Všeobecně se respondenti shodují v tom, že Resort 

charakterizuje „antifašistická atmosféra“ a že komunita lidí  jej navštěvujících je ostře 

vymezena vůči pravicovým skinheadům. Z tohoto důvodu v klubu nejsou vítaní nejen 

neonacisté a fašisté, ale i ti, o nichž se ví, že s nimi komunikují či je tolerují. Skinhead 

Mourek na Resortu oceňuje jeho bezpečí: „nemusím tam bystřit a můžu se v klidu opít“. Hana 

a Lenin komentář o bezpečnosti Resortu doplňují vyprávěním o konfliktu, v kterém byl Lenin 

pobodán neonacistou. V Resortu však panuje značný rozkol ve vnímání politického zaměření 

klubu. Z návštěvníků se utvořily dva tábory, z nichž jeden se skládá z levicově zaměřených 

jedinců a druhý je čistě apolitický. Členi každého z těchto táborů mají tendenci Resortu 

přisuzovat významy, které jsou v souladu s jejich názory a s názory jejich přátel. Proto 

levicově založení návštěvníci mají tendenci Resort považovat za „útočiště levicových 

myšlenek“ a za autonomní prostor pro diskutování antifašisticky zaměřené radikální politiky. 

Nemají příliš v oblibě ty návštěvníky, kteří se snaží stát stranou jakékoliv politiky, nejčastěji 

apolitické skinheady. Hlavní příčinou nesvárů je na jednu stranu obviňování apoliticky 

založených lidí z lhostejnosti a ignorace politiky, případně z rezignace na samostatné 

uvažování, z nedostatečná angažovanost v boji proti rasismu a fašismu či v jiných politicky 

zaměřených aktivitách, na druhou stranu obviňování levicově smýšlejících jedinců 

z přílišného radikalismu, ze zatahování politiky do subkultury, či přímo nesouhlas s levicovou 

orientací, případně podezření z podpory komunistického či jiného totalitního režimu, ale 

především také z pouhého pasivního teoretizování. Apoliticky zaměřený skinhead Peddy, 

který dříve do Resortu chodil, se stal terčem slovních útoků, navíc je podezírán z tolerance 
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rasistických skinheadů. Sám názory těchto lidí komentuje slovy: „No spíš řeší každou věc a 

dělají ze všeho hrozný haló a skutek utekl. Co jsem měl možnost poznat skins třeba z menších 

měst, tak jsou opravdovější a neřeší tolik každou blbost, a když už, tak dělají to, co říkají, to 

mě tu chybí. Ale určitě nemluvím o všech, to rozhodně ne, to je jen můj pocit.“ Toto lze 

chápat i jako reakci na skutečnost, že se Resort stal velmi přitažlivým pro mladé nováčky 

v subkultuře. Ti se vyznačují až přehnanou snahou o zařazení se do subkultury skrze její 

vizuální atributy a povrchní přebírání cizích názorů. Někteří starší členi subkultury k nim však 

přistupují skepticky, neboť pochybují o vnitřním přesvědčení těchto nováčků o své 

subkulturní identitě. Resort proto podle některých respondentů symbolizuje místo, jež svým 

renomé přitahuje tyto subkulturní nováčky. Zároveň je ale pro většinu respondentů především 

prostorem, na němž vznikla svébytná komunita, jejíž součástí se cítí být. Roman celou 

komunitu v Resortu považuje za příliš vyhraněnou: „některý věci se tam netolerují“. O to víc 

však členové komunity pociťují vzájemné souznění. Pankačce Haně to tam připadá jako 

v klubovně, zpočátku se prý příliš dobře necítila mezi tolika skinheady, ale nyní už je na ně 

zvyklá, některé z nich zná. Anežka má pocit, že se lidé v Resortu vzájemně hodně tolerují. 

Klub si ovšem pověst získal i díky svým provozovatelům. Mnozí respondenti tvrdí, že se 

s nimi přátelí, zejména s Radkem – jedním ze zakladatelů squatu Milada a někdejším 

antifašistickým aktivistou. Ten podle Šmejda vnáší do klubu „ducha squattingu“. Existuje 

rozdíl ve vztahu k Resortu mezi pankáči a skinheady. Zatímco pro skinheady je Resort 

všeobecně známým klubem bez ohledu na to, zda ho navštěvují či nenavštěvují, mnoho 

pankáčů o jeho existenci ani netuší, nebo mají předsudky vůči skinheadům a proto do klubu 

nechodí. Ti, kteří tam chodí, se většinou se skinheady již dříve přátelili. Existují však i 

případy pankáčů, kterým je sympatický punc „punks&skins“, ačkoliv mezi skinheady nemají 

přátele. Dle mladého pankáče Wany komunitu v Resortu spojuje společná touha vymezit se 

vůči většinové společnosti a líbí se mu vizuální styl tamních lidí. Snaží se klub navštěvovat, 

ale nerad do něj chodí sám, necítí se být součástí tamní komunity. Do klubu raději chodí 

v doprovodu svých přátel, taktéž pankáčů, ti tam však údajně chodí s jistými obavami a 

sebezapřením. Kromě toho se Wanovi příliš nelíbí přílišné prosazování vegetariánství skrze 

omezenou nabídku potravin v klubu. Pankáč Švanda uvedl Resort mezi kluby, které nemá rád. 

Má pocit, že si tam „všichni hrají na drsný tvrďáky“ a je jimi odsuzován kvůli svému 

oblečení. Nakonec je nutné zmínit také skinheady, kteří do Resortu z různého důvodu 

nechodí. Buď dobrovolně, jelikož podnik považují za příliš levicově vyprofilovaný, nebo 

proto, že je plný povrchních subkulturních nováčků. Existují i tací, kteří v Resortu přestali být 
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vítáni. Ti proto na komunitu v Resortu zanevřeli a nyní jí považují za příliš vyhraněnou. 

George tvrdí, že někteří jeho kamarádi do Resortu právě z tohoto důvodu přestali chodit. 

    Resort je svým umístěním ve sklepě činžovního domu v malé zapadlé uličce obdařen 

skutečně undergroundovou atmosférou. Mnozí respondenti navíc ocenili fakt, že se před 

vstupem do klubu musí zvonit na zvonek. Díky tomu se do klubu nemohou dostat nevítaní 

hosti a komunita v klubu tak vyvolává dojem uzavřené společnosti. Respondentům se vesměs 

líbí členitost prostoru, rozdělení klubu do několika odlišných místností a chodbiček, mezi 

nimiž si lze vybrat a střídat je. Filip si ale myslí, že by se tento prostor dal využít kreativněji, 

ale chápe, že na to nejsou peníze. Také kulaté stoly v přední místnosti by raději nahradil 

velkými stoly s lavicemi. Riot oceňuje přítomnost malého obchodu, uvítal by v něm více 

hudebních desek. Někteří respondenti si stěžovali na zimu a vlhkost, zejména v největší zadní 

místnosti. U této místnosti zmiňovali také špatné osvětlení. Filip tvrdí, že si tam připadá „jako 

u výslechu“, protože v jednom bodě světlo svítí víc a jinde je tlumené. Téměř všem se nejvíce 

líbí v přední místnosti s barem. Ta působí nejživějším a nejútulnějším dojmem, je tam nejlépe 

slyšet hudba. Někteří pankáči – např. Šmejd a Hana, by ocenili, kdyby se pouštělo méně oi!. 

Mourek rád sedí na barových židličkách u baru. Ondřej většinu času tráví u jednoho ze 

stolních fotbálků. Wana naopak sedává v zadních místnostech, nejčastěji v té s křesly, prý tam 

vždy bývá místo, připadá mu to tam útulné. Podle Hanse je kromě přední místnosti zbytek 

klubu mrtvý a studený. Věří však, že tento mladý klub se teprve formuje a má potenciál být 

živějším místem. Georgovi v Resortu chybí zahrádka, na druhou stranu se mu líbí sklepní 

prostory, v Resortu se mu líbí dobré plátno na videoprojekce.  

    K lokalitě klubu respondenti neměli výrazné výhrady, většina z nich oceňuje zapadlost 

klubu, který je nutné hledat cíleně a proto není téměř nikdy navštěvován náhodnými 

kolemjdoucími, díky čemuž si společnost v klubu zachovává charakter komunity. Samotná 

lokalita na respondenty působí spíše neutrálně. Anežka oceňuje blízkost centra, podle Hanse 

se ale jedná o mrtvou lokalitu.  

    Z hlediska dostupnosti je Resort respondenty hodnocen dost různorodě. Resort je dvacet-

čtyři hodin denně dobře zajištěn tramvajovou dopravou. Pro obyvatele Prahy 4 a 10 se jedná o 

strategické místo, které míjí na cestě z práce či ze školy, tak je tomu u Mauglího a Filipa. 

Hansovi a Riotovi jakožto obyvatelům Prahy 6 se Resort zdá být poněkud vzdálený, proto jej 

navštěvují méně často než kdyby byl na pro ně výhodnější lokalitě. Georgovi a Anežce, kteří 

rovněž bydlí v Praze 6, vzdálenost vynahrazuje přímé tramvajové spojení v noci, Anežka má 

navíc možnost častých návštěv díky svému studiu na nedalekém gymnáziu na Albertově. Na 

Smíchově bydlící Mourek je rovněž spokojen s dopravním spojením svého bydliště a Resortu. 
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Ondřej pracuje na Flóře a studuje na Karlově náměstí, Resort tedy leží přímo na trase mezi 

jím nejčastěji navštěvovanými místy a klub navštěvuje takřka denně. Po Praze se pohybuje 

autem, kterým přijíždí až z Horních Počernic. Pro Romana, jehož všední den se soustředí 

hlavně kolem práce v centru Prahy, malostranského Klubu Újezd, a bydliště na Žižkově, se 

Resort zdá být poněkud z ruky. Wana zvyklý dojíždět na sídliště v Nových Butovicích 

vzdálenosti příliš neřeší, stejně tak je tomu i u Šmejda, který bydlí v Českém Brodě. 

           

5.1.1.2. Klub Újezd, Újezd 18, Praha 1 

    Proslulý třípatrový hudební bar Klub Újezd, známý též jako „Účko“ (dále již jen jako 

„Újezd“), funguje na Malé Straně již od května roku 1990. Nachází se v domě pocházejícím 

z poloviny 16. století. Újezd je ojedinělým prostorem s uvolněnou alternativní atmosférou 

nacházejícím se v historickém centru Prahy. Jeho jedinečností je prostor rozdělený do tří 

pater, z nichž každé má jinou otevírací dobu a každé se zaměřuje na jiný typ zákazníků. 

Prostřední patro, které až do roku 1998 sloužilo jako koncertní sál, začalo být po zákazu 

živého hraní v klubu používáno již jen jako bar. Bar se nachází v přízemí domu, zhruba 

v úrovni chodníku a od ulice jej dělí velké prosklené dveře. Otevřeno je zde již od 14ti hodin. 

V 18hodin otevírá horní patro, které je pojaté jako kavárna. Útulný dojem interiéru kavárny 

dotváří klenuté stropy, červeně natřené stěny do úrovně cca jednoho metru obložené dřevem a 

bohatá výzdoba obrazy, fotografiemi a mapami. Ve 20 hodin se otevírá i podzemní a zároveň 

nejundergroundovější patro nazývané pivnice. V pivnici se usídlila specifická komunita lidí 

z řad alternativních subkultur a pro účely této práce je nejpodstatnějším prostorem klubu. 

Všechna tři patra jsou propojena společnou chodbou a úzkými schodišti. Chodby klubu jsou 

využívány jako výstavní prostor přezdívaný „Galérka Újezd“. V pivnici, v baru, i v kavárně se 

oficiálně zavírá ve čtyři hodiny ráno, ale tento čas se často protahuje v závislosti na množství 

hostů mnohdy až do dopoledních hodin. Toto je jeden z důvodu proč se Újezd stal oblíbeným 

nočním cílem. Noční návštěva Újezdu se stala takřka tradicí zejména pro mnohé návštěvníky i 

účinkující strahovského Klubu 007, kteří po koncertech i jiných akcích probíhajících v Klubu 

007 zvolí pěší sestup ze strahovského kopce a zamíří do malostranského Újezdu.  

    V této práci je hlavní pozornost zaměřena na pivnici v suterénním patře klubu. Ta je 

nejvíce vyhledávané skinheady, pankáči a přívrženci ostatních alternativních subkultur. 

Oproti jiným podnikům tohoto typu je pro Újezd typický vyšší věkový průměr jeho 

návštěvníků. Mládež se zde objevuje jen ojediněle a třicetiletí návštěvníci v klubu převažují. 

To lze částečně vysvětlit poněkud vyššími cenami nápojů, zejména piva. Mnozí ze 

současných návštěvníků dříve navštěvovali již zaniklý žižkovský klub Propast a objevují se 
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zde také jedinci pocházející ze specifické skupiny někdejších obyvatel a příznivců již 

zaniklého squatu Ladronka. Další typickou skupinou návštěvníků jsou fotbaloví fanoušci 

fotbalových klubů, zejména FC Bohemians 1905, z nichž mnozí se hlásí k subkultuře 

skinheads. Často sem přichází za barmanem, který je také dlouholetým fanouškem tohoto 

fotbalového klubu a zároveň i bývalým barmanem zaniklého klubu Propast. Fanoušci jiných 

fotbalových týmů se zde také objevují, vzájemně všichni vychází bez problémů a v klubu 

mezi nimi nenastávají žádné konflikty. Neonacisté jsou v klubu nevítanými hosty.  

 

 

 

 

 

 

 

◄ Obr. č. 7: Klub Újezd – pohled z 

ulice (levý vchod vede do „Galérky“, 

pravý vchod vede do přízemního baru, 

okna v prvním patře patří kavárně). 

 

    Zajímavým fenoménem Újezdu jsou hromadné fotbalové výjezdy, pro něž se tento klub stal 

acita. Je 

odjezdovou i příjezdovou stanicí. Organizované autobusové výjezdy na fotbalové zápasy 

do jiných měst Česka, ale i do zahraničí – např. do německého Lipska, či do rakouského 

Salzburgu, téměř vždy začínají právě zde a i po návratu fotbaloví fanoušci vyžadují zastavení 

autobusu na Újezdě. Je proto běžné, že časným ranním výjezdům do vzdálenějších destinací 

předchází celá noc strávená v klubu. V klubu se opět všichni schází i po návratu. Skupina 

fotbalových fanoušků a příznivců Újezdu občas pořádá i výlety do hospod v jiných městech 

Česka. Na tzv. „pivní výlety“ odjíždí opět z Újezdu, nejčastěji vlakovou dopravou.   

    Velkou nevýhodou prostoru v nejnižším patře je jeho stísněnost a velmi malá kap

zde pouze okolo třiceti míst k sezení. Prostor vyvolává dojem malé jeskyně, neboť se nachází 

v útrobách sklepa starobylého domu. Nosné stěny i klenuté stropy jsou kamenné. Zatímco 

některým návštěvníkům tento malý prostor vyhovuje a považují ho za útulný, pro jiné může 

být důvodem, proč na Újezd nechodit. U některých lidí vyvolává pocity stísněnosti, zejména 

když je překročena kapacitní únosnost pivnice. Vysocí lidé si zde stěžují na nízké stropy.  
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    Prostor se člení do tří oddělení. Pod úzkým schodištěm vedoucím do vyšších pater klubu je 

malý bar. Prostor poblíž baru využívají zejména stálí hosté, míst k sezení je zde jen několik. 

Vedle baru se nachází úzký průchod do malé místnůstky zvané „studna“. Do té se vejde 

jediný velký stůl s lavicemi. Prostor na druhé straně baru skýtá nejvíce míst k sezení a zhruba 

z poloviny je tvořen mírně vyvýšeným pódiem sloužícím pro občasné koncerty, které se zde 

pořádají přibližně jednou za čtvrt roku. Běžně ale na pódiu stojí stolní fotbálek. Za pódiem je 

na stěně velká videoprojekce, která slouží zejména pro sledování fotbalových přenosů.  

    Újezd je díky své centrální poloze v historickém jádru Prahy často navštěvovaným také 

turisty, které láká zejména svou originální, nezaměnitelnou atmosférou a unikátním designem 

prostoru. Díky odlišnému zaměření všech tří pater Újezd uspokojuje různý typ zákazníků.  

    Dopravní dostupnost Újezdu je velmi dobrá. Klub je v bezprostřední blízkosti tří 

tramvajových stanic, z nichž odjíždí šest denních a tři noční tramvajové linky. Zhruba ve 

stometrové vzdálenosti od klubu se nachází spodní stanice lanovky obstarávající dopravu na 

strahovský kopec. V nočních hodinách je pro dopravu mezi strahovským kopcem a Újezdem 

nutné zvolit pěší cestu. Kratší a méně bezpečnou verzí je cesta napříč parkem, lze však také 

zvolit podstatně delší cestu přes Malou Stranu směrem k pražskému Břevnovu.  

 

• Výpověď respondentů: 

    Újezd, především pivnice v suterénním patře, se vyznačuje svébytnou komunitou stálých 

hostů, která je však oproti Resortu v mnohem větší míře promísená s hosty náhodnými, mezi 

nimiž je díky poloze na Malé Straně také mnoho turistů. Mnozí pankáči a skinheadi také na 

Újezd chodí opakovaně, ale nepatří mezi stálé hosty. Zatímco stálí hosté se na Újezdě cítí 

sebejistě, příjemně a spjati s prostorem, nepravidelní hosté se naopak v tomto klubu mnohdy 

nemusí cítit zcela uvolněně. Častým pocitem některých respondentů byla určitá averze vůči 

uzavřenosti zdejší komunity, špatný pocit z toho, že je na ně nahlíženo s určitou skepsí, 

povýšenectvím až pohrdáním. Na Újezd chodí mnoho skalních fanoušku FC Bohemians 1905, 

proto se zde příliš dobře necítí zejména někteří fanoušci jiných fotbalových teamů. Naopak 

fanoušci FC Bohemians 1905, mezi něž patří i někteří barmani, si prostor klubu spojují 

s fotbalem a dalšími aktivitami týkajícími se fotbalu. Část stálých hostů Klubu Újezd pociťují 

averzi vůči levicově orientovaným skinheadům a pankáčům, nebo se chovají povýšeně 

k subkulturním nováčkům. Levicově zaměřený Mourek uvedl Újezd jako podnik, do kterého 

chodí jen v době, kdy už jsou okolní podniky zavřené. Chodí pouze v doprovodu přátel, neboť 

se v tomto klubu kvůli svému politickému zaměření necítí bezpečně. Osmnáctiletá Anežka 

v rozhovoru uvedla, že si na Újezdě připadá velice mladá a tvrdí, že „na mladý se tam koukají 
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skrz prsty“. Místní hosté jí připadají méně sympatičtí a uzavřenější než ti v Resortu. Naopak 

šestnáctiletá Bára klub navštěvuje již od svých čtrnácti let a tvrdí, že jí starší členi komunity 

přehlíželi jen zpočátku, ale dnes již ne. Ája si na Újezdě užívá převážně baru v prostředním 

patře, se zálibou se seznamuje s novými lidmi včetně cizinců a nechává se zvát na pití. Klub 

Újezd považuje za svůj srdcový klub, kde si oblíbila jak jeho interiér, místní barmany, tak i 

nejbližší okolí klubu. Přiznává, že jí těší pozornost, kterou jí zde věnují muži, a že díky ní 

v klubu nikdy nemá příliš velkou útratu, přestože se jedná o klub relativně drahý. Mezi 

respondenty lze dále za pravidelné hosty Újezdu považovat také tři skinheady ve věku mezi 

23 až 32 lety. Újezd je pro ně místo, kde nachází lidi naladěné „na stejné vlně“, je to tzv. 

„meeting point“, na kterém se schází lidé ze subkultury a kde je možné získat čerstvé 

informace a být tak stále v obraze o tom, co se v subkultuře děje. Nejstarší z respondentů, 

Roman, si na Újezdě připadá jako doma, chodí tam takřka denně. Újezd pro většinu stálých 

hostů symbolizuje především spoustu známých a přátel, dobrou muziku, možnost pít dlouho 

do rána. Pankáči se na Újezdě objevují v podstatně menší míře. Příčinou je hlavně drahé pivo, 

proto někteří přichází pouze po koncertu, tedy v době kdy jiné podniky již bývají zavřené. 

Mezi respondenty jen jediný pankáč uvedl Újezd mezi svými oblíbenými podniky. Švanda 

nejčastěji navštěvuje horní patro, tam se mu líbí vzhled i pouštěná hudba. Újezd je pro něj 

jako pro mnoho ostatních místo, kam zajít po koncertě, místo, kde může zůstat podle nálady 

až do rána. Na Újezdě se rád seznamuje s cizinci.   

    Co se týče prostoru klubu, respondenti mají Újezd často v oblibě i díky jeho interiéru. 

Častou výtkou je nedostačující kapacita, přílišná přeplněnost zejména během víkendů, 

nemožnost najít místo k sezení. Čermi si stěžuje obzvláště na situaci, která nastává ve chvíli 

kdy se většina lidí přemístí po koncertu v Klubu 007 na Újezd. Ondra, který je pravidelným 

hostem Resortu, na Újezd dokonce ani nechodí, neboť mu tam kvůli jeho výšce vadí stísněné 

prostory a příliš nízké stropy. Naopak Riot má podzemní malé prostory skutečně rád, 

připadají mu útulné. Malé a útulné prostory se líbí i Romanovi, který to komentuje slovy „máš 

kde zaparkovat“, což podle něj prý ve velkém klubu nelze tak snadno. Romanovi se také líbí, 

že může střídat tři různá patra, líbí se mu design celého klubu. Hans chodí především do 

horního patra, tam se mu líbí retro výzdoba a fotografie na stěnách. Ája si oblíbila zejména 

patro prostřední, připadá jí to tam příjemné, pěkně osvětlené a hezké pro turisty, v létě se jí 

líbí když jsou velké skleněné dveře otevřené na ulici. Mourek má nejraději místo v pivnici 

přezdívané „studně“. Podobně jako ostatní si stěžuje na špatné rozmístění pánských a 

dámských toalet. Zatímco ty dámské jsou přízemí, pánské jsou až v prvním patře. Páni si 

proto cestu ze sklepní pivnice krátí používáním dámských toalet.  
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    Lokalita Újezdu připadá všem respondentům velice atraktivní. Malá Strana je všemi 

považována za pěknou čtvrť, Ája dokonce mluví o „nádherném okolí“. Mourek si však 

stěžuje na velké množství turistů. Dále byla oceňována bezprostřední blízkost Petřínu a 

okolních parků. Roman či Riot tento park využívají pokud sebou mají své psy. Pro Romana je 

také výhodná blízkost Klubu 007, do kterého často chodí nejen na koncerty, ale i za přáteli, 

kteří tam pracují. Švanda považuje za výhodu i blízkost dalších klubů.  

    Dostupnost Újezdu připadá respondentům velice dobrá. Ocenili jeho centrální polohu a 

množství denních i nočních tramvajových linek odjíždějících ze stanic v blízkosti klubu. 

Dokonce i mimopražská Ája se odtud snadno dostává na vlak odjíždějící ze Smíchovského 

nádraží. Mauglí, stejně jako mnozí další, si pochvaluje pěší dostupnost z Klubu 007. 

 

5.1.1.3. Trosca, Martinská 5, Praha 1 

    Klub Trosca je unikátním příkladem jedné z posledních enkláv skutečně undergroundového 

prostředí přímo v nitru historického centra Prahy. Funguje zde již od roku 1998 a za dobu své 

existence se takřka nezměnil. Díky svému omšelému interiéru, tvrdé hudbě a mladým 

přátelským barmanům se klub stal oblíbeným zejména pro mladé lidi vyhledávající tolerantní 

prostředí pro trávení svého volného času. Obklopen sterilním prostředím upraveného 

historického jádra s vysokou koncentrací turistů, nabízí klub Trosca prostor, na kterém se lze 

uvolnit a zcela se odpoutat od shonu panujícího v okolních ulicích. Také ceny nápojů, 

zejména piva, jsou v porovnání s okolními podniky velmi příznivé.  

    Potemnělé prostory klubu s klenutými stropy se rozkládají ve dvou patrech. Specifikem 

klubu je celkově omšelý interiér, který dnes již ani tak není výsledkem úmyslu jako spíše 

výsledkem zanedbané péče. Klub je vybaven nesourodým, starým, rozpadajícím se nábytkem. 

Typická jsou potrhaná křesla a dřevěné židle a stolky popsané fixy a polepené nálepkami. 

Stěny klubu byly nedávno nově natřeny, ale i ty jsou popsané fixy a sprejem. Prostředí působí 

jako špinavé a zakouřené. Tyto z hlediska běžného člověka negativní vlastnosti klubu jsou 

jedněmi z faktorů podílejících se na selekci specifických hostů a vytváří prostředí neatraktivní 

pro návštěvníky, kteří by svou přítomností narušovali uvolněnou atmosféru klubu.  

    Celková rozloha klubu je 200 m² a je rovnoměrně rozdělena mezi obě patra. Přízemní i 

suterénní prostor je rozdělen na dvě místnosti, dohromady tedy klub disponuje čtyřmi 

místnostmi. V obou patrech je stolní fotbálek. Suterénní prostor je s přízemním prostorem 

spojen úzkým schodištěm. Každé patro disponuje vlastním barem a výběr hudby závisí na 

osobě pracující za barem, ale je kladen důraz na to, aby byl skrze hudbu uchován rockový styl 

klubu. Proto jsou nejčastěji hranými styly hardcore, metal, punk, ska, oi, ale i tekno a hiphop. 
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Hudba je určující pro složení hostů v každém z pater. Horní patro navštěvují spíše lidé ve 

věku okolo třiceti let a mnohdy i lidé podstatně starší, také většina náhodných kolemjdoucích 

navštěvuje pouze horní patro. Spodní patro je využíváno spíše mladšími návštěvníky, z nichž 

cca 20%  tvoří mladí pankáči. V dřívějších dobách pankáči tvořili většinu návštěvníků klubu 

Trosca, ale v posledních letech jejich místo zaujímají spíše mladí technaři a skejťáci. 

Skinheadi přichází spíše v menších počtech a většina z nich se zná s místními barmany. 

Přátelství s barmany je jedním z důvodů díky kterým do Troscy přichází, dalším důvodem je 

to, že další obdobné podniky s podobně uvolněnou atmosférou se nenachází na stejně 

příhodných lokalitách.      

    Klub se nachází v rohovém domu v klidné úzké ulici Martinská přímo naproti kostelu 

Svatého Martina ve zdi. Je podivuhodné, že pro podnik tohoto ražení bylo získáno právě takto 

atraktivní místo v historickém jádru Prahy, které by zcela jistě mohlo být využíváno pro více 

výdělečné komerční účely. Dům, v němž se klub nachází, patří magistrátu hlavního města 

Prahy. Na získání prostoru, dříve využívaného jako šatny Metrostavu, bylo vypsáno výběrové 

řízení, kterého se v té době zúčastnil pouze současný provozovatel Troscy. Fakt, že o prostor 

nejevil zájem nikdo jiný, se mimo jiné pravděpodobně odvíjí také od skutečnosti, že se 

lokalita nenachází na příliš frekventované ulici a samotný prostor nelze využívat kupříkladu 

ani jako restaurační zařízení, neboť v něm nelze umístit kuchyň. Kromě toho koncem 

devadesátých let v Praze ještě neexistovalo příliš mnoho Trosce podobných podniků. 

V současné době takových podniků v Praze funguje mnoho, ale Trosca má značnou výhodu 

díky své centrální poloze. Fakt, že se klub nachází v historickém jádru města, významně 

přispívá k jeho návštěvnosti zahraničními turisty, kteří klub často náhodně objeví během 

prohlídky města. Většinou se jedná o turisty spíš undergroundového ražení.  

    Klub je velmi dobře dopravně dostupný. Nejbližšími stanicemi metra jsou stanice Národní 

třída a Můstek, nejbližší tramvajovou stanicí je také Národní třída, z níž odjíždí pět 

tramvajových linek. Díky blízkosti přestupní stanice nočních tramvajových spojů Lazarská je 

klub velmi dobře dostupným i v nočních hodinách. Tato výhoda ale pozbývá v případě Troscy 

smysl. Dříve končily otevírací hodiny Troscy ve dvě hodiny v noci, ale po stížnostech 

obyvatel domu bylo nutné provoz zkrátit do půlnoci. Déle zůstává otevřeno jen při zvláštních 

příležitostech. Jednou ze zvláštních příležitostí bývají menší koncerty kapel, které v Trosce 

probíhají přibližně jednou za čtvrt roku. V Trosce nevystupují slavné kapely, ale většinou 

neznámé kapely přátel klubu. Vystoupení bývají spojeny s různými oslavami. Častěji 

vystoupení hudebních skupin v klubu organizovat nelze, neboť prostor není tomuto účelu 

uzpůsoben a dostatečně odhlučněn. Běžný provoz klubu však obyvatelům domu sídlícím nad 
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prostory klubu již nevadí. Jejich byty od klubu dělí jeden metr silné stropy. Nevýhodou je to, 

že byty mají tenká okna, přes která proniká hluk z ulice. Proto je nutné, zejména v teplých 

měsících roku, zabránit shromaždování návštěvníků Troscy před vstupem do  klubu.  

    Další zvláštností klubu je poměrně časný provoz. Horní patro Troscy je otevřeno již od 12ti 

hodin a mnozí stálí zákazníci rádi přichází také během polední pauzy v zaměstnání, další 

návštěvníci přichází po pracovní době a mladí lidé mnohdy přichází rovnou ze školy. V 

Trosce v průběhu let vznikla specifická komunita lidí, kteří se vzájemně znají, což je pro tento 

druh podniku typické. Mnozí ze zdejších stálých hostů jiné podniky prakticky nenavštěvují. 

Ti, kteří občas navštěvují i jiné podniky, chodí nejčastěji do žižkovských a smíchovských 

hospod. Trosca je, jako většina klubů a hospod, nejvíce navštěvovaná o víkendu, zejména 

v pátek. V pátek se v klubu pohybuje i více než sto lidí, po koncertech tento počet dosahuje 

cca sto třiceti osob. Mnohým návštěvníkům klubu otevírací doba do půlnoci nestačí a 

z Troscy ještě odchází do jiných podniků s delší otevírací dobou.  

    Trosca má i mnohé stinné stránky, kvůli kterým jí mnozí někdejší hosté postupně přestali 

navštěvovat. Prostor zůstává už mnoho let zcela stejný a od doby svého otevření nedoznal 

žádných větších změn a inovací. Ve velmi špatném stavu jsou toalety a také odvětrávání, 

kvůli kterému zůstává prostor velmi zakouřený. Pro mnohé pankáče právě tento stav 

představuje symbol undergroundu, Trosca je však exemplárním důkazem úpadku hnutí punk a 

jeho nahrazení nadále sílící subkulturou technařů.     

 

• Výpověď respondentů: 

    Z pohledu respondentů klub Trosca již ztratil svůj původní punkový punc, ačkoliv jeho 

prostředí je pankáčům nadále blízké. Někteří pankáči či skinheadi do Troscy občas zajdou, 

neboť je to jediné undergroundové místo uprostřed historického centra Prahy. Basťoch tvrdí,  

že v okolí Národní třídy hospody podobného druhu nezná: „je to taková záchrana, když není 

kam zajít okolo Národky“. V Trocse je ale podle Basťocha dost nesympatických lidi, mezi 

něž patří různí opilci, ale také někteří hiphopeři a satanističtí metaláci. Z respondentů se za 

pravidelného hosta Troscy považuje pouze pankáč Wana, který do tohoto klubu s oblibou 

jezdí zejména po zkouškách jeho hudební skupiny, ale také si tam rád domlouvá různé srazy. 

Dříve měl rád především spodní patro, protože tam původní barmanka pouštěla dobrou 

punkovou muziku. Dnes mu občas vadí, když tam pouští techno. Klub poznal jelikož ho do 

něj kdysi přivedla jeho vlastní matka. Prý to byla první undergroundová hospoda jakou poznal 

a posléze tam vzal i svou přítelkyni. Velmi se mu líbí tamní prostředí, které shrnuje několika 

slovy: „klenutý chodby, plíseň, prach, pavouci, pochcaný sedačky, špinavý pajzl plný 
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rozpadajícího se nábytku“. Basťochovi tamní prostředí připomíná kobku. Do klubu chodí 

nejčastěji při příležitosti oslav narozenin, nebo před koncertem či po koncertu odehrávajícím 

se v okolí Národní třídy.   

   

5.1.1.4. Restaurace U Libuše, Plavecká 3, Praha 2 

    Restaurace U Libuše (dále jako „Libuše“) je typický příklad stravovacího zařízení, které se 

stalo pro členy subkultury skinheads vyhledávaným prostorem pro společná setkávání 

v návaznosti na otevření dnes již nefungujícího baru Loch, ale také v návaznosti na 

bezprostřední blízkost obchodu Working Class Shop (dále již jen jako „WCS“). Restaurace se 

nachází na rohu ulice Plavecké a ulice Podskalské. Obchod sídlí v ulici Podskalská a od 

restaurace je vzdálen pouhých cca šedesát metrů. Majitel obchodu začal restauraci Libuše 

pravidelně navštěvovat a spolu s ním začali do podniku přicházet i jeho soukmenovci, kteří ve 

většině případů patří k fanouškům fotbalového klubu Bohemians 1905 a velká část z nich jsou 

členy subkultury „skinheads“. Fotbalové fandovství je pro tuto skupinu skinheadů hlavní 

determinantou pro pravidelnost jejich návštěv restaurace. V největších počtech přicházejí 

zejména před zahájením a po ukončení fotbalových utkání FC Bohemians 1905, která se 

obyčejně odehrávají o víkendu.  

    Interiér Libuše je zastaralý. V restauraci jsou pro hosty vyhrazeny tři průchozí prostorné 

místnosti. Dříve do tohoto zařízení přicházeli především fanoušci fotbalových klubů Sparta a 

Slávia a přední místnost restaurace je vyzdobena vlajkami a dresy těchto klubů. Přední 

místnost s výčepem piva využívají převážně stálí hosté z nejbližšího okolí. Na přední místnost 

navazuje o něco menší „salónek“, skrze nějž se prochází do hlavní a zároveň největší 

místnosti. Tato místnost dnes plní funkci klubovny fanoušků Bohemians 1905, kteří od 

zaměstnanců restaurace získali povolení místnost vyzdobit a jednu ze zdí libovolně využívat. 

Na stěnách visí klubová vlajka, šála a další výzdoba související s FC Bohemians 1905. 

K výbavě této místnosti patří také velkoplošná videoprojekce k sledování televizních přenosů 

fotbalových utkání.  

    Celková kapacita restaurace pojme přibližně sedmdesát sedících hostů, ale pro zvláštní 

příležitosti má personál restaurace možnost zvýšit počet míst k sezení až na sto. Při příležitosti 

fotbalových utkání běžně přichází okolo 50ti fotbalových fanoušků. Díky dobrým vztahům 

s personálem mají možnost dohodnout se na přizpůsobení otevíracích hodin restaurace jejich 

potřebám. Běžné otevírací hodiny jsou 9:30 – 23:00 od pondělí do pátku a 10:30 – 23:00 

v sobotu a v neděli. V případě fotbalových utkání v ranních víkendových hodinách se pro ně 

restaurace otevírá dříve než je běžné a naopak večer je mnohdy otevírací doba prodloužena až 
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do pozdní noci. Dle postřehů personálu restaurace se skupina skinheadů chová slušně, čas 

v restauraci tráví převážně sedící u stolů. Obyčejně diskutují o tématech jakými jsou fotbal, 

rvačky fotbalových chuligánů, muzika, nebo oblečení. V Libuši se většinou jako zvuková 

kulisa pouští přenos z rádia, ale skinheadi si během svých návštěv pouští hudbu z music boxu. 

Obyvatelé okolních domů si na provoz v restauraci nestěžují. Také skinheadi se chovají 

slušně, respektují noční klid a nikdy nepostávají na ulici před restaurací. Podle slov jednoho 

z číšníků největší klid ve skupině skinheadů panuje zejména v přítomnosti vůdčí osobnosti, 

kterou je majitel obchodu WCS. Určitá hierarchie figuruje i v zasedacím pořádku jednotlivých 

členů skupiny. Okolo vůdčí osobnosti obvykle sedí starší členi skupiny, mladší členi si 

obvykle sedají k jinému stolu, přičemž v přítomnosti starších členů se chovají ukázněněji než-

li v jejich nepřítomnosti. Fotbalová utkání se hrají na domácím stadionu v pražských 

Vršovicích každý druhý týden. Fanoušci však dojíždí i na mimopražské zápasy. Pakliže místo 

utkání není příliš vzdáleno od Prahy, Libuše zůstává oblíbeným cílem fanoušků i po jejich 

návratu z mimopražských zápasů. 

    Libuše si v kruzích skinheads získala novou pověst a stala se vyhledávaným místem i pro 

jiné příležitosti než je trávení času před zahájením a po ukončení fotbalového zápasu. Mnozí 

skinheadi do restaurace v menších skupinkách přichází na obědy či na večerní posezení i 

v průběhu pracovního týdne. Restaurace začala být atraktivní i pro některé pankáče, zejména 

ty, kteří se přátelí se skinheady. Zvláštností a zároveň příčinou mnoha neshod v pražské 

skinheadské komunitě je fakt, že se Libuše svým způsobem stala integračním bodem 

fanoušků Bohemians 1905, fanoušků Slávie a částečně i fanoušků Sparty. Zajímavý je fakt, že 

konflikty běžné mezi fanoušky těchto fotbalových klubů, v restauraci U Libuše nikdy 

nenastávají. Celá tato komunita spolčených fanoušků je skupinami skinheads pohybujících se 

mimo prostředí Libuše podezírána ze sympatií k myšlenkám neonacismu. V důsledku této 

příčiny vznikla určitá nesnášenlivost mezi skinheady navštěvujícími Libuši a jinými 

skupinami skinheadů. Příkladem je fakt, že skupina skinheadů navštěvující Libuši přestala 

navštěvovat Resort, neboť v němž výše zmíněná podezření vznikla. Naopak komunita 

z Resortu je touto skupinou skinheadů považována za příliš levicově zaměřenou, čímž je 

poukazováno na přesvědčení, že skutečné hnutí skinheads by mělo stát zcela mimo politiku. 

Na základě podobných pomluv a vznikajících domněnek postupně zakořeňujících v povědomí 

znepřátelených skupin s prohlubuje vzájemná nesnášenlivost a snaha vzájemně se sobě 

vyhýbat. Tento fakt hraje u zúčastněných skinheadů významnou roli při rozhodování o místě 

pro trávení volného času.  

 

 48



• Výpověď respondentů: 

    Restaurace U Libuše je podnikem, který si většina jeho návštěvníci spojují především 

s fotbalem. Z vybraných respondentů restauraci navštěvují pouze pankáči Hanka a Lenin a 

skinheadka Bára. Skinheadka Bára je nadšená fotbalová fanynka a patří mezi stálé hosty. 

Restaurace pro ní symbolizuje „dobrou bohemáckou hospodu“, na jejíž výzdobě se částečně 

podílela, když v hlavní místnosti vyvěsila klubovou vlajku. S přítelem se nastěhovala do 

bezprostřední blízkosti této restaurace. Do restaurace chodí hodně jejích kamarádů. Všichni si 

váží personálu, který je příjemný a vychází jim v mnoha ohledech vstříc. Pro stálé hosty 

restaurace U Libuše symbolizuje místo, kde se mohou dobře a levně najíst. Nikdo 

z respondentů nebyl schopen (či možná ochoten) restauraci přiřknout žádný vyšší význam než 

takový, jaký nabízí obyčejné stravovací zařízení sloužící k setkávání party fotbalových 

fanoušků. Podobným způsobem je vnímána i smíchovská hospoda U Buldoka. Na podniky 

tohoto typu se jejím uživatelům vážou především zážitky spojené s fotbalem. 

 

5.1.2. Smíchov, Motol, Břevnov 

    Z centra Prahy je dobře dostupná především městská část Smíchov. Nachází se zde několik 

mezi pankáči a skinheady oblíbených podniků. Patří k nim Hospůdka U Sluníčka, Skabetka, 

U Žíznivého Jelena, U Brouka, nebo U Buldoka. V klubu Futurum někdy probíhají punkové 

koncerty. Ze Smíchova je snadno dostupný jeden z nejvýznamnějších českých klubů, Klub 

007, který již patří k městské části Břevnov. Na periferii se nachází bělohorský klub White 

Hill, či motolský studentský klub Dr.Voják, které se zdaleka neprofilují jako skinheadské či 

pankáčské podniky, ale někteří respondenti je označili za svá oblíbená místa. 

  

5.1.2.1. Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 7, Praha 6 

    Klub 007, mezi jeho návštěvníky známý jako „Sedmička“ (dále již jen jako „007“), je 

v současné době z hlediska pestrosti koncertní nabídky umělců z celého světa nejaktivnějším 

pražským klubem. 007 plní roli nejoblíbenějšího nezávislého undergroundového hudebního 

klubu v Praze. Zároveň je to také nejdéle fungující pražský hudební klub. Jeho klientela se 

kontinuálně mění v závislosti na dobových trendech již od roku 1969, kdy klub vznikl.  

    Specifikem 007 je jeho lokalita. Nachází se na kolejích ČVUT na Strahově v suterénu 

kolejního bloku číslo 7. Již samotné místo na kterém se rozkládá komplex vysokoškolských 

kolejí je v rámci Prahy jedinečné. Umístění na Strahovském kopci je v rámci města Prahy 

v podstatě centrální, dostupnost místa ale značně komplikují terénní podmínky. Cestu 

k vysokoškolským kolejím lze absolvovat jedinou pražskou lanovkou vedoucí 
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z malostranského Újezdu k rozhledně Petřín na Strahovském kopci. Proto je 007 unikátní i 

možností absolvovat cestu k němu pomocí tohoto dopravního spojení. Pěší cestu je možné 

zahájit na mnoha místech Malé Strany či z náměstí Kinských na Smíchově a následovně 

absolvovat strmé stoupání přes park. Koleje ČVUT jsou také přístupné autobusovými linkami 

přijíždějícími z různých částí Prahy. Toto spojení funguje pouze během dne. V noci se proto 

dostupnost 007 značně zhoršuje. Jednou z možností je opět pěší cesta napříč parkem směrem 

k malostranskému Újezdu, kratší je však cca ¾ km dlouhá pěší cesta na tramvajovou zastávku 

Malovanka v pražském Břevnově. Z obou míst jezdí noční tramvaje.   

    007 tedy nepatří k nejsnáze dostupným prostorům pro trávení volného času, ale i přesto je 

vyhledáván návštěvníky z celé Prahy i z celého Česka. Klub se vyznačuje velmi jedinečným 

„genius loci“, které souvisí s jeho letitou existencí a s událostmi, jež se v klubu v průběhu let 

odehrály. V současné době je klub atraktivní hlavně díky pestré nabídce hudebních programů, 

která nemá v jiných klubech obdoby. 007 je jediným pražským koncertním místem dávajícím 

prostor progresivní hudbě a pro hudební fanoušky z celého Česka se stal významným místem 

jejich konfrontace s aktuálním hudebním děním v zahraničí. Zajímavé je, že 007 přitahuje 

nejen návštěvníky z celého Česka, ale je i vyhledávaným cílem mnohých zahraničních kapel, 

které často upřednostňují tento malý klub před velkými sály právě díky duchu jeho místa.      

    Jednou z příčin, proč se 007 stal místem s progresivním přístupem k široké nabídce 

hudebních stylů, je i jeho bohatá minulost. Prostor klubu se stal archivem mnoha vzpomínek 

na události, které se v něm odehrály. Jeho výhodou v dobách totalitního režimu byl fakt, že 

jakožto vysokoškolskému klubu se mu díky akademické půdě dostávalo více svobody než-li 

klubům jiným. Klubem prošly vlny různých hudebních stylů a vystoupili v něm i někteří 

významní umělci a hudební skupiny. V raných počátcích československého punkového hnutí  

na počátku 80. let zde také proběhlo první vystoupení punk-rockové kapely Visací Zámek, 

která pro mnohé začínající příznivce punku představuje počátek jejich konfrontace 

s punkovou subkulturou. Roku 1986 bylo režimem odstraněno vedení klubu ve snaze vytvořit 

z prostoru diskotéku s převládajícími hity umělců východního bloku. Vedení však bylo 

nahrazeno skupinou lidí, která chtěla uchovat undergroundový ráz klubu. Díky nim 007 

poskytl prostor kapelám, které se staly významnými na české rockové scéně. Významnou 

etapou klubu byl také listopad roku 1989. V té době se prostor 007 stal centrem revoltujících 

studentů Stavební fakulty ČVUT, kteří zde pořádali diskuze a koncerty.  

    Po listopadu 1989 se 007 stal výrazným integrujícím bodem neustále se rozšiřující nabídky 

nekomerční hudby z celého Česka. V prostoru klubu vznikaly specializované časopisy, 

dokonce i malá hudební vydavatelství a především zde vznikly mnohé hudební formace, pro 
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něž je 007 domovským klubem. Klub s inspirující přátelskou atmosférou získal evropský 

věhlas a koncertování v něm se pro mnohé hudebníky stalo prestiží.  

 

 

 

 

 

 

 

◄ Obr. č. 8: Koncert skupiny Davová 

Psychóza v Klubu 007 (publikum je díky 

nízkému pódiu v přímém kontaktu s 

muzikanty). 

              

    Koncem roku 1989 začaly v 007 vystupovat skupiny hrající odnož punku, která se později 

začala nazývat „hardcore“. Pro tento nový světový trend se 007 stal integrujícím bodem. Po 

roce 1997 byl hardcore v 007 nahrazen novým hudebním fenoménem – styly ska, reggae, dub 

a dalšími. Klub se stal integrujícím bodem pro fanoušky této hudby. V současné době klub 

nabízí zázemí pro hudební aktivity širokého spektra žánrů a stylů - od punku, hardcoru a 

rocku, přes ska, reggae, folk, hip hop až po indie pop. Podle hudebního žánru se také 

průběžně mění typ návštěvníků klubu. Nejvíce členů subkultury „skinheads“ do klubu 

přichází na koncerty zahraničních a českých ska formací, nebo na tzv. „skaparády“, dále pak 

přichází na koncerty oi!, a reggae. V menších počtech navštěvují také koncerty punkových a 

hardcorových skupin. Členi subkultury „punk“ přichází do 007 především na koncerty 

punkové a hardcorové, v menší míře a spíše v menších skupinkách klub navštěvují také při 

příležitosti akcí spojených s hudebními žánry jako je oi!, ska, reggae, tekno, aj.  

    007 je typickým příkladem vysokoškolského klubu, jehož umístění v areálu 

vysokoškolských kolejí má své kladné i záporné stránky. Klub je jeho provozovatelům 

pronajímán Správou účelových zařízení ČVUT. Výhodou je relativně nízká cena nájmu, díky 

níž se klubu snáze daří přežívat. Suterén kolejního bloku v němž se klub nachází, neskýtá 

příliš mnoho prostoru využitelného pro potřeby hudebního klubu. 007 tak patří spíše k 

menším klubům. Pohodlně se do něj vejde maximálně 180 lidí. V klubu lidé převážně stojí, 

míst k sezení je v klubu pouhých 35. Dále klub disponuje stolními fotbálky a videoprojekcí. 

Celý prostor klubu je propojený – bar, místa k sezení, taneční parket i pódium a prostor pro 

DJe, to vše se nachází v jedné velké místnosti, kterou opticky dělí jen sloup mezi tanečním 
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parketem a prostorem okolo baru. Návštěvníci také často využívají venkovní prostor před 

vstupem do klubu. Stropy v klubu jsou velmi nízké a klub nedisponuje klimatizačním 

zařízením. Toto se jako nedostatek projevuje zejména při vysokém počtu návštěvníků, kdy 

v klubu nedostatečně funguje odvětrávání a pobyt v klubu se stává nepříjemným. Daleko 

větším problémem je však zkrácená otevírací doba a ukončení živé hudební produkce 

v relativně časných večerních hodinách. Tato slabina klubu souvisí s obtížemi se splňováním 

zákonem stanovených platných norem pro odhlučnění. Přímo nad klubem se nachází kolejní 

pokoje, do nichž hluk z klubu doléhá. Na přílišnou hlučnost byla podána stížnost, které 

následovala kontrola pracovníků Hygienické stanice hlavního města Prahy. V lednu a únoru 

2007 v 007, ale i v mnoha dalších klubech v Praze a v jiných městech Česka, proběhla série 

benefičních koncertů a akcí, jejichž výtěžek byl použit na zlepšení neprůzvučnosti konstrukce 

klubu. Až do provedení dalšího měření hluku a následujícího vyjádření Hygienické stanice o 

dalších postupech, bylo nutné v 007 stanovit konec živé hudební produkce na desátou hodinu 

večerní. Od neděle do čtvrtka bývá běžně otevřeno od 19.30 do 24hod. V pátek a v sobotu 

zůstává klub otevřený až do jedné hodiny v noci. V tuto dobu se ještě velká část návštěvníků 

007 přesouvá do jiných klubů a hospod, nejčastěji do Klubu Újezd na Malé Straně.  

    Otazník stojí nad řešením záchrany klubu v případě přetrvávajících technických obtíží. 

Zvažováno je i přesunutí do zcela jiné lokality. Je otázkou, zda by pak v důsledku změny 

lokality tento klub, s jehož prostorem se mnozí v průběhu let doslova personifikovali, přesto 

nezanikl.   

 

• Výpověď respondentů: 

    Význam 007 spočívá především v jeho takřka jednotně vnímané roli nejdůležitějšího 

prostoru českého undergroundu. Roli legendárního místa, jež českou hudební scénu nejvíce 

obohatilo. Z výpovědí respondentů je patrné, že se na něm odehrávaly důležité momenty 

v dějinách vzniku a rozvoje některých současných subkultur, zejména subkultury punk a jeho 

odnoží. Velká část respondentů 007 označila za nejlepší český klub s nejlepšími koncerty. 

Ocenili přitom dobré zvučení, program obsahující široké spektrum hudebních kapel z celého 

světa a díky nízko položenému pódiu také dobrý kontakt s vystupující kapelou. Zároveň 

většina respondentů oceňuje mnohaletou tradici klubu, který nezanikl ani po téměř 40 ti letech 

existence, což je jev u prostorů tohoto typu skutečně ojedinělý. Někteří respondenti vnímají 

jako pozitivní fakt také spjatost klubu s určitým okruhem lidí, kteří se zasadili o záchranu a 

následný rozvoj a provoz 007. Tento klub je typickým příkladem lokality, ke které si lidé 

vytvářejí hluboký osobní vztah a dokáží se s ním vnitřně ztotožnit. Tento pocit je silný 
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zejména u respondentů, kteří tento klub navštěvují již mnoho let a kteří se také znají s lidmi 

co se pohybují okolo provozu klubu, nebo se osobně znají se členy některých zde účinkujících 

kapel, případně někteří respondenti v klubu sami účinkují. 007 někteří respondenti vnímají 

jako „lidový klub“, který neslouží komerčním účelům, ale je zde hlavně pro lidi, stejně jako 

lidé jsou zde pro něj a záleží jim na jeho zachování. V tomto názoru je utvrzuje i nedávná vlna 

benefičních koncertů, kterou rozpoutalo hrozící zavření klubu v důsledku špatného 

odhlučnění. Respondenti Basťoch, Peddy a Hans 007 jmenovali jako jeden ze svých 

oblíbených klubů, nicméně do ní zavítají jen sporadicky, Filip a Hana jej navštěvují teprve 

krátce. Jak občasní tak i začínající návštěvníci se proto necítí oprávnění k tomu, aby si klub 

nárokovali a považovali sami sebe za jeho integrální součást. Někteří z respondentů se v 007 

prvně setkali s kapelami, které měly zásadní vliv na jejich subkulturní identitu, např.Bára zde 

byla na svém prvním koncertě skinheadské kapely „Operace Artaban“. Pro Basťocha je to 

jediné místo, kde se může odreagovat „řáděním v kotli“. Také Mourek zde rád tančí a 

navazuje nové známosti s druhým pohlavím. Nutno dodat, že význam klubu je prakticky 

celostátní, na dobré koncerty tam přijíždí lidé nejen z Prahy. 007 tak symbolizuje místo, na 

kterém se mohou setkávat členi subkultury z různých částí Česka, ale i z jiných zemí světa.            

    Co se týče vlastního prostoru klubu, většina respondentů ocenila jeho malou velikost, která 

je typická pro undergroundové prostory a značí, že klub není určen pro masovou zábavu. 

Malou kapacitu klubu během některých významných koncertů již respondenti přijímají 

s výhradami. V přeplněném klubu se nedá dýchat, je tam horko, zakouřeno. Skinheadka 

Anežka má v klubu mírné pocity klaustrofobie díky nízkým stropům, naopak skinhead Riot si 

na malé stísněné prostory potrpí. Ani jeden respondent však není ochoten se pro tyto negativní 

stránky vzdát dalších návštěv svého oblíbeného klubu. Některé respondentky si stěžovaly na 

nedostatek míst k sezení. Pankačka Hana by ocenila možnost sednout si někam, kde by si 

mohla v klidu odpočinout od dění v klubu. Naopak jejímu příteli Leninovi připadá výhodné, 

že si může odpočinout v zadní části klubu bez ztráty kontaktu s kapelou. Podle Anežky by 

klub měl mít venkovní sezení. Ovšem skinhead Hans je spokojen, že může kdykoliv jít ven 

před klub. Jak Hans, tak i Riot oceňují dlouhý bar, u kterého se dá dobře sedět a nečekají se 

dlouhé fronty. Respondentům se také líbí nízké pódium pro kapely. To je téměř ve stejné 

úrovni jako taneční parket, pouze skinhead Filip by ocenil trochu vyšší podium. Příslušníci 

subkultur uznávajících rovnostářství  mají silnou potřebu být v co nejtěsnějším kontaktu 

s kapelou. Rozdíl mezi „hvězdami“ a fanoušky se díky nízkému podiu značně eliminuje. 

Někteří respondenti chválili velmi dobrý zvuk, jiní si naopak na zvuk stěžovali, jako problém 

ale všichni vidí potíže se špatným odhlučněním, které by mohly znamenat i konec klubu. 
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S tím také souvisí určitá omezení týkající se provozu klubu, respondenti si stěžovali zejména 

na časné zavírací hodiny. Pít výhradně lahvové pivo namísto točeného nikdo nevnímá jako 

výhodu, ale na 007 nikomu ani příliš nevadí. Filip tvrdí „pít lahváče patří ke koloritu klubu“.   

    Nejbližší okolí 007 je vnímáno velmi různorodě. Podle Anežky ze strahovských kolejí 

dýchá komunismus, ale líbí se jí, že tam je hodně mladých lidí a proto se cítí bezpečně. 

Mauglí oceňuje, že v oblasti kolejí není dopravní provoz. Mourkovi naopak koleje nejsou 

sympatické, jelikož nemá příliš rád vysokoškoláky.  

    Ohledně dostupnosti 007 byli respondenti spokojení. Jako velmi dobře dostupnou jí 

označili zejména lidé bydlící v nejbližším okolí – Mourek, Anežka, Geogre, Basťoch, Hans a 

Peddy. Jako špatně dostupnou ji nevnímají ani ostatní respondenti, neboť do klubu chodí 

cíleně na skutečně dobré jimi zvolené akce. Roman se často zastaví na kus řeči během svých 

takřka každodenních návštěv nedalekého Klubu Újezd. Pro lidi bydlící mimo Prahu 

vzdálenost již nehraje přílišnou roli, např. pro Šmejda. Ondřej naopak do klubu dojíždí autem, 

činí tak i kvůli svému bezpečí, neboť se bojí útoků neonacistů. Je tedy patrné, že fenomén 

Klubu 007 je natolik významný, že jeho dostupnost takřka nemá vliv na jeho návštěvnost.  

 

5.1.2.2. Hospůdka U Sluníčka, Jindřicha Plachty 6, Praha 5 

    Tato smíchovská hospoda se nachází v obytné čtvrti na rohu klidných ulic Jindřicha Plachty 

a Na Celné poblíž rušnější ulice Hořejší Nábřeží lemující levý břeh řeky Vltavy. Pro nově 

příchozí návštěvníky je důležitým orientačním bodem botel Admirál – velká loď sloužící jako 

hotel, která v této lokalitě kotví při nábřeží. Ve své současné podobě tato hospoda funguje od 

roku 1999, kdy její provoz převzali noví majitelé. Předtím hospoda fungovala již pět let 

převážně jako pivnice pro místní obyvatele středního až staršího věku a nepouštěla se zde 

žádná hudba. Nový provozovatel, který již dříve provozoval jinou hospodu v Radlicích, vnesl 

do Hospůdky U Sluníčka (dále jako „Sluníčko“) nového mladého ducha a kromě mnohých 

svých přátel do ní přivedl i velkou část zákazníků ze svého původního podniku. Hosté 

Sluníčka se takto značně omladili a  hospoda získala pověst místa s tolerantním prostředím. 

Hlavním záměrem provozovatele bylo vytvořit z této pivnice rockovou hospodu, ve které by 

bylo možné pořádat živé koncerty hudebních skupin. Tento záměr bohužel nebyl zcela 

realizovatelný, nicméně hospoda se jako rocková profiluje alespoň skrze reprodukovanou 

hudbu, která se zde pouští. Výběr hudby závisí především na barmanech, převažujícími styly 

jsou rock a punk, nebo hudba z některých alternativních rádií. Svým interiérem se Sluníčko 

nijak neliší od běžných hospod. Uvnitř se nachází velké dřevěné stoly a lavice. Přední část 

hospody s barem je v přízemí, zadní část je v zvýšeném suterénu. V obou místnostech je 
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okolo 80ti míst k sezení. Stálí hosté z nejbližšího okolí hospody sedávají většinou poblíž baru. 

Spodní místnost je oblíbeným prostorem pankáčů, kteří však nepřichází každý den, ale v 

„Sluníčku“ jsou častými hosty. Hospodu občas navštěvují i skinheadi, ti podle provozovatele 

přichází zřídka a nikdy nepřichází ve skupinách. Dle slov provozovatele si pankáči spodní 

místnost vybírají cíleně, neboť v ní mohou sedět pohromadě a nerušeně se svými 

soukmenovci. Většina těchto pankáčů je ve věku do 30ti let. Do hospody přichází většinou po 

jednotlivcích, ale ve spodní místnosti se vždy sejde několik lidí, kteří se vzájemně znají. 

V této spodní místnosti se v její zadní části nachází jednak videoprojekce pro sledování 

důležitých sportovních utkání, dále pak je zde pódium pro živá vystoupení kapel. Pódia je 

však využíváno zcela minimálně, neboť ani po několika pokusech se prostor nepodařilo zcela 

odhlučnit na úroveň odpovídající zákonem stanoveným hygienickým normám. Přesto zde již 

několik koncertů, převážně začínajících punkových kapel, proběhlo. V době rozhovoru měl 

provozovatel v plánu koncerty pořádat častěji, nicméně organizaci každého koncertu 

předchází domluva s nájemníky domu, kteří si na hluk z hospody často stěžují. Fakt, že 

hospoda využívá prostory nájemního domu sloužícího výhradně k obytným účelům, je 

největší slabinou této lokality. Díky stížnostem místních obyvatel hospodu již vícekrát 

navštívila Policie, v poslední době jsou však jejich příjezdy vzácné. Sluníčko každý den 

otevírá v 15:00 a oficiální povolená zavírací hodina je již ve 22:00. Nezřídka se stává, že 

zákazníci v hospodě zůstávají až do časných ranních hodin, ve 22:00 však bývá snížena 

hlasitost hudby a je dbáno na to, aby provoz hospody nenarušoval noční klid. Dříve bývala 

hospoda otevřena již v dopoledních hodinách a byly zde servírovány obědy. Kuchyň však 

přestala být využívána, protože lidé postupně na obědy přestali docházet, převážně z důvodu 

omezené možnosti parkování v nejbližším okolí. Nyní se v Sluníčku nabízí pouze studená 

kuchyně. Pivo je hostům roznášeno po celém prostoru hospody. Největší provoz bývá ve 

Sluníčku tradičně v páteční večery. Někteří pankáči sem zavítají také po koncertech konaných 

v nedalekém smíchovském hudebním klubu Futurum.   

    Lokalita Sluníčka je v rámci Prahy velmi výhodná, neboť je v blízkosti rušné stanice 

Anděl, na které staví linka metra i četné tramvajové a autobusové linky, v pěší dostupnosti je i 

autobusové nádraží Na Knížecí. Ještě blíže než Anděl je tramvajová stanice Zborovská. 

Hospoda není v příliš frekventované ulici a je navštěvována převážně stálými zákazníky, 

zatímco náhodní kolemjdoucí do hospody zavítají zřídka. Sluníčko však zároveň doplácí na 

svou polohu v stále více lukrativní lokalitě, která ještě v nedávné době patřila k nepříliš 

oblíbeným stárnoucím čtvrtím. Podnik tudíž nejspíš nezůstane vítaným elementem ve čtvrti, 
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která momentálně prochází gentrifikací, která je spojena s rapidní modernizací a s 

uzpůsobením ke komerčním účelům..   

    V současné době atmosféra Sluníčka uvadá, neboť v důsledku odprodeje celého činžovního 

domu novému majiteli se již blíží jeho uzavření. Provozovatel Sluníčka se již nyní poohlíží po 

jiném místě pro nový podnik a doufá, že se mu konečně podaří získat prostor, ve kterém by 

měl možnost pořádat živé koncerty. 

 

• Výpověď respondentů: 

    Sluníčko je podobně jako klub Trosca podnikem, který dříve býval významným centrem 

undergroundové, především punkové a skinheadské subkultury, v současné době jej ale 

mnoho z původních pravidelných hostů již nenavštěvuje. Mnozí respondenti tuto hospodu 

uvedli mezi neoblíbenými podniky, ale zároveň nostalgicky vzpomínali na doby, kdy tam 

fungovala původní komunita lidí, která se po povodních v roce 2002 rozpadla. Filip tvrdí, že 

ve Sluníčku vyrostl a že ho toto prostředí velmi ovlivnilo. Dle jeho slov se po povodních 

změnil interiér, přístup provozovatelů i celkový styl podniku. Skinhead Peddy prohlásil, že 

„po povodních je to tam hnusný, dřív to bylo jako Resort, vždycky tam byl někdo známý“. 

Přesto je podnik nadále navštěvován jinou, méně konzistentní skupinkou pankáčů a 

skinheadů. Z některých internetových diskusí je patrné, že Sluníčko zůstává oblíbené také u 

mimopražských pankáčů, kteří zpravidla nepatří do žádné konzistentní pražské komunity a 

Prahu navštěvují jen nárazově.  

 

5.1.2.3. U Žíznivého Jelena, Vltavská 15, Praha 5 

      Nedaleko autobusového nádraží Na Knížecí se nachází zcela obyčejná restaurace, kterou 

si pro svá pravidelná setkání vybrala skupina skinheadů. Zvyk chodit na toto místo přetrval u 

některých z nich již od dob středoškolských studií na nedalekém gymnáziu. Restaurace je 

rovněž dobře dostupná pro většinu členů zde se scházející skupiny. Prostor si skupina často 

rezervuje dopředu, především na páteční večer, kdy bývá většina hospodských zařízení zcela 

naplněna. Většina z pravidelně přicházejících skinheadů se již dobře zná s obsluhou 

restaurace. Restaurace je vyzdobena převážně loveckými trofejemi a sestává z hlavní 

místnosti a z o něco menšího salónku. Salónek je oblíbeným místem, které si skupina 

skinheadů často rezervuje pro svá mnohdy mnohočlenná setkání. Pražští skinheadi sem také 

s oblibou vodí své mimopražské přátele, kteří sem jezdí na návštěvy z různých měst Česka i 

Slovenska. V restauraci se mimo jiné dobře vaří a nabízí polední menu. Otevřeno bývá jen do 
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půlnoci. Dopravní dostupnost místa je velmi dobrá, nedaleko je autobusové nádraží Na 

Knížecí a Anděl - stanice metra a mnohých tramvajových linek, ale i Smíchovské nádraží.  

 

• Výpověď respondentů: 

    Toto restaurační zařízení čtvrté cenové kategorie někteří členi skupiny skinheadů různě. 

Peddy má hospodu spjatou se školními léty, neboť do ní začal chodit v době studií na 

nedalekém gymnáziu. Má tam rád obsluhu, lidové ceny, podnik si spojuje se skupinou lidí se 

kterou se tam schází. Velmi se tam těší pokud tam delší čas nezajde. Klasické hospody tohoto 

typu má rád. Naopak skinheadka Ája hospodu nazývá „pajzlem“, který esteticky neodpovídá 

jejímu vkusu, obzvláště se jí příčí myslivecká výzdoba trofejemi, nicméně to tam má ráda 

díky společnosti jejích přátel, kteří se tu schází a díky nízkým cenám. Oceňuje také blízkost 

Smíchovského nádraží, z něhož odjíždí vlakem do místa svého bydliště. 

 

5.1.2.4. Dr.Voják, Plzeňská 130, Praha 5 

    Dr.Voják je studentský klub 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nachází se v blízkosti 

motolské nemocnice a rovněž si jej oblíbila skupinka skinheadů navštěvující restauraci U 

Žíznivého Jelena. V klubu občas pořádají oslavy. V originálně zařízeném klubu je plno 

vojenských artefaktů, cyklistických cedulí, kaktusů a kuriozit, jako např. sedačka v podobě 

motocyklu, či sezení v maskovaném kabrioletu vyrobeném z trabanta. Dříve zde údajně 

bývaly punkové koncerty.  

 

• Výpověď respondentů: 

    Peddy a Ája na klubu oceňují možnost si klub zamluvit pro různé oslavy. Líbí se jim také 

periferní umístění klubu, jehož dostupnost většině účastníků oslav vyhovuje, ale zároveň také 

umožňuje pořádání hlučných akcí a možnost hlučně se projevovat i v okolí klubu. Líbí se jim 

možnost pouštět hudbu z music boxu. Peddy rád vzpomíná na doby, kdy chodil za školu do 

tohoto podniku, který v té době otevíral již v 9:00.    

    

5.1.2.5. White Hill Club, Karlovarská 4, Praha 6 

    Klub nalezl prostor pro svůj provoz v areálu historické budovy ze 17. století v okrajové 

pražské čtvrti Bílá Hora. Je navštěvován převážně mladými lidmi z blízkého okolí. Klub na 

svých webových stránkách poukazuje na jedinečnost své polohy v nadmořské výšce 381 

m.n.m a označuje se za „nejvýše položený hudební klub v Praze“. Na stránkách není 

opomenut ani historický významu kopce Bílá Hora a významné události, které se zde 
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odehrály. Budova, ve které se klub nachází, měla původně sloužit jako klášter, ale již 

v 17.století se z ní stala velká hospoda, a jako taková slouží dodnes. Dnes tato velká budova 

skýtá prostor nejen hospodě, ale i dalším stravovacím zařízením, a jiným podnikům. Do  

klubu White Hill se vstupuje ze dvora, v jehož levé zadní části se nachází.  Donedávna bylo 

prostředí klubu zcela odlišné od jeho současné podoby. Klub sestávající ze dvou místností a 

venkovních toalet, byl skutečně undergroundovým prostorem, který přitahoval zejména mladé 

technaře. Jeho vybavení bylo staré, omšelé a interiér byl kontinuálně ničen jeho návštěvníky. 

V lednu 2006 však prošel hudební klub White Hill kompletní rekonstrukcí, zateplením 

vstupní místnosti klubu, výměnou toalet, položením nových podlah a koberců, výměnou 

světel, sezení, vymalováním, kompletním vyčištěním a "deratizací" interiéru. Místo pro DJs 

bylo přesunuto z hlavní barové místnosti do zadní místnosti se stolními fotbaly.  

    Akce, během kterých zde převážně vystupují DJs, jsou pořádány hlavně v pátek a v sobotu. 

V těchto dnech zde bývá nejvíce hostů. Většina hostů klubu White Hill je starší 18ti let. Stálí 

hosté jsou většinou starší (ve věku kolem 25-30ti let) a nejraději vysedávají poblíž baru, 

mladší hosté preferují zadní místnost, kde mohou nerušeně a nepozorovaně trávit svůj čas.       

    Výhodou lokality je to, že svým provozem neruší okolní obyvatele. Na druhou stranu se 

nachází na periferii Prahy a klub navštěvují převážně jen lidé bydlící v okolí. Převažujícími 

návštěvníky klubu jsou skejťáci a hiphopeři, dříve především technaři. V klubu převažuje 

hudba adekvátní převažující skupině návštěvníků. Pankáči se v klubu objevují pouze 

sporadicky. Poměrně často však přichází skupinka šesti skinheadů. Přichází za barmanem, 

který je rovněž skinhead. Ten dříve působil ve své vlastní hospodě a také v jedné internetové 

kavárně a i na těchto místech byl často navštěvován svými přáteli z řad skinheads. Většina 

z těchto skinheadů jsou obyvatelé Prahy 6. Větší počet skinheadů se ve White Hillu schází jen 

při některých zvláštních příležitostech. Dříve měli tito skinheadi ve zvyku klub White Hill 

navštěvovat po koncertech, zejména koncertů v Klubu 007. Dnes již po koncertech raději volí 

některý z bližších klubů v centru města, např. Újezd či Resort.  

Poznámka: Klub fungoval na začátku výzkumu, v průběhu dalšího výzkumu byl však jeho 

provoz ukončen, údajně v důsledku neshod provozovatelů s majitelkou prostoru.    

 

• Výpověď respondentů: 

    Klub White Hill je místem, do kterého chodí pouze skinheadi z okolí. Navštěvují jednoho z 

barmanů, který je rovněž skinhead. Skinhead Hans však podotýká, že toto místo není ničím 

výjimečné a nemá žádný zvláštní význam. Líbí se mu pouze to, že jej jeho přátelé svépomocí 

zrekonstruovali. Chodí tam však často, má to blízko z domova a většinou tam potká nějaké 
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známé. Skinhead Riot taktéž bydlí nedaleko klubu, White Hill je pro něj ale i místem, na 

kterém s přáteli uspořádal několik hudebních akcí a ke klubu se mu vážou pestré vzpomínky.   

     

5.1.3. Žižkov a Vysočany: 

    Žižkov byl vždy čtvrtí proslulou bezpočetným množstvím hospodských zařízení. V dnešní 

době se jich na Žižkově nachází velmi pestrá nabídka, včetně mnoha restaurací, barů a klubů. 

V době relativně nedávné na Žižkově fungoval již zmiňovaný legendární klub Propast, který 

byl jedním z nejdůležitějších podniků v historii českého punku. Po uzavření klubu Propast 

byli jeho pravidelní návštěvníci nuceni se přeorientovat na jiné pražské podniky podobného 

ražení. Mnozí pankáči a skinheadi se z praktických důvodů zaměřili na síť ostatních 

žižkovských hospod. Ve srovnání s minulostí je dnes zdejší nabídka undergroundových 

podniků podstatně širší, přičemž oblíbené a nejčastěji navštěvované jsou zejména podniky 

v okolí ulic Bořivojova a Vlkova. Patří k nim především dvoupatrový BelzePub s pěti 

stolními fotbálky, rozsáhlý rohový Luis Cyphre, levný Hostinec Nad Kostelem, rockenrollová 

hospoda U Vyndanejch, či temný bar Blind Eye zaměřený na mezinárodní návštěvníky. 

Velmi oblíbená je také nedaleká Hospoda Parukářka umístěná na kopci uprostřed parku 

přiléhajícího k Olšanskému náměstí. V Orebitské ulici se nachází Jet Club, hospoda, v jejímž 

suterénu je možné snadno a s minimálními finančními náklady uspořádat koncert hudebních 

skupin. Za zmínku stojí také proslulá Hospoda U Vystřeleného Oka poblíž Husitské ulice, 

nebo Hospůdka Nad Viktorkou v Bořivojově ulici. Oba tyto podniky disponují venkovním 

posezením. Respondenti proto tyto podniky většinou navštěvují pouze v létě. 

    Žižkov je také čtvrtí mnoha klubů a koncertních sálů, které z hlediska subkultury nelze 

unifikovat, neboť v nich probíhají vystoupení různých žánrů. Jsou to zejména kluby Matrix, 

XT3 a palác Akropolis, ještě nedávno také punkový klub Daleko Od Burundi. Jediným 

skutečně punkovým klubem je Modrá Vopice. Ten již nespadá do obovodu Prahy 3, ale 

nachází se na pomezí Žižkova a Vysočan.        

    Každý ze žižkovských podniků má jiné otevírací hodiny, jiný program a různá lákadla a 

také odlišné ceny i kvalitu nápojů a jiný druh převažující hudby. Ve většině podniků je 

přátelský a tolerantní personál. Často jsou jako personál zaměstnaní lidé patřící k pražské 

undergroundové scéně, tím pádem do podniku, v němž pracují, přitahují okruh svých přátel. 

Přítomnost stoupenců alternativních subkultur přitahuje další lidi podobného ražení a hospoda 

se tak postupně stává vyhledávaným podnikem.      

    Žižkovské podniky nenavštěvují pouze lidé z nejbližšího okolí, ale do čtvrti s vyhlášeným 

nočním životem se sjíždí lidé z celé Prahy a jejího okolí. Žižkov má v rámci hlavního města 

 59



velmi výhodnou polohu pro většinu obyvatel, kteří jej navštěvují. Čtvrť je v těsném 

sousedství pražského centra a je snadno dostupná četnými tramvajovými i několika 

autobusovými spoji. Pěší chůzí je možné dojít na Žižkov z centra Prahy, z Vinohrad a skrz 

tunel pod Vítkovem také z Karlína. V pěší dostupnosti se nachází stanice metra Jiřího 

z Poděbrad, Flóra a Hlavní nádraží. Díky nočním tramvajovým linkám čtvrť zůstává dobře 

dopravně dostupná i v nočních hodinách.  

 

5.1.3.1. Propast, Lipanská 3, Praha 3 

    Přestože podnik již od roku 1998 neexistuje, od svého založení v roce 1994 po čtyři roky 

plnil roli jednoho z nejdůležitějších center punkové subkultury u nás. Majitelem byl současný 

provozovatel obchodu Emergency records, jenž je sám pankáčem. Podnik vybudoval 

svépomocí ve sklepě žižkovského domu v ulici Lipanská. Celý projekt sám financoval, 

sklepní prostory majitelům domu vynahradil vybudováním kójí na dvoře. Po rok trvajících 

pracích tak vznikl jedinečný klub, který v té době neměl v Praze obdoby. Disponoval velkým 

sálem s vysokým stropem, nad ním byl výčep se stoly a zázemí klubu. Dále byla v klubu 

místnůstka pro kadeřníky a tetovací studio, později sloužící jako krámek. Cílem majitele bylo 

vytvořit komunitní centrum pro pořádání koncertů a setkávání přátel, jakýsi integrační bod 

pro všechny pražské i mimopražské spřízněnce punku a undergroundu. Zpočátku mnozí 

zákazníci Propasti pocházeli především z řad majitelových přátel, zanedlouho se pak 

uskutečnil také majitelův prvotní záměr. Vedle pankáčů do klubu chodili také skinheadi, 

mimo jiné také jedni z prvních českých stoupenců SHARP skinheadů. Brzy však nastaly první 

problémy. Kromě toho, že bylo kontinuálně zvyšováno nájemné podniku, přišly také 

problémy s Policií. V předvolebním období v roce 1996 se staly oblíbené policejní kontroly. 

Jedna taková stihla i Propast, kdy několik hostů klubu bylo Policií z pochybných důvodů 

fyzicky napadeno, což vyvolalo vlnu odporu ze strany ostatních v klubu přítomných hostů. Ti 

Policii zahnali na ústup. Nicméně o týden později se Policie lépe připravená a posílená o 

zásahovou jednotku vrátila a provedla zásah obrovského rozsahu. Policisté celou hospodu 

zničili, s lidmi brutálně zacházeli a odvlekli je ven. Několik desítek lidí bylo přinuceno stát 

čelem ke zdi po obou stranách Lipanské ulice v celé její délce. Majitel byl obviňován z toho, 

že se v hospodě užívají drogy, nebyl uznán jako poškozená osoba a škody způsobené Policí 

v jeho podniku mu nebyly nijak nahrazeny. Návštěvnost Propasti v té době silně poklesla, do 

klubu byly posílány různé kontroly, nájem prostoru stále stoupal. Nakonec majitel klub 

prodal. Klub několikrát vystřídal majitele, v současné době v jeho prostoru funguje lokální 
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podnik zvaný Základna. Vzpomínky na Propast jsou však dodnes živoucí zejména u generace 

pankáčů a skinheadů z 90. let.    

 

5.1.3.2.Hostinec Nad Kostelem, Bořivojova 58, Praha 3 

    Hostinec se nachází ve stejném bloku budov jako se dříve nacházel klub Propast. Tento 

rohový podnik je pojmenovaný podle své polohy vůči kostelu Svatého Prokopa, v jehož 

těsném sousedství se nachází. Tento obyčejný staromódní hostinec čtvrté cenové kategorie se 

zaměřuje především na nabídku levného poledního menu a je zde ke koupi pivo za velmi 

nízkou cenu, což z podniku vytváří místo vyhledávané často nemajetnými pankáči. Pro 

hostinec tohoto typu je typické, že jej navštěvují převážně stálí zákazníci, kteří patří nejčastěji 

mezi obyvatele z blízkého okolí a většina z nich je v středním až důchodovém věku. Klidnou 

zvukovou kulisu tvoří přenos z rádiových či televizních stanic, prostředí hospody tedy není 

příliš hlučné. Ve vstupní místnosti trojúhelníkovitého půdorysu se nachází často puštěný 

televizor, v hlavním sále je videoprojekce, na které se promítá pouze při zvláštních 

příležitostech. Z hlavního sálu vybočuje malá místnost, která se využívá jako nekuřácký 

koutek a prostor pro hraní fotbálku.  

    Hostinec Nad Kostelem má otevírací hodiny adekvátní pro stravovací zařízení 

specializující se na podávání obědů . Otevírá se zde v 10:30, o víkendu v 11:00, zavírá se však 

časně – v 22:30, v neděli dokonce již ve 20:00. Časné otevírací hodiny přivádí hosty v době, 

kdy je většina ostatních podniků ještě zavřená. Naopak časné zavírací hodiny některé 

zákazníky přinutí k přesunu do jiného podniku s delší otevírací dobou.   

 

5.1.3.3. BelzePub, U rajské zahrady 14, Praha 3 

    Na půli cesty mezi parkem Riegrovy Sady a fotbalovým stadionem FC Viktoria Žižkov se 

nachází dvoupatrová hospoda s atypicky řešeným prostorem, jež ve své současné podobě 

funguje od roku 2002, kdy podnik koupil nový majitel. Do té doby zde fungoval „Pepé Bar“, 

pro běžné hosty. BelzePub se od původního Pepé Baru liší především výběrem hudby, která 

se zaměřuje spíše na tvrdší žánry, jako je hardcore, punkrock, případně ska apod. Zvláštností 

BelzePubu je jeho originální interiér. Bar a většina míst k sezení se nachází v suterénu, který 

je točitým železným schodištěm propojen s přízemním patrem v úrovni chodníku, které je 

zároveň vstupní místností. Přízemní patro je tvořeno asymetrickou galerií, která opticky 

prostor hospody dělí na dvě úrovně, ale zároveň nabízí průzor do spodního patra, které tak 

zůstává osvětlené okny vedoucími do ulice. Téměř celá plocha galerie, včetně úzké místnosti 

která na ní navazuje, slouží zejména jako prostor pro hraní různých her: je zde pět fotbálků 

 61



různého typu a několik hracích automatů. Je zde také několik křesel. Na baru v spodním patře 

si lze vypůjčit různé stolní hry, jako šachy, karty, nebo kostky. Spodní prostor protkaný 

železnými sloupy podpírajícími galerii, nabízí místa k sezení u velkých stolů. Místnost je dále 

vybavená videoprojekcí a televizorem, které se využívají zejména k sledování přenosů 

sportovních utkání, nebo oblíbeného televizního seriálu Simpsonovi. Kousek od baru je 

možnost využít terminál připojený k vysokorychlostnímu internetu, či si připojit svůj vlastní 

notebook. V Belzebubu také levně vaří některá oblíbená jídla a jednou týdně je nabízena 

nějaká kulinářská specialita.    

    BelzePub je tradičně nejnavštěvovanější v pátek, podnik se však snaží zvýšit svou 

návštěvnost i v jiných dnech pomocí různých lákadel a programů. Podnik navštěvují jak běžní 

lidé, tak i stoupenci různých alternativních subkultur. Mezi nimi nechybí ani anarchisté, 

skinheadi a pankáči, o jejichž návštěvách svědčí velký stylizovaný obraz naproti baru 

znázorňující starou československou stokorunovou bankovku, na které je místo chasníka 

pankáč s velkým natuženým kohoutem a v dáli kouřící jaderná elektrárna.  

 
5.1.3.4. U Vyndanejch, Krásova13, Praha 3 

    Útulná hospůdka pod úrovní chodníku je přístupná ze strmé ulice spojující ulici Vlkovu a 

Bořivojovu. Je otevřena teprve od dubna 2006. Z hlavního vchodu se po schodech sestupuje 

do nevelké místnosti s klenutými stropy a několika většími dřevěnými stoly. Interiér se 

nevyznačuje nijak specifickou dekorací ani alternativním duchem. Svou oblibu u užší skupiny 

převážně žižkovských pankáčů si tento podnik získal poté, co se reklamní logo s názvem 

hospody objevilo v nedalekém obchodě Emergency records. Logo do obchodu záměrně 

donesla majitelka hospody, jelikož podnik, který si spolu s manželem otevřela, měl být 

zaměřen na pouštění specifických, punku blízkých hudebních stylů: rockabilly a psychobilly.  

 

5.1.3.5. Luis Cyphre, Bořivojova 69, Praha 3 

    Luis Cyphre (dále jako „Lucifer“) je rozlehlá hospoda na rohu ulice Bořivojovy a strmě 

stoupající ulice Chvalovy, která nahradila původní hospodu U Kaprů. Do hospody, jejíž 

prostor se dělí do dvou křídel, se vstupuje vchodem nacházejícím se přímo na rohu budovy. 

V malé vstupní místnosti jsou dva malé stolky a dva fotbálky. Další místností je hlavní 

místnost s barem. Její interiér se liší od ostatních místností především tapetami vytvořenými 

ze starých zažloutlých novin z třicátých let 20.století. Stropy jsou vyzdobeny motivy 

připomínajícími plameny. V místnosti je několik velkých dřevěných stolů. V levém křídle, 

které je opticky rozděleno několika schůdky na dvě poloviny, je kombinován zelený nábytek 
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s červenými stěnami. V této části je také velká videoprojekce a hrací automaty. Občas jsou 

zde pořádány živé koncerty hudebních, často začínajících skupin. Hudebně není hospoda Luis 

Cyphre příliš vyhraněná, pouští se zde širší spektrum alternativních hudebních stylů. Hospoda 

nenabízí žádnou možnost stravování. Přátelští mladí lidé za barem a dostatek míst k sezení 

jsou lákadly pro občasné příchody pankáčů či ojedinělých skinheadů. Hospoda se otevírá 

v 18:00 a oficiální zavírací hodina neexistuje, ale řídí se množstvím hostů i náladou obsluhy 

za barem. V pozdních hodinách proto návštěvníci většinou nemohou předem vědět, dokdy 

budou moci v hospodě být. 

 

5.1.3.6. Blind Eye, Vlkova 26, Praha 3 

    Temný klub s klenutými stropy, osvětlený tlumenými světly a svícemi, jehož majitelem je 

Američan, který zde vytvořil mezinárodní místo pro setkávání lidí z celého světa. Vřelý vztah 

k Žižkovu majitel vyjádřil pojmenováním klubu po slepém oku Jana Žižky („blind eye“ 

v angličtině znamená „slepé oko“). Klub má své webové stránky pouze v anglickém jazyce.  

Na stránkách je klub označen jako „A very special little corner of the world“ („velmi 

jedinečný koutek světa“) a je na nich zároveň zdůrazněna role jeho polohy ve střední Evropě 

pro interakce lidí nerůznějších národností a kultur. Klub disponuje nejen barem, ale také 

půjčovnou videí v anglickém jazyce. Plánem do budoucna je vytvořit také malý promítací sál 

a centrum pro výuku češtiny pro cizince.  

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Obr. č. 9: Blind Eye – hlavní místnost. V popředí 

je bar, vzadu jsou boxy k sezení.    

 

    Samotný prostor klubu se dělí do tří průchozích místností se zazděnými okny. Ve vstupní 

místnosti jsou dva stoly, fotbálek a hrací automat. V další místnosti je atypicky tvarovaný, 

klikatý bar, podobně jsou tvarovaná i křesla naproti baru, která vytváří tři zaoblené boxy. 
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Stěny této místnosti pokrývá modrá omítka, která místy odkrývá cihly, čímž je vytvořen 

dojem oprýskané zdi. Poslední místnost s neomítnutými stěnami působí nejméně útulně.  

    V Blind Eye převažuje kytarová hudba jako metal, rockabilly, psychobilly, punk, ale i 

hudba z osmdesátých let, swing, či jazz. Občas jsou zde pořádány akustické koncerty 

hudebních skupin. Hráli zde již někteří zahraniční písničkáři, či country kapely.  

    Klub otevírá v 19.00 a zavírá se pokaždé v jinou dobu v závislosti na počtu zákazníků. 

Blind Eye se stalo podnikem, do něhož mnozí zavítají až poté, co ostatní hospody a kluby 

v okolí zavřou. V klubu se netočí příliš dobré pivo (ačkoliv je v plánu toto změnit) za 

poměrně vysokou cenu, což pro mnohé pankáče představuje jeden z důvodů, proč do Blind 

Eye zavítat, až když je všude jinde zavřeno. Klub byl dle slov barmana navštíven členy 

některých slavných punkových skupin, nejčastěji po proběhnuvším vystoupením v nedalekém 

klubu Matrix, ale i v jiných pražských klubech, např. v strahovském Klubu 007, či ve Vagonu 

na Národní třídě. O tom, jaký podnik kapela navštíví po odehraném koncertě ale většinou 

rozhoduje člověk, který má kapelu během jejího pobytu v Česku na starost.       

    Na první pohled klub Blind Eye zaujme vysokou koncentrací převážně anglicky hovořících 

cizinců, z nichž většinu tvoří turisté ubytovaní v některém z mnoha žižkovských hostelů.  

 

5.1.3.7. Hospoda Parukářka, Sahibova 10, Praha 3 

    Velmi svérázná malá hospoda obklopená zelení je unikátní nejen svým umístěním 

v žižkovském parku Parukářka. Díky tomu, že se park rozprostírá na Vrchu sv. Kříže, 

kterému místní říkají „Na Křížáku“, nabízí lokalita hospody jedinečný výhled na Prahu. 

Dalším specifikem je skutečnost, že za teplého počasí má funkce hospody podobu spíše 

jakéhosi venkovního občerstvení s výčepem piva, které si mnozí návštěvníků odnáší 

k venkovním stolům a lavičkám, nebo na různá místa v parku. Zatímco v zimních měsících 

hospoda nabízí pouze studené občerstvení a většina návštěvníků je soustředěna do nevelkého 

interiéru dřevěné hospody s velkými okny, v létě ve venkovním stánku funguje gril, u kterého 

je možné zakoupit grilované uzeniny a jiné maso. Hospoda oficiálně zavírá o půlnoci (ale 

většinou se tato hodina prodlužuje) a otevřená bývá v létě od 13:00 a v zimě od 16:00. 

Lokalita hospody a jejího okolí má příjemnou atmosféru pro relaxování a odpočinek od 

městského ruchu. Za teplého počasí se proto kolem hospody vyskytuje také mnoho lidí 

s dětmi a se psy.  

    Další specialitou Parukářky jsou živé koncerty, které jsou zde pořádány. Hudební produkce 

se odehrává jak uvnitř hospody, tak i venku před hospodou. Kapely zde vystupující jsou 

zaměřeny na styly jako rock, punk, experimentální hudba, reggae a podobné. Nedávno byl do 
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provozu uveden také podzemní protiatomový kryt, který se nachází v podzemí kopce Vrch sv. 

Kříže, přímo pod hospodou. Tento klub známý jako Bunkr Parukářka se za krátkou dobu své 

existence stal oblíbeným místem pro hudební vystoupení, není však z hlediska návštěvnosti 

pankáčů a skinheadů významnou lokalitou.       

    I přes dojem určité izolovanosti a odlehlosti je hospoda Parukářka velmi dobře dostupná a 

nachází se poměrně blízko centra hlavního města. Kopec, na němž se hospoda nachází, je 

sevřen ulicemi Olšanskou, Lupáčovou a Jeseniovou. V bezprostřední blízkosti je Olšanské  

náměstí, na kterém staví četné tramvajové linky a autobusová linka č.136 spojující Jižní 

Město s Ďáblicemi. V pěší dostupnosti od hospody je také nedaleká ulice Biskupcova, z níž 

jezdí autobusová linka 133 spojující Malešice s Florencí a stanicí metra Staroměstská.  

    V současné době je budoucnost hospody Parukářka ohrožena. I přes četné protesty jejích 

příznivců se městská část Praha 3 rozhodla slavnou žižkovskou hospodu zbourat a postavit 

místo ní nové, údajně více vyhovující občerstvení. Provozovatelé hospody se domnívají, že 

radnice Prahy 3 chce pouze profitovat z lukrativnosti oblíbené lokality Parukářky. Této 

domněnce přispívá i skutečnost, že v těsném sousedství parku v současné době probíhá 

realizace rozsáhlého projektu, kterým je výstavba komerčně obytné zóny Central Park Praha. 

Je smutné, že modernizaci a komerčním účelům možná brzy podlehne i tato z posledních 

enkláv undergroundového prostředí, jež doposud svým návštěvníkům vždy dokázalo 

poskytnout alespoň chvilkový odpočinek od shonu rušného velkoměsta. 

 

5.1.3.8. Jet Club, Orebitská 5, Praha 3 

    Dvoupatrový klub, který se nachází přímo nad zkušebnami Zkušebny.com, nepatří mezi 

typické destinace konkrétní subkultury. Zvláštností klubu je, že disponuje suterénním 

prostorem vhodným pro pořádání hudebních vystoupení, které si zde kapely a DJs mohou za 

použití vlastního technického vybavení zorganizovat prakticky zadarmo. Nevelký sklepní 

prostor s neomítnutými zděnými stěnami a klenutými stopy běžně slouží jako hospoda, během 

koncertu se jeho část promění v pódium pro hudební vystoupení. V klubu probíhají hudební 

akce různého žánru, často se zde lze setkat s taneční hudbou, ale probíhají zde také koncerty 

různých rockových žánrů, někdy i punkové koncerty a koncerty skinheadských kapel. Někteří 

muzikanti ze sousedních zkušeben do Jet Clubu často přichází po hudební zkoušce na pivo. 

Klub je od pondělí do pátku otevřen od 16:00, o víkendu od 18:00, v pátek a v sobotu se 

zavírá v 04:00, od neděle do čtvrtka ve 02:00. Nejsnadněji se dá do klubu dostat autobusem 

přijíždějícím ze stanice metra Florenc, případně tramvají ze stanice Husinecká.  
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• Výpověď respondentů (souhrn týkající se žižkovských podniků): 

    Z výpovědí respondentů je patrné, že žižkovské hospody a bary nepředstavují místa 

oplývající takovým významem a symbolikou jakou kdysi oplýval někdejší klub Propast. 

Vyznačují se však puncem undergroundu a jejich význam je do značné míry umocněn 

umístěním ve staré části Žižkova, oblasti pověstné svými četnými hospodskými zařízeními. 

Skinhead Hans to komentuje slovy „na Žižkov se odjakživa jezdilo chlastat“. Mauglí si 

žižkovské podniky spojuje především se svými přáteli, je to místo, které je pro většinu z nich 

snadno dostupné, přitom nepříliš vzdálené od centra a podniky zde nejsou zdaleka tak drahé 

jako ty v centru. Mnozí vzpomínají na doby, kdy na Žižkově fungoval klub Propast, kterému 

jsou okolní hospody jen chabou náhražkou. Podle Hanze celá čtvrť dýchá jakýmsi 

žižkovským duchem a probouzí v něm vzpomínky na doby, kdy často chodíval do Propasti. 

Žižkovským podnikům je společné také to, že příliš nekolidují s punkovým estetickým 

vnímáním. Pankáči, případně skinheadi, patří k běžnému koloritu prostředí těchto hospod a 

nikoho svou přítomností nepobuřují ani neudivují.  

    Majitel obchodu Emergency records, známý pražský pankáč a zároveň někdejší majitel 

klubu Propast, si oblíbil žižkovskou hospůdku U Vyndanejch. Hospodu poblíž svého obchodu 

se rozhodl navštívit spolu se svými přáteli poté, co mu majitelka donesla logo své hospody. 

Podnik si on i jeho přátelé oblíbili předně díky dobrému pivu a nepříliš zakouřenému 

prostředí. V přibližně osmi lidech začali podnik pravidelně navštěvovat, k předem 

rezervovanému stolu přichází posedět téměř každý pátek. Členi této skupiny pankáčů jsou 

převážně dospělí, zaměstnaní lidé ve věku okolo 30ti let a starší. Skupina většinu večera tráví 

u velkého stolu v těsné blízkosti baru. Do hospody přichází členi této skupiny v menších 

počtech i během pracovního týdne. V páteční večery se však jejich počet může výjimečně 

rozrůst až na dvacet osob. Kapacita hospody s 45ti místy k sezení proto v pátek obvykle bývá 

zcela naplněna. Postupem času se hospodu naučili navštěvovat i další pankáči, např. pankáč 

Mauglí se svými přáteli. Majitelé hospody U Vyndanejch se sblížili s většinou pankáčů, kteří 

začali navštěvovat jejich podnik, a nyní je znají vlastními jmény a přezdívkami. Mezi 

personálem a skupinou pankáčů panují vřelé vztahy. Pankáči si do hospody občas přináší 

svou vlastní hudbu, kterou jim majitelé ochotně pouští. Sama majitelka přiznala, že své 

pracovní směny uzpůsobila tak, aby mohla být přítomna pravidelným pátečním setkáním její 

oblíbené punkové skupiny. U Vyndanejch je během pracovního týdne otevřeno od 16ti a o 

víkendu od 18ti hodin. Zavírá se nekompromisně v jednu hodinu. Pankáči jsou tak často 

nuceni přemístit se do jiného podniku s delší otevírací dobou, často do sousedního Blind Eye.  
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    Jet Club je podnik, do kterého po hudební zkoušce chodí Ája a Peddy spolu s ostatními 

členy své skupiny. Místo pro ně nesymbolizuje nic víc, než lokalitu v bezprostřední blízkosti 

zkušeben, které je navíc dost vzdálené od bydlišť většiny z nich. Pro Áju je to především 

místo, na kterém nad pivem diskutují průběh hudební zkoušky. Příliš se jí nelíbí hudba, která 

v klubu hraje, a neonové osvícení. Podobným způsobem využívá Filipova hudební skupina 

hospodu U Kozla na Basilejským náměstí, které je poblíž tamních hudebních zkušeben.        

    Ostatní žižkovské podniky jsou pankáči a skinheady povětšinou navštěvované nárazově, 

bez pravidelnosti. Mauglí jich v průběhu večera ve skupině přátel vystřídá několik, často 

v hospodách zůstávají až do ranních hodin. Nuance mezi jednotlivými hospodami Mauglí 

popisuje takto: „v BelzePubu je za barem v pohodě neopankáč, v Luciferovi je hnusný pivo, 

v Blind Eye jsou divný sedačky, lidi od sebe sedí daleko a neslyší se“. Žižkovské hospody 

nelze považovat za vyloženě punkové, jelikož jejich hosté jsou směsicí lidí různého typu. Jsou 

to především undergroundové podniky pro trávení času s podobně smýšlejícími lidmi.    

 

5.1.3.9. Klub Modrá Vopice, Spojovací 12, Praha 9 

    Klub Modrá Vopice je známý jako podnik zaměřující se převážně na nejtvrdší hudební 

žánry. Údajně nejstarší pražská rocková hospoda funguje již přes 15 let. Z počátku využívala 

pouze malý zděný domek stojící při rušné křižovatce, který původně sloužil jako sběrna. Za 

účelem získání většího prostoru pro pořádání živých vystoupení hudebních skupin byla 

později k domku vybudována dřevěná přístavba. Lokalita klubu je velmi vyhovující pro 

pořádání živých koncertů zaměřených na cílovou skupinu sestávající převážně z přívrženců 

alternativních subkultur. Nachází se v oblasti vzdálené od obytných čtvrtí a je z větší části 

obklopen nezastavěnými plochami pokrytými vzrostlou zelení a kancelářskými budovami. 

V těsném sousedství objektu patřícího ke klubu se nachází sběrna šrotu, jejíž součástí dříve 

prostor klubu býval. Fakt, že je klub obklopen starým šrotem, je některými příznivci tvrdé 

muziky vnímán jako pozitivní a stylový.   

    Klub je unikátní tím, že disponuje velkou zahradou, za příznivého počasí vybavenou barem 

a grilem. K rozsáhlým úpravám venkovních prostor došlo v březnu 2001. Celoročně zde stojí 

dřevěné pódium pro venkovní vystupování kapel. Venkovní scéna je spíše industriálního 

charakteru. Je vybetonovaná, obklopená vysokým dřevěným plotem. V teplých měsících je 

možné venku sedět na rozkládacích sedačkách u rozkládacích stolků. Míst k sezení je 

přibližně 160. Při koncertech venkovní scéna pojme až 500 lidí. Skutečnost, že zde kapely 

mají za jakéhokoliv počasí možnost vystupovat i vně klubu, je v Praze zcela ojedinělá. 

V případě špatného počasí mají účastníci koncertů možnost sledovat hudební produkci 
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z interiérových prostor klubu. Koncerty živé hudby se dovnitř klubu přesouvají jen v případě 

velmi špatného počasí. Zadní část budovy je zděná a je pozůstatkem původní budovy sloužící 

k skladování šrotu. Po obvodu zadní stěny je několik boxů k sezení a velká teplovzdušná 

kamna, jež evokují atmosféru venkovské hospody. Kamna stojí na rozhraní zadní zděné části 

a  přední dřevěná části budovy, z nichž každá má svůj vlastní bar. Stoly v Modré Vopici jsou 

velké a tudíž vhodné i pro větší skupiny lidí. Stoly stojí i na tanečním parketu, ale v době 

koncertů jsou odsouvány ke stranám. Klub se nevyznačuje zvláštní výzdobou, ale povšimnutí 

hodné jsou železné plastiky visící z trámů dřevěného stropu.  

 

 

 

 

 

► Obr. č. 10: Klub Modrá Vopice – zadní část 

budovy je zděná, později k ní byla ze dřeva přistavěna 

část přední, jejíž součástí je i podium. V době kdy se 

nekoná koncert bývá podium využito k hraní stolního 

fotbálku.   

 

    Otevírací hodiny klubu Modrá Vopice začínají obvykle v 15:00. Klub se zavírá 

v nepravidelnou hodinu, která závisí na počtu přítomných hostů. Klub je tradičně nejvíce 

navštěvován především při příležitostech koncertů. Koncerty se zde konají nejčastěji o 

víkendu. Nejčastěji hranými hudebními styly jsou punk, hard rock a metal, občas zde hrají i 

některé skinheadské kapely a poslední dobou se lze setkat i s občasnými technoparty či s hip 

hopem. Vystupují zde kapely známé i méně známé, kapely české i zahraniční. Hudební 

produkce obvykle začínají ve 20:00. Klub nemá žádného managera, který by sháněl kapely 

pro své koncerty, klub se spoléhá spíše na svou pověst a poskytuje svůj prostor kapelám nebo 

organizátorům, kteří sami projeví zájem zde koncert uspořádat. V pracovním týdnu je 

návštěvnost klubu Modrá Vopice podstatně nižší, převážně přichází stálí hosté z nejbližšího 

okolí. Návštěvnost se také do velké míry odvíjí od momentálního počasí. V teplém období je 

vyhledávaným cílem právě zahrádka patřící ke klubu. Pankáči, kteří patří k nejpočetnějším 

hostům, se vyskytují zejména mezi návštěvníky koncertů. Skinheadi přichází ojediněle, ve 

větších počtech klub navštěvují pouze při příležitosti koncertů skinheadských kapel.      

    Dopravní dostupnost klubu je komplikovaná tím, že v místě neoperují žádné noční spoje. 

V průběhu dne se do klubu lze dopravit poměrně snadno pomocí jedné ze tří autobusových 
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linek. Doprava osobním automobilem není zcela bez komplikací. Plot oddělující areál klubu 

těsně navazuje na chodník pro pěší chodce, v důsledku čehož před klubem nelze parkovat 

auta. Nejbližší parkoviště jsou pouze na Palmovce a na Harfě.   

 

• Výpověď respondentů: 

    Klub Modrá Vopice je především dobré koncertní místo, ale nepatří mezi kultovní ba 

dokonce ani mezi příliš oblíbené podniky. Pro většinu respondentů není příliš příhodná jeho 

lokalita. Na špatnou dostupnost a přílišnou vzdálenost od centra či od domova si stěžovali 

téměř všichni respondenti kromě tří osmnáctiletých pankaček. Žumpa bydlí nedaleko klubu a 

Bagr dojíždí z nedaleké stanice Vysočanská do místa svého bydliště za Prahou, spojení ale 

vyhovuje i Báře, která se z druhé strany Prahy do stanice Vysočanská přemisťuje přímou 

trasou metra. Z uvedeného je patrné, že mladší příslušníci subkultur jsou oproti těm starším 

mnohem ochotnější urazit i velké vzdálenosti do některých svých oblíbených destinací. Pro 

tyto tři dívky je Modrá Vopice nejdůležitějším a nejoblíbenějším klubem v Praze a zároveň 

„prvním punkovým místem na kterém se s punkem setkaly“. Kromě podle nich výhodné 

periferní lokality si nejvíce pochvalují ostatní návštěvníky, z nichž mnohé znají a proto 

v klubu cítí „rodinnou atmosféru“. Všeobecně je Modrá Vopice oblíbená spíš u mladistvých 

pankáčů. Trojice osmnáctiletých středoškolaček oceňuje také levné ceny, i možnost 

propašovat do klubu své vlastní pití. V Modré Vopici si připadají „jako ve svém živlu“, či 

„jako doma“. Ostatní respondenti se o Modré Vopici nevyjadřovali příliš nadšeně, měli 

tendenci jí zařazovat spíše mezi neoblíbené podniky, do kterých chodí jen pokud tam je 

opravdu dobrý koncert nebo jiná pro ně zajímavá akce. Několika respondentům na klubu 

velmi vadí jeho majitel, o němž se vesměs vyjadřovali velmi pejorativně. Dvěma 

dotazovaným skinheadům se na Modré Vopici obzvláště nelíbí zahrádka. Podle Geogre to je 

„nehezký vybetonovaný plácek obklopený šrotem, navíc plný divných pochybných lidí“, 

podle Romana „zahrádka působí jako letní kino“ a je příliš otevřená. Basťoch a Švanda jako 

jeden z problémů lokality vnímají také vysoký počet neonacistů. Švanda se v této lokalitě bojí 

po jeho poslední zkušenosti s útokem neonacistů na klub během probíhajícího punkového 

koncertu. Od té doby se v těchto místech nikdy nepohybuje sám.  

 

5.1.4. Trója, Holešovic, Letná, Dejvice 

 

    Tyto čtvrti se co do počtu hospodských zařízení nemohou Žižkovu rovnat, určitá podoba je 

v staré zástavbě sestávající ze starých činžovních domů. I zde existují podniky navštěvované 
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pankáči a skinheady. V Tróji dokonce dodnes funguje jediný pražský squat Milada, který 

bude popsán v samostatné kapitole o squattingu.   

    V Holešovicích právě prožívá období rozkvětu dnes pravděpodobně nejoriginálnější český 

klub Cross, který se vždy profiloval jako klub specializovaný na různé druhy alternativní 

taneční a elektronické hudby. Poslední dobou však stále častěji poskytuje prostor i kapelám 

hrajícím punk, ska a další styly oblíbené u pankáčů a skinheadů. V klubu tak dochází 

k jedněm z nejvýznamnějších intersubkulturních interakcí v Praze. Žádný z respondentů však 

neoznačil Cross za svůj oblíbený podnik, nejspíš kvůli silné koncentraci jiných subkultur a 

velmi specifickému interiéru, jenž vizuálně neodpovídá skinheadské a punkové subkultuře. 

    Na Letné je oblíbená hospoda Nad Oborou, či Barré, anarchistické infocafé Krtkova 

Kolona, v létě pak letenské zahrádky. V Dejvicích se pomalu rozvíjí klub Bílá Vrána a 

pankáči se podle výpovědi Basťocha schází také v jedné dejvické nádražní hospodě.        

Tato práce se však podrobněji věnuje jen několika lokalitám v této oblasti.  

 

5.1.4.1. Barré, Veletržní 55, Praha 7 

    Na rušné letenské Veletržní ulici byla v dubnu 2005 otevřena nová hospoda, která si záhy 

získala oblibu u skupinky mladých pankáčů z okolí Letné, Břevnova a Dejvic. Hospoda není 

ničím zajímavá ani jedinečná, ve vstupní místnosti stojí napravo od dveří bar, nalevo od dveří 

jsou dvě průchozí místnosti s většinou míst k sezení. Zadní část místnosti s barem přechází 

v odlehlou místnůstku se soukromým prostředím. Tato místnost je skupinkou pankáčů 

nejvyhledávanější pro její relativní izolovanost a pro kapacitu zhruba odpovídající počtu členů 

skupiny. V celé hospodě jsou vysoké stropy, výzdoba je spíše zastaralá a konzervativní. 

    Oblíbenost hospody Barré spočívá zejména v přátelském chování jejího majitele, který ve 

svém podniku funguje zároveň i jako obsluha. Jakožto starý rocker pouští v hospodě převážně 

rockovou hudbu a občas pouští i hudbu donesenou pankáči. Další výhodou podniku je i 

pohyblivá otevírací doba, která oficiálně začíná v 17.00 a končí v 02.00, ale v závislosti na 

počtu hostů se protahuje. Významným pozitivem je také dostatek prostoru téměř vždy, když 

pankáči přichází. Navštěvování Barré skupinkou pankáčů, jejíž jádro vzniklo v dobách studií 

na jednom dejvickém gymnáziu, předcházelo několik zkušeností s jinými letenskými podniky. 

Z nich dva podniky byly zavřeny, v jiném zase nikdy nebylo místo k sezení a z jednoho 

podniku byla skupinka postupně vypuzena netolerantní obsluhou. Po těchto zkušenostech 

následovalo pátrání po novém, levném, dostatečně prostorném podniku, ve kterém by byla 

tolerována skupina pankáčů a ojedinělých skinheadů. Z hlediska těchto kritérii a pro účely 

běžných každotýdenních setkání i pro příležitostné oslavy se hospoda Barré dobře osvědčila.  
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    Z hlediska dopravní dostupnosti je lokalita hospody výhodná především pro obyvatele 

Letné a okolních čtvrtí. Z nedaleké tramvajové stanice se lze v jakoukoliv denní dobu snadno 

dopravit do sousedních Holešovic, do centra, do Dejvic, či na Břevnov. Tramvají lze snadno 

dosáhnout několika nedalekých stanic metra: Vltavská, Nádraží Holešovice a Hradčanská.  

    Za dobu své krátké existence si hospoda Barré nezískala svou oblibu pouze u zmiňované 

skupinky pankáčů, ale podnik získal určitou pověst uvolněného místa, v němž jsou 

alternativní subkultury tolerovány a vnímány bez předsudků. Místo tak začalo přitahovat i 

další hosty z punkové subkultury.            

 

• Výpověď respondentů: 

    Symbolika tohoto podniku souvisí spíše s užším okruhem lidí, který se v něm schází. Z 

hospody Barré se svým způsobem stala klubovna pro okruh lidí z jednoho dejvického 

gymnázia a zároveň členů punkové kapely KTP. Pro skinheadku Anežku, která je členem 

kapely KTP, je Barré především místem pravidelných setkání její kapely. Pro pankáče 

Basťocha je to oblíbená domácí hospůdka, ve které se zabydlel a považuje se za místního 

„štamgasta“. Skupina si zde vede zvláštní kalendář srazů – tzv. Barrémetr. Vzhled a celkový 

styl hospody se zatím častou přítomností pankáčů nijak nezměnil, i když se zdá, že má určité 

predispozice k tomu, aby se tak stalo.  

 

5.1.4.2. Infocafé Krtkova kolona, Sochařská 6, Praha 7 

    V suterénním prostoru starého domu na Letné bylo roku 2001 uvedeno do provozu infocafé 

nabízející autonomní prostor pro široké spektrum aktivit. Probíhají zde různé přednášky, 

debaty, workshopy, výstavy, promítání, schůzky politických skupin, je zde studovna 

disponující knihovnou a přístupem k internetu. V infocafé se nachází také bar nabízející 

nápoje i občerstvení, pouští se zde muzika a lze si zahrát fotbálek. Díky tomu sem lidé 

přichází i za účelem obyčejného posezení, nebo se zde pořádají různé oslavy a akce. Po celou 

dobu své existence infocafé čelí finančním potížím souvisejícím s náklady provozu, které jsou 

převážně dotovány přímo skupinou, která klubovnu spravuje. Z tohoto důvodu také vznikl 

tzv. „Spolek přátel Krtkovy kolony“, kteří info café podporují všemožnými způsoby, 

v dobách největší finanční krize byly pořádány benefiční koncerty na jeho záchranu.  

    Co činí tento prostor skutečně unikátním jsou okolnosti, za kterých info café vzniklo, a 

hlavní idea celého projektu. Projekt vznikl díky spolupráci lidí, kteří se dali dohromady 

během protestů S26 proti Mezinárodnímu finančnímu fondu a Světové bance. Po 

demonstracích, jejichž náboj a ideály spolu s časem vyšuměly, vznikla Krtkova kolona jako 
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cenné a užitečné reziduum anti-autoritářské a anti-kapitalistické iniciativy. Dodnes zůstává 

hlavním tématem kolektivu spravujícího tento unikátní projekt především třídní boj a snaha 

změnit společnost tak, aby nabízela kvalitnější život oproštěný o odcizení a vykořisťování.  

    Pankáči a skinheadi nejsou skupinou v Krtkově koloně hojně zastoupenou, nicméně při 

různých příležitostech sem v menších počtech, často ojediněle, přicházejí. Krtkova kolona je 

v blízkosti Letenského náměstí, na kterém se nachází tramvajová stanice s četnými 

tramvajovými spoji, kterými se lze snadno dopravit na stanici metra Hradčanská či Vltavská. 

 

• Výpověď respondentů: 

    Za oblíbenou destinaci označili Krtkovu kolonu čtyři pankáči a jeden skinhead. Aktivní 

součástí Krkovy kolony je zejména Mourek. Podílí se na chodu, údržbě a rozvoji tohoto 

podniku, je aktivním účastníkem politických aktivit zde probíhajících. K tomuto místu má 

takřka mateřský cit a spolu s dalšími lidmi aktivně usiluje o zachování tohoto jedinečného a 

originálního prostoru. Infocafé si jen stěží vydělá na svůj vlastní provoz, proto ho částečně 

dotují jeho uživatelé. Pro Mourka je symbolem místa především antifašisticky a levicově 

zaměřená politika a pocit bezpečí. Pankáči Šmejd a Švanda jsou oba členy FNB (volné 

seskupení lidí zvané „Food Not Bombs“, v překladu „Jídlo Místo Zbraní“) a do Krtkovy 

kolony přichází vařit jídlo pro bezdomovce. Švanda zde oceňuje atmosféru vytvářenou 

politicky aktivními anarchisticky smýšlejícími lidmi. Sám se podílí na fungování nově vzniklé 

platformy Winston kids, která pořádá různé akce – výstavy, koncerty, antifašistická sportovní 

utkání. Podle Šmejda je Krtkova kolona klubovnou vyznačující se především svébytnou 

skupinou lidí vytvářející kolektiv, bez něhož by toto místo neexistovalo a nebylo tím čím je. 

Je rád, že prostor neslouží komerčním účelům. Oceňuje, že se tam může levně najíst a napít a 

že tam sežene levicové tiskoviny. Nepřipadá si tam ničím omezován, může si tam dělat co 

chce. Jelikož bydlí za Prahou, v nouzi v Krtkově koloně i přespí. Pankáč Basťoch se zná 

s mnoha členy kolektivu a líbí se mu revoluční náboj prostoru Krtkovy kolony, zároveň mu 

ale připadá pobyt v něm příjemný a uklidňující. Dle jeho slov se zdejší lidé různí ve svých 

politických názorech, proto mu někteří z nich nejsou příliš sympatičtí. Floutek Krtkovu 

kolonu uvedl jako místo, které zná a které se mu líbí hlavně pro jeho neziskovost, podomácku 

zařízený interiér a hlavně sympatický spolek anarchistů. K samotné lokalitě měli respondenti 

výhrady jen kvůli blízkosti fotbalového stadionu Sparty, neboť mezi fanoušky tohoto 

fotbalového klubu je mnoho neonacistů. Příliš vzdálené se infocafé zdá pouze Švandovi, který 

dojíždí z Prahy 4.  
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5.2. Squatting v Česku – Pražské squaty 

 

    Fenomén zvaný „squatting“ se do Česka, v důsledku totalitní minulostí naší země, dostal 

teprve v 90. letech 20. století. Jedním z prvních pokusů bylo obsazení činžovního domu 

v ulici Plukovníka Sochora v městské části Holešovice. Squat fungoval jako všestranné 

anarchistické centrum, později zde byly tištěny anarchistické tiskoviny včetně časopisu A-

kontra. Úřady nakonec squatterům poskytly jiný prostor v ulici Za Papírnou, kterému se 

začalo říkat „Papírna“. Zde se již netiskly tiskoviny, ale vzniklo zde Hnutí občasnké svobody 

a tolerance, které bylo zaměřené převážně antifašisticky a brojilo proti povinné vojenské 

službě. Pak se hnutí přestěhovalo jinam a squat nadále obývali převážně apolitičtí pankáči. 

Později byl obnoven tisk časopisu A-kontra, tiskl se i propagační materiál na punkové 

koncerty a byla znovu obnovena politická aktivita. Tyto aktivity skončily po neshodách 

s majitelem, prostor byl však úřady zcela vyklizen teprve v roce 2005.  

    Nejvýznamnější squat v historii českého squattingu byla břevnovská usedlost Ladronka, 

kterou v chátrajícím statku v září 1993 založili lidé z Anarchistické federace. Vznikl projekt 

na vytvoření sociálně-ekologického centra, které sloužilo i jako infoshop, prostor pro pořádání 

výstav, divadelních vystoupení, koncertů i pravidelného každoročního festivalu. Ladronka 

byla ve svých počátcích příkladným politickým squatem, ale politický náboj se postupně 

vytrácel v průběhu několik let trvajícího boje za záchranu celého projektu. Po nesčetných 

dohadech s úřady, majitelem objektu a firmou snažící se statek odkoupit, byl squat v roce 

2000 uzavřen navzdory sepsaným peticím a demonstracím uspořádaným za jeho záchranu. 

Autonomní centrum nekomerční kultury mezinárodního významu bylo nahrazeno komerčním 

projektem a v současné době budova slouží jako restaurace a sportovně-kulturní centrum.  

    V současnosti je nejznámějším fungujícím squatem v Česku squat Milada, který se nachází 

v pražské Tróji. Založení squatu Milada předcházela krátká zkušenost s ilegálním obýváním 

jiného domu, nazývaného Zenklovka, v nedaleké Libni. Záměrem lidí, kteří tento squat 

obsadili a obývali, bylo vyřešit svůj problém s bydlením a zároveň vytvořit místo, kde by 

členové komunity nalezli svobodný prostor pro realizaci různých aktivit. Zenklovka byl 

dlouhodobě opuštěný a chátrající dům, o nějž se jeho majitel, který jej získal v restituci, 

nestaral. Příslušníci protiextremistického oddělení kriminální policie však o přítomnosti 

squatterů informovali majitele domu. Po přivolání policie squatteři utekli na střechu 

Zenklovky. Někteří aktivisté byli zatčeni, jiným se podařilo uniknout. Dům byl posléze 

opakovaně squattery obsazen. Squatteři dům opravovali a pořádali v něm mnohé kulturní akce 

(koncerty, přednášky, výstavy), místo bylo vyhledávané i zahraničními návštěvami, byla tam 
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provozována i čajovna. Obyvatelé squatu se věnovali politickým aktivitám, zejména 

antikapitalistky zaměřeným demonstracím. Majitel však squattery opět vyhodil. Situaci 

komplikovalo zimní období a tak většina obyvatel využila dočasného azylu v té době 

fungujícího squatu Ladronka.  

         

5.2.1. Squat Milada, Na Kindlovce, Praha 8 

    Ti z původních obyvatel squatu Zenklovka, kteří na squatting nezanevřeli, nakonec nalezli 

v pražské Tróji, v těsném sousedství Kolejí 17. listopadu, opuštěný dům zvaný vila Milada, 

který pod stejným jménem podnes funguje jako squat. K jeho obsazení došlo 1. května 1998. 

Tento třípatrový dům byl v té době již deset let prázdný a značně zchátralý. Jeho vlastníkem 

je Česká republika a správcem je Ústav pro informace ve vzdělávání. Budova už údajně 

v minulosti měla být srovnána se zemí, za zachování vily a jejího nejbližšího okolí se však 

zasadili obyvatele domu v těsném sousedství Milady, kteří svůj dům ubránili před demolicí. 

Díky prapůvodnímu záměru vilu zbourat však budova v současné době není registrovaná 

v katastru nemovitostí a oficiálně v podstatě neexistuje.  

    Zpočátku v domě bydlelo pět lidí, členi a spřízněnci České anarchistické federace. Již 

krátce po obsazení začalo docházet k policejním raziím. Přes léto se squatteři pokoušeli o 

legalizaci svého pobytu, v říjnu však na základě špatného statického stavu měl dům být 

vyklizen. Squatteři vytvořili barikády a zůstali několik dní na střeše domu obklíčení policií a 

posléze soukromou agenturou, která se pokoušela do domu dostat. Po celou dobu squattery 

podporovali jejich spřízněnci, kteří jim nosili jídlo a setrvávali v blízkosti domu. Podpořili je i 

obyvatelé sousedních kolejí vyvěšením různých transparentů do oken. Celou kauzu se 

podařilo medializovat v televizním pořadu Na Hraně. Nakonec bylo z osmého patra kolejí 

spuštěno lano a jeden ze squatterů se po něm spolu se zásobami jídla spustil ke střeše squatu. 

Ve chvíli, kdy proti němu soukromá agentura chtěla zasáhnout, se zvedla vlna odporu ze 

strany lidí podporujících squattery, kteří agenturu zahnali na ústup. Squatteři ještě asi dva 

týdny dům střežili, potom byl nějaký čas klid a bylo možné dávat squat dohromady, byl také 

upraven bar a sál pro pořádání hudebních a divadelních vystoupení, kterých se v počátcích 

pořádalo 8-10 měsíčně. Brzy se zjistilo, že do sálu se vejde maximálně 110 lidí, což nebylo 

dostačující. Kromě různých vystoupení na Miladě probíhaly i jiné aktivity: byl uspořádán 

squatterský festival, seskupení FNB zde vařilo jídlo pro bezdomovce, fungoval bar 

s infoshopem, občas se konaly přednášky a různé workshopy, probíhaly zde přípravy protestu 

proti MMF (Mezinárodní měnový fond) a SB (Světová banka), ale výraznější politická 

aktivita se příliš neujala. Atmosféra domu byla převážně antifašisticky laděná.  
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    Běžný počet obyvatel squatu se ustálil na cca deseti osobách, z nichž většinu tvořili 

anarchisticky zaměření pankáči, časem ve squatu přebývali i někteří spíše apolitičtí skinheadi. 

Pevné jádro squatterů na Miladě bydlelo první dva roky. Někteří lidé ve squatu přebývali jen 

přes léto, jiní měli pouze statut dočasného hosta. Ve squatu se pořádaly dobré akce, zároveň 

však nedocházelo k jeho dalšímu rozvoji. Obyvatelé squatu postupně upouštěli od dodržování 

formálních pravidel, někteří z nich se snažili profitovat z akcí, které se na squatu 

organizovaly. To způsobilo odchod pevného jádra squatterů a dům začali obývat lidé, kteří 

nedodržovali žádné zásady, vzájemně se okrádali, někteří z nich užívali drogy. Pořádali se 

akce, na kterých se prodělávalo a postupně odezněla chuť něco dalšího organizovat.  

 

◄ Obr. č. 11: Squat Milada – pohled na budovu v noci.                 

                            

                                      ► Obr. č. 12: Bar ve squatu Milada.  

 

    V sousedství vily Milady se nachází ještě jeden dům též obývaný squattery. Tomuto domu 

se přezdívá „Prase“ a bydleli tam převážně pankáči. Někteří jeho obyvatelé tam později začali 

pěstovat zeleninu, na nějaký čas zde našli útočiště i členové FNB, ti ale posléze začali 

využívat prostor Infocafé Krtkova Kolona.  

    V současné době dochází k určitým snahám o renesanci Milady, otázkou však je na kolik 

jsou její nynější obyvatelé povoláni k tomu, aby z chátrající budovy opět vytvořili autonomní 

prostor sloužící pro smysluplné aktivity. Pro začátek tam alespoň občas probíhají různé 

hudební akce, z nichž většina je benefičních.                 

 

• Výpověď respondentů: 

    Mezi respondenty všichni pankáči a dva skinheadi občas chodí na koncerty pořádané v sálu 

squatu Milada. Respondenti Švanda a Anežka někdy na těchto koncertech vystupují se svými 

hudebními skupinami. Ve vnímání squattingu je mezi pankáči a skinheady patrný rozdíl. 
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Zatímco pankáči oceňují takřka vše, co se squattingu týká, ať už je to jeho základní myšlenka 

či celkový vzhled obydlí tohoto typu, dotazovaní skinheadi ke squattingu zaujímají veskrze 

neutrální až mírně negativní vztah. George tvrdí, že proti squattingu nic nemá, návštěva 

koncertu ve squatu je pro něj příjemná změna. Trochu mu vadí že tam často něco nefunguje, 

ale oceňuje, že si squatteři vše sami zařizují. Anežka squat Miladu ráda nemá, přesto tam již 

několikrát vystupovala se svou kapelou. Z Milady prý cítí závan nekalosti, spojuje si toto 

místo s drogami, připadá jí špinavé, lidi kteří se kolem squatu pohybují považuje za drogově 

závislé. Naopak trojice mladých pankaček (Bagr, Bára a Žumpa) obdivuje vzhled Milady, líbí 

se jim myšlenka squattingu, cítí se tam dobře, avšak ani jedna z nich by nechtěla v podobném 

příbytku trvale bydlet, což nejspíš souvisí s pohodlím, na které jsou zvyklé ze svého soužití 

s rodiči. Ovšem Švanda či Basťoch vidí ve squattingu správný životní styl, který by sami rádi 

provozovali. Pro Švandu je Milada undergroundový a originální symbol politiky a alternativní 

scény. Je to místo, kde se cítí dobře a má pocit že do něj patří. Pro pankáče Šmejda je Milada 

jedinečným místem, v podstatě jediným squatem v Česku. Vážou se mu k němu mnohé 

vzpomínky, zejména na kamarády kteří tam dříve bydleli a také na doby, kdy tam vařili 

s FNB. Nyní se mu ale nelíbí úpadek ideálů se kterými byl  squat Milada zakládán, dle jeho 

slov mají současní obyvatelé Milady problémy sami se sebou a ke squattingu mají zvláštní 

vztah. Proto se v tomto squatu neděje nic pozitivního, nijak se to dál nerozvíjí. Téhož názoru 

je i Švanda, který by na Miladě především uvítal větší politickou aktivitu. Podle Floutka 

pankáči mají všeobecně kladný vztah k lokalitám, které nějakým způsobem symbolizují 

rebelii a svobodu. Jsou to místa která v pankáčích živí jejich nihilistický pohled na svět. 

Taková místa jsou špinavá, polorozpadlá, opuštěná, nepodléhající trendům současné neustále 

se modernizující konzumní společnosti, jíž pankáči opovrhují. V Floutkovi Milada vyvolává 

představu o kouzlu roku 1977, kdy vzniklo hnutí punk. Má pocit, že squatteři stejně jako on 

patří k „nižší společnosti“, v niž si lidé vzájemně více vychází vstříc a víc se respektují.  

    Lokalita Milady se nejméně líbí Anežce. Stěžuje si na okolní spletitou silniční síť a vysoké 

panelové budovy, v okolí má strach a nerada se v něm pohybuje bez doprovodu dalších lidí. 

Místo jí ale stejně jako Georgovi připadá relativně dostupné. Šmejd místo považuje za 

poněkud hůře dostupné, nicméně mu nedělá problémy dostat se ze squatu do Holešovic pěšky. 

Švanda má dopravu z Milady vynikající, jezdí mu odtud noční autobus až domů. Na 

dostupnost si nestěžovali ani jiní pankáči, každý je ochoten urazit i delší cestu do jediného 

fungujícího squatu. Bagr, Bára a Žumpa si navíc chválí zasazení squatu do přírodního 

prostředí.      
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5.3. Zkušebny 

 

    Jak punková tak i skinheadská subkultura se vyznačuje specifickou hudbou, která je jednak 

dílem vytvářeným přímo členy subkultury, je ale také nejdůležitějším elementem posilujícím 

subkulturní jednotu a skrze ní k sobě subkultura přitahuje nové členy. Výrazné je to 

především u pankáčů, jednoduše neexistuje pankáč, který by neposlouchal punkovou muziku. 

V případě skinheadů zaujímá muzika první místo na hodnotovém žebříčku ještě spolu 

s dalšími prioritami. Je to zejména fotbal, konzumace piva, případně násilí, či kult mužné síly. 

Postoj k politice je dosti variabilní. Oblíbenou hudbou skinheadů je oi!, ska, streetpunk, punk 

a další hudební styly.  

    Mnoho stoupenců punkové či skinheadské subkultury se nespokojí jen s pasivním 

poslechem hudby, ale mnozí mají chuť a potřebu se v rámci své subkultury více projevit a 

vytvářet svou vlastní hudbu. Dosud se tato práce zabývala pouze lokalitami, na nichž 

probíhají koncerty již sehraných hudebních skupin, ale v této kapitole jsou popsány některé 

lokality, na nichž skupiny cvičí a zkouší svou tvorbu předtím, než jí předvede veřejnosti. Najít 

pro tento účel vhodnou lokalitu ve velkém městě s velkou koncentrací obyvatel není vždy 

snadné, za tímto účelem proto existuje vícero zkušeben. Některé je možné si za poplatek 

pronajmout i s veškerou aparaturou, v jiných kapely získají prostor takřka zadarmo, ale musí 

si pořídit vlastní aparaturu. V případě zkušeben hraje důležitou roli lokalita, která by měla 

usnadňovat co nejlevnější provoz, zároveň nabízet co největší prostorové možnosti a 

v neposlední řadě by svou přítomností neměla nijak omezovat život obyvatel žijících v okolí. 

Často to bývají různé industriální areály, či nádražní areály apod. V rámci této práce byly 

prozkoumány čtyři lokality, které nabízejí hudebním skupinám zkušební prostory a pankáči a 

skinheadi patří mezi jejich časté uživatele.  

   

5.3.1. Nádraží Bubny, Praha 7 

    Několik již zaběhlých kapel využívá pro své hudební zkoušky sklepní prostory historické 

nádražní budovy Bubny v pražských Holešovicích. Budova leží mezi ulicemi Bubenská a Za 

Viaduktem, při tratích ve směru Praha - Kralupy nad Vltavou a Praha - Hostivice - Kladno - 

Žatec - Chomutov. Roku 2003 začaly České Dráhy tento prostor pronajímat členovi jedné 

z kapel. Suterén budovy byl v desolátním stavu. Českými Drahami byl po mnoho let využíván 

jako skladiště, bylo zde skladováno především uhlí a popel. Členi kapel majících zájem ve 

sklepních prostorách zkoušet, byli nuceni sklepy vyčistit od veškerého materiálu a nečistot. 

V suterénu tak vzniklo pět oddělených zkušeben a jedna společenská místnost. Všechny 
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místnosti spojuje jedna dlouhá chodba. Místnosti jsou vytápěny přímotopy, které jsou 

vyhřívány spalováním uhlí. Některé zkušebny však bohužel zůstávají mírně provlhlé. Stěny 

zkušeben jsou odhlučněné, odhlučnění však slouží především k tomu, aby se jednotlivé 

kapely při zkouškách vzájemně nerušily. Budovu neobývají žádní lidé, v přízemí se pouze 

nachází sklady obuvi soukromé firmy. V prvním patře jsou nahrávací studia, ta však nemají 

žádnou spojitost s existencí suterénních zkušeben a fungují zcela samostatně. Ani suterénní 

patro není kapelám k dispozici zcela beze zbytku. Některé sklepní místnosti jsou využívané 

firmou, která v přízemí skladuje obuv, jiné místnosti jsou stále využívané jako skladiště 

Českých Drah.      

    Místo se pro svůj účel hodí velmi dobře. Prostor okolo Bubenské nádražní budovy lze 

označit termínem „bronwfield“, jelikož plocha je protkaná mnohými již dávno nevyužívanými 

železničními tratěmi a i samotná budova již dávno neslouží svému původnímu účelu. Kapely 

zde mohou zkoušet aniž by rušily obyvatele a cizí činnosti. Zároveň je toto místo na pomezí 

Holešovic a Letné velice blízko pražského centra, kterého lze dosáhnout v čase kratším 10ti 

minut. Stanice metra Vltavská, ze které zároveň odjíždí i četné tramvajové linky, je od 

zkušeben v pěší dostupnosti.  

    V současné době vypadá budoucnost zkušeben velmi nejistě. V důsledku otevření 

železniční stanice Praha – Holešovice v roce 1985 trvale klesá význam železniční stanice 

Praha – Bubny, zejména pro průjezd dálkových vlaků. Na prodej drážních pozemků v obvodu 

ŽST Praha - Bubny o rozloze 25 ha bylo v dubnu 2006 vypsáno výběrové řízení a v červenci 

2006 byla podepsána kupní smlouva se společností ORCO OMIKRON, s.r.o. Firma chce v 

lokalitě vybudovat bytové a kancelářské objekty, obchodní centrum, sportoviště a oddechové 

plochy a počítá s celkovými investicemi zhruba 20 miliard Kč. Projekt má být ale dokončen 

až během deseti nebo patnácti let, takže v dohledné době nemusí ještě v areálu docházet k 

zásadním změnám. Sporná je i otázka budoucnosti samotné nádražní budovy, která je na 

seznamu památkově chráněných budov, je však velmi nepravděpodobné, že v ní bude 

ponechán prostor pro alternativní, komerčně nepříliš zajímavou činnost mladých hudebních 

kapel.         

 

5.3.2. Rock Bottom Music – Rehearsal Rooms, Nádražní 2A, Praha 5 

    Zkušebny poblíž řeky Vltavy na periferii městské části Smíchov fungují od roku 2004. Jsou 

provozovány Čechoameričanem, který se roku 1998 znovu usídlil v Praze. Zpočátku pracoval 

jako manažer v dnes již nefungujícím smíchovském Fresh Clubu, pro který nakoupil hudební 

aparaturu potřebnou pro živé koncerty hudebních skupin. Do prostoru bývalého lihovaru se 
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nastěhoval po krátké zkušenosti s provozováním zkušeben v prostorách smíchovské loděnice. 

Pro své současné působení jako pronajímatel zkušeben získal rozlehlý areál, který dříve 

sloužil jako výrobna lihu do parfémů a posléze jako kamenictví. Od roku 1997 areál chátral a 

nebyl nijak využíván. Majitel prostor levně pronajal současnému provozovateli v naději, že se 

v objektu přestanou zdržovat bezdomovci. Objekt a jeho zázemí byly a částečně stále jsou 

v desolátním stavu. Jednopodlažní budova stále připomíná přestavěné garáže upravené a 

zařízené pro účely zkušeben, kterých se zde nachází celkem šest. Kromě nich objekt 

disponuje i nahrávacím studiem a sálem pro konání koncertů s kapacitou pro více než sto lidí. 

Objekt se rozkládá podél rušné Strakonické ulice. Od silnice jej dělí vysoký dřevěný plot, 

který bohužel není dostatečným zabezpečením proti krádežím cenné aparatury.  

    Velkou výhodou zkušeben u lihovaru je jejich vzdálenost od obytných čtvrtí. Hluk ze 

zkušeben tak není na obtíž žádným obyvatelům. Poněkud nepohodlné, nečisté a 

polorozbořené zkušebny zabírají velkou plochu, která však díky celkově špatnému stavu i 

odlehlosti objektu není příliš drahá k pronajmutí. Pro mnohé uživatele zkušeben je výhodou i 

to, že se zdejší zkušebny nenachází v suterénních prostorách. Tak tomu často bývá v případě 

zkušeben ve více centrálních lokalitách Prahy, kde figuruje vysoká cena nájmu.  

    Odlehlost a zároveň velká plocha objektu skýtají mnohé možnosti pro rozšíření aktivit zde 

provozovaných. Nejen, že zde téměř každý týden probíhají koncerty (na kterých účinkují 

převážně začínající kapely zkoušející ve zdejších zkušebnách), ale občas se zde pořádají í 

menší „festivaly“, během kterých se hudební produkce odehrává nejen v koncertním sále, ale 

také v jedné ze zkušeben a na stanem zastřešeném skládacím pódiu stojícím venku. Nejčastěji 

hranými hudebními styly jsou bigbít a punk, ale občas také tekno. Zkušebny u lihovaru jsou 

pro mnohé začínající muzikanty místem, kde poprvé získají zkušenost s hraním pro veřejnost.    

    Vzdálenost zkušeben od centra Prahy se mnohým hudebníkům může jevit i jako nevýhoda, 

nicméně místo je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Na blízké zastávce 

Lihovar staví dvě tramvajové linky a také větší počet autobusových linek spojujících 

Smíchovské nádraží s širším zázemím Prahy. Hlavním negativem je ale celkový stav 

zkušeben. Pro náročnější muzikanty jsou zkušebny u lihovaru špinavým vlhkým a studeným 

místem. Zkušebny se vytápí kamny na dříví vždy těsně předtím než dorazí zkoušející kapely.  

Není proto překvapující, že tyto zkušebny vyhledávají převážně mladí lidé, zejména mladí 

pankáči, z nichž někteří v polorozbořeném stavu a omšelosti prostor nachází zalíbení a určitou 

symboliku punkového hnutí. Z celkového počtu zde pravidelně zkoušejících kapel, kterých je 

okolo cca 30-35, hraje přibližně třetina punk. V minulosti zde zkoušely také dvě neonacistické 

kapely, kterým zde provozovatel zkušeben umožnil uspořádat koncert, na kterém se sešlo více 
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než padesát neonacistů. Koncert byl však ukončen policejním zásahem a zmíněné 

neonacistické kapely zde již nezkoušejí. 

    Budoucnost zkušeben je velmi nejistá. V současné době zde ještě probíhají četné 

rekonstrukce, ale je pravděpodobné, že se pozemek bude v budoucnu komerčně využívat a na 

jeho místě bude postaveno další z mnoha nákupních center.     

 

▲ Obr. č. 13: Kontroverzní skinheadská skupina Disdainful     ▲ Obr. č. 14: Dvůr před zkušebnami Rock Bottom Music..  

v jedné ze zkušeben poskytovaných centrem Zkušebny.com.         

 

5.3.3. Zkušebny.com, Orebitská 5, Praha 3 a Dělnická 23, Praha 7 

    Zkušebny.com fungují na rozdíl od předchozích dvou případů spíše jako komunitní 

centrum podporující muzikanty všeho druhu a každého věku. Centrum nabízí profesionálně 

vybavené, dobře odhlučněné zkušebny a cvičebny na svých dvou pražských adresách – na 

Žižkově a v Holešovicích. Kromě možnosti využívat odhlučněné suterénní prostory 

k hudebním zkouškám, mají kapely k dispozici i některé další služby nabízené centrem 

Zkušebny.com. Mezi ně patří zejména zprostředkování spolupráce s několika nahrávacími 

studii, autodoprava, slevy na aparaturu, apod. Pro méně movité hudebníky je nespornou 

výhodou také možnost různých způsobů dohody na finančním uhrazení služeb, které 

Zkušebny.com nabízí, např. možnost si finanční náklady v komunitním centru odpracovat.  

    Zkušebny se nachází v obytné čtvrti Žižkov a Holešovice, nicméně v obou případech jsou 

dostatečně odhlučněny tak, aby jejich provoz nerušil okolní obyvatele. V případě žižkovského 

prostoru je specifikem jeho umístění hluboko v podzemí ve spodních dvou patrech 

trojpodlažního suterénu. Ten prý dříve sloužil jako prostor pro zpracovávání masa. Prostor 

holešovických zkušeben dříve sloužil jako protiatomový kryt, který je dodnes plně funkční. 

 80



    Služeb zkušeben využívají hudebníci každého věku. Prakticky 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu zde zkoušejí kapely neznámé i slavné. Zkouší zde i některé skinheadské kapely, 

podstatně více je zde punkových kapel. Dle slov majitele zkušeben zde nejsou vítány 

nacistické kapely. V současné době převažujícími hudebními styly hranými v prostorách 

Zkušebny.com jsou metal, punk a ska.      

    Co se týče lokality a dopravní dostupnosti obou zkušebních prostor, patří v Praze 

k nejvýhodnějším. Jejich v rámci Prahy centrální umístění, navíc přímo v suterénu obytných 

domů, je umožněno zejména dobře zajištěným odhlučněním. Dostupnost zkušeben je však 

velmi relativní vzhledem k tomu, že kapely zde zkoušející dojíždějí ze všech částí Prahy. 

Zkušebny v Orebitské ulici jsou nejlépe dostupné autobusem ze stanice metra Florenc, 

zkušebny v Dělnické ulici jsou dobře dostupné tramvají ze stanic metra Palmovka, Vltavská, 

nebo Nádraží Holešovice.  

 

• Výpověď respondentů (zkušebny): 

    Práce se na zkušebny z pohledu respondentů příliš nezaměřuje. Uživateli zkušeben jsou 

pouze členi hudebních skupin, mezi něž v této práci patří pouze několik respondentů. Kromě 

toho většinou příliš neznají jinou zkušebnu než svou vlastní. V zkušebně Rock Bottom Music 

zkouší pouze skupina pankáče Wany. Wana je s prostorem spokojen, ale např. skinheadi 

Peddy nebo Filip se domnívají, že se jedná o skutečně špatně vedené zkušebny 

s nevyhovujícími podmínkami pro uskladnění hudební aparatury – prostředí je špinavé, vlhké, 

studené. Také o provozovateli těchto zkušeben mají špatné mínění a nedůvěřují mu, připadá 

jim špinavý a nepořádný. Wana si jej však pochvaluje. Peddy a Ája jsou členi skinheadské 

skupiny Disdainfull (pozn. : jedním z členů je také majitel obchodu Bulldog a Broken Heart, 

kapela je na pražské skinheadské scéně vnímána velmi kontroverzně, existuje tendence 

podezírat kapelu ze spolupráce s ultrapravicovými a rasistickými skinheads) a jsou spokojeni 

s prostředím zkušeben zvaných Zkušebny.com, vadí jim pouze vzdálenost Žižkova od jejich 

bydlišť. Filipova skupina nedávno přestala využívat zkušebny na nádraží Bubny, jejíchž 

budoucnost je velmi nejistá. Skupina se přemístila do suterénních prostor jednoho z objektů 

na nákladovém nádraží Žižkov, které bohužel v této práci není popsané, ačkoliv jej využívají 

mnohé další hudební skupiny. Někteří další respondenti jsou také členi hudebních skupin, pro 

průzkum zkušeben všech těchto skupin bohužel nebyl v práci dostatečný prostor.    
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5.4. Obchody 

 

    Již v 50. letech 20. století si M. Abrams (1959) všimnul specifického spotřebního chování 

mládeže, které se odlišovalo od konzumních zvyklostí dospělých. Důsledkem byl vznik 

svébytného „trhu mladých“, díky němuž byla pozornost sociologů obrácena na životní styl a 

trávení volného času teenagerů (ABRAMS 1959 in: Petrusek 1996, s. 1249). Oděvnímu 

průmyslu nemohla neuniknout ani existence různých skupin mladých lidí originálně se 

stylizujících podle určitého vzoru, kterým se výrazně odlišují nejen od běžné mládeže, ale i od 

ostatních subkultur. Přívrženci jednotlivých subkultur tak mají možnost se vzájemně 

identifikovat i hodnotit na základě celkové úpravy zevnějšku, se kterou souvisí nejen účesy a 

líčení, ale především specifické oblečení včetně různých doplňků, šperků a bot. Mnozí módní 

návrháři využili existence skupin lidí s odlišným vkusem a stylem oblékání k rozšíření svých 

návrhů o oblečení odpovídající představám těchto jedinců, jiní oděvní výrobci naopak využili 

fenoménu, kdy se z oblečení některých konkrétních značek stal tradiční oblíbený oděv 

příslušníků některé ze subkultur. Takto se z oblečení, jehož původním smyslem byla určitá 

symbolika opírající se o přesvědčení a hodnoty té které subkultury, stal další obchodní artikl a 

zdroj velkých výdělků pro módní průmysl.  

    Na začátku druhého tisíciletí se dokonce mnohými prvky, zejména punkové módy, 

inspirovali i návrháři běžné konfekce pro většinovou společnost, čímž se mnozí obyčejní lidé 

začali svým vzhledem přibližovat vzhledu pankáčů, ačkoliv se skutečným punkem sami 

nemají nic společného. O to většího významu pak nabyly ty značky, které byly nošeny členy 

subkultury již v dobách její ranné existence, případně byly později jejich tvůrci a priori určeny 

pro konkrétní subkulturu,  a které si v dané subkultuře získaly určité renomé a tradici. Jejich 

nošením tak jednotlivci dávají najevo svou příslušnost k dané subkultuře, jejíž soudržnost tím 

zároveň posilují. Příslušníci subkultury skrze nošení tradičních značek prohlubují svou 

vymezenost vůči většinové společnosti – tzv. „střednímu proudu“. Je pochopitelné, že tato 

skutečnost začala být mnohými obchodníky využívána komerčně. 

    Obchody specializované na zboží pro lidi kteří se identifikují se specifickými subkulturami 

se začali rozšiřovat krátce po vzniku každé ze subkultur. V Česku v důsledku politické situace 

trvající do roku 1989 neexistovalo vhodné prostředí umožňující rozvoj tohoto fenoménu a 

první obchody specializující se na cílové skupiny sestávající z příslušníků různých subkultur  

se začaly objevovat až v polovině 90. let minulého století.  

    Všeobecně lze říci, že u oblečení pro skinheady je důležitá především výrobní značka, která 

na oděvu často bývá výrazně zdůrazněna. Je to pozůstatek z dob, kdy bylo snahou skinheadů 
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dát najevo, že i dělníci se přes svůj proletářský původ dovedou stylově a značkově oblékat. 

Oblečení, boty a jiné doplňky, které jsou dnes nabízeny obchody specializovanými na zboží 

pro skinheady, patří k dnes již světoznámým streetwearovým značkám. Mezi nejoblíbenější 

značky nošené zejména skinheady patří Lonsdale, Ben Sherman, Everlast, Fred Perry, boty od 

Dr. Martens či Boots and Braces. Skinheadi a zejména fotbaloví chuligáni také nosí oblečení 

od značek Pit Bull, Hooligan, či Troublemaker. Značky oblíbené vyznavači stylu rockabilly 

jsou Lucky 13, či King Kerosin. Trashmark zastupuje většinu punkových, oi!, hardcorových, 

rockabilly a psychobilly skupin a vyrábí pro ně trička. 

    Pankáči se ve svém oblékání v mnohém liší od skinheadů i od všech ostatních subkultur. 

Značky pro pankáče nejsou nijak důležité. Důležité je především svým vzezřením co nejvíce 

provokovat  ostatní lidi a tím se vůči nim co nejvíce vymezit i po vizuální stránce. Typické 

punkové oblečení má své charakteristické rysy a doplňky, které k němu neodmyslitelně patří. 

Pestrá a rozmanitá punková móda je vytvářena těmi, kdo jí sami nosí. Důležitá je především 

dostatečná kreativita a schopnost improvizace. Časy, kdy si většina pankáčů vyráběla veškéré 

své oblečení sama, jsou ale již pryč. V dnešní době existuje mnoho výrobců, kteří punkově 

vyhlížející oblečení a doplňky vyrábí a prodávají.       

    Obchody, ve kterých lze nakoupit výše zmíněné oblečení, boty a doplňky, prodávají kromě 

toho také CD, LP a DVD z oblasti ska, punk, oi!, psychobilly, rockabilly, hardcore , apod., 

různé tiskoviny – knihy a fanziny, lístky na koncerty a festivaly, barvy na vlasy, apod. 

Všechny tyto obchody mají zároveň své webové stránky, na kterých si lze mnohé oblečení 

vybrat a objednat přes internet.  

 

5.4.1. Bulldog shop a Broken Heart, Krymská 27, Praha 10 

    Otevření obchodu Bulldog v roce 2001 předcházely četné aktivity na poli skinheadské 

subkultury nesoucí stejný název. Majitel obchodu začínal v roce 1992 s vydáváním fanzinu 

Bulldog, který posléze v roce 1998 následovalo založení Bulldog Records zaměřeného 

především na vydávání hudebních CD a organizaci hudebních vystoupení. Díky těmto 

aktivitám se název Bulldog stal známým pojmem ještě dříve než byl otevřen samotný obchod. 

Bulldog shop pak byl prvním a zároveň největším českým obchodem se zbožím pro 

skinheady, kteří již nechtěli chodit nakupovat do stejného obchodu jako neonacisté. 

V obchodu nakupují převážně skinheadi, fotbaloví fanoušci, v menší míře i pankáči, 

sympatizanti více subkultur i obyčejní lidé. Část zákazníků představují lidé inklinující ke stylu 

rocabilly, psychobilly, hardcore, či ke kultuře „hot rod“, která se týká předělávání starých 

automobilů na výkonné stylové vozy. Většina sortimentu je převážně pro mužské zákazníky. 
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Sousední obchod Broken Heart byl otevřen v roce 2005 a svým sortimentem se zaměřuje 

převážně na oblečení pro vyznavače punku a rock’n’rollu, zejména pro ženské zákaznice. 

    Bulldog i Broken Heart jsou otevřeny od pondělí do pátku od 11:00 do 19:00, v sobotu od 

11.00 do 17.00. Nejvíce zákazníků přichází tradičně v prosinci, nejméně v únoru. V srpnu 

obchod navštěvuje vysoký počet zahraničních zákazníků, kteří údajně vnímají pojem Bulldog 

jako symbol české skinheadské scény. Mnozí z nich jsou přátelé majitele obchodu Bulldog. 

Stejně tak jako je obchod přitažlivý pro jeho přátele, je i zavrhovaný jeho nepřáteli, které si 

vytvořil buď osobním konfliktem či výměnou názorů, případně tito nepřátelé vznikají na 

základě četných pomluv a fikcí, které se subkulturou šíří mezi jejími členy.      

    V současné době se oba obchody nachází těsně vedle sebe ve stejné ulici. Dříve byl obchod 

Broken Heart v rušné žižkovské ulici Husitská. Poloha obou obchodů ve vršovické Krymské 

ulici není příliš výhodná. Na toto místo narazil majitel, tehdy ještě dohromady se svým 

bývalým spoluvlastníkem, zcela náhodně. Roli hrál fakt, že tehdejší spolumajitel obchodu měl 

coby věrný fanoušek FC Bohemians 1905 vybudovaný silný pozitivní vztah k dané lokalitě, 

neboť se nachází velice blízko vršovického stadionu Bohemians. Nevýhodou současné polohy 

je malá frekventovanost Krymské ulice a nesnadná orientace v nejbližším okolí. Výhodou  je 

naopak blízkost vícero fotbalových stadionů a také to, že ve Vršovicích žije poměrně vysoký 

počet skinheadů a pankáčů. Nicméně naprostá většina zákazníků do obchodu přichází cíleně, 

nikoliv náhodně. O existenci obchodu se lze snadno dozvědět na internetových stránkách. 

Obchod je dostupný několika tramvajovými linkami, které staví v nedaleké stanici Krymská, 

případně Ruská.   

 

5.4.2. Emegrency records, Chvalova 8, Praha 3 

    Nevelký obchod s prodejní plochou okolo 40 m², zaměřený převážně na zboží pro pankáče 

a fanoušky punkrocku a příbuzných hudebních stylů, je otevřený od roku 1999. Provozovatel 

obchodu byl kdysi majitelem někdejšího žižkovského klubu Propast. Několik málo let po 

otevření byl Emergency records (dále jako Emergency) vedle obchodu Černá Můra jediným 

pražským obchodem zaměřujícím se na prodej specifického zboží pro konkrétní subkulturu. 

Dříve zde nakupovali nejen pankáči, ale i skinheadi, v současné době však cca 80 % 

zákazníků tvoří pankáči, skinheadi se přeorientovali převážně na jiné, nověji otevřené 

obchody provozované přímo skinheady – teda obchody Bulldog a Working Class Shop. 

Otevírací hodiny Emegrency jsou v pracovních dnech 12:00 – 19:00, v sobotu pak 10:00 – 

15:00. Množství zákazníků je velmi proměnlivé, mezi zákazníky se vyskytují i jedinci řadící 
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z většinové společnosti. O víkendu se obchod stává cílem i některých mimopražských 

zákazníků, kteří jsou v Praze na výletě či na návštěvě.  

    Lokalitu na Žižkově si provozovatel Emergency vybral cíleně, jelikož má k této čtvrti 

vybudovaný kladný vztah a oceňuje její kvality. Zároveň má však pocit, že Žižkov je čtvrtí 

s obrovským potenciálem pro další rozvoj a zvýšení své obliby. Je to místo velmi blízké 

centru Prahy a je oblíbeným útočištěm především mladých lidí řadících se k různým 

subkulturám, mezi nimiž nechybí ani pankáči. V okolí se nachází četné, cenově velmi 

přijatelné hospody a kluby. Do centra Prahy se lze snadno dopravit některou z tramvají ze 

stanice Husinecká či Lipanská či autobusem ze stanice Tachovské náměstí.               

.  

5.4.3. Rocksters Music and Clothing, Karlova 25, Praha 1 

    V netradičně laděné pasáži pojmenované „Alternatif Area“ poblíž Staroměstského náměstí 

je od roku 2006 otevřený obchod zaměřený na prodej hudebních CD, LP, DVD a kazet s 

převážně tvrdšími hudebními žánry. Lze zde koupit nahrávky hudebních žánrů jako je punk, 

hardcore, rock, oi!, indie rock, v menší míře také ska a skapunk. V obchodě lze koupit i 

oblečení a různé módní doplňky. Toto zboží je zde prodáváno díky spolupráci provozovatelů 

Rocksters Music and Clothing (dále jako Rocksters) s majitelem obchodu Emergency, který 

byl zároveň tím, kdo získal pronájem obchodu v této lukrativní lokalitě v samotném srdci 

historického centra Prahy. Spolupráci nabídl provozovatelům Rocksters v době, kdy pod 

původním názvem „Day After Recordstore“ provozovali svůj obchod s hudebními CD 

v podstatně méně lukrativní lokalitě v ulici Bělehradská poblíž stanice I. P. Pavlova. Zde 

navíc Rocksters nebyl samostatným obchodem, ale byl součástí prodejní plochy s vícero 

podniky, které nijak nesouvisely se sortimentem v Rocksters.  

    Výhodou současné lokality v pasáži Alternatif Area je vysoký počet zahraničních 

návštěvníků, kteří zavítají do obchodu. Jejich počet je ve velké  míře ovlivněn ročním 

obdobím a momentálním počasím. Cizinci, kteří se neřadí do žádné subkultury, si obchod 

obvykle jen prohlédnou, případně si koupí nějaké tričko. Desky nakupují převážně ti ze 

zahraničních zákazníků, kteří se řadí do některé z alternativních subkultur.  

    Pankáči jsou cílovými zákazníky Rocksters a zároveň tvoří 50 % veškeré klientely, která do 

obchodu zavítá. Skinheadi jsou méně častými zákazníky, ale i ti občas přichází pro zboží, 

které obchod nabízí. V obchodě v žádném případě nejsou ke koupi nahrávky neonacistických 

kapel a neonacisté nejsou v obchodě vítáni.  

     Poloha obchodu je z obchodního hlediska velice výhodná. Karlova ulice je malá ulička bez 

dopravního provozu, nicméně velmi frekventovaná a vždy plná procházejících se turistů. I pro 
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obyvatele Prahy není problém dostat se do této lokality, která je v pěší dostupnosti několika 

stanic metra. Jako problematická a nepříjemná může být mnohými pankáči vnímaná pěší cesta 

k obchodu, jejíž nevyhnutelnou součástí je prodírání se skrze davy turistů, jejichž koncentrace 

v Karlově ulici a na Staroměstském náměstí dosahuje nejvyšších hodnot v celé Praze.      

 

5.4.4. Working Class Shop, Podskalská 14, Praha 2  

             Lucky Fred Shop, Ladova 5, Praha 2 

    Tyto dva obchody patřící jednomu majiteli jsou od sebe cca padesát metrů vzdálené a 

nachází se v klidné obytné čtvrti městské části Praha 2. Větší obchod Working Class Shop 

(dále jako WCS) s prodejní plochou okolo 40 m² funguje déle a nachází se v ulici Podskalská, 

menší obchod Lucky Fred Shop (dále jako LFS) je v ulici Ladova, která kolmo navazuje na 

ulici Podskalská. Obchod funguje od roku 2004. Nejprve se nacházel v pražské čtvrti Nusle, 

kde byl z důvodů neshod s pronajimatelem jeho provoz ukončen. Na stávající lokalitu byl 

obchod přestěhován zcela bez obtíží s hledáním nového prostoru.  

    Klientelu obchodu tvoří převážně skinheadi (včetně neonacistů), fotbaloví fanoušci a 

v menší míře punkeři, ale také lidé neřadící se k žádné subkultuře. V současné době je část 

klientely tvořena také vyznavači hudebního stylu hip-hop. Počet zákazníků přicházejících do 

obchodu se každý den liší. Liší se také klientela WCS a LFS. Zatímco WCS se specializuje 

spíš na zákazníky z řad skinheadů a fotbalových chuligánů, v LFS se prodává zboží 

především pro pankáče a vyznavače stylu rockabilly a psychobilly.  

    Výhodou lokality je snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou. Obchod je vzdálen 

pouhých 300 metrů od Palackého náměstí, kde se nachází tramvajové stanice i stanice metra 

Karlovo náměstí. Částečnou nevýhodou je nízká frekventovanost ulic, v níž se obchody 

nachází. Obchody se však svým zbožím zaměřují na úzkou cílovou skupinu, která většinou 

obchod sama aktivně vyhledává. Částečnou výhodu představuje i to, že v nedaleké ulici Na 

Výtoni v roce 2005 krátkou dobu fungoval skinheadský klub Loch, díky němuž se zvýšila 

koncentrace a frekvence pohybu skinheadů v okolí WCS.   

    Na otevření obchodu WCS navazuje zajímavý fenomén poukazující na roli výrazné 

osobnosti provozovatele obchodu ve výběru míst pro setkávání některých skinheadů. Majitel 

obchodu je vůdčí osobností v okruhu širší skupiny skinheadů fandících fotbalovému klubu 

Bohemians 1905 a jako takový učinil z lokality svého obchodu hlavní determinantu pro 

koncentraci s ním spřízněných lidí. Ti přichází nejen do obchodu, ale také se schází 

v restauraci  U Libuše, která je od obchodu vzdálena jen pouhých cca šedesát metrů. 
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• Výpověď respondentů (obchody): 

    Je velmi zajímavé, že výběr obchodu spíše záleží na osobě, která jej provozuje, než-li na 

sortimentu, který obchod nabízí. Zákazníci si v závislosti na své subkultuře vybírají, zda 

půjdou nakupovat do obchodu provozovaného pankáčem či skinheadem. Co se týká 

skinheadských obchodů, lze je rozdělit podle toho, zda nabízí či nenabízí zboží pro 

ultrapravicové a rasistické skinheady, přičemž tato práce se zabývá pouze obchody, které 

„závadné“ zboží nenabízí. Proto např. Bulldog někteří respondenti odmítají navštěvovat, 

neboť jeho majitele podezírají ze spolupráce s neonacisty. Sám majitel však toto podezření 

popírá. Kontroverzní osobou je i provozovatel obchodu WCS, o němž někteří tvrdí, že se 

v restauraci U Libuše přátelí s neonacisty. Vše ovšem záleží na informovanosti a na tom, 

čemu je potenciální zákazník ochoten věřit. Proto např. Mourek nechodí do Bulldoga a tvrdí, 

že tam chodí „hákoši“ a že tam nejsou vítaní levičáci. Také Filip tam nerad chodí kvůli 

majiteli. Naopak Peddy a Ája považují Bulldog za své zázemí, neboť majitel obchodu je 

zároveň člen jejich kapely a blízký kamarád. Roman do Bulldoga chodil v době, kdy tam 

navštěvoval původního spolumajitele, svého kamaráda Pata. Bára naopak chodí ráda do WCS 

a LFS. Má to blízko z domova a zná se s majitelem obchodu. Anežka to má do WCS a LFS 

blízko ze školy. Přátelé majitelů obchodů proto obchod mnohdy navštěvují spíše kvůli tomu, 

aby si popovídali, nebo se na něčem domluvili. V obchodě získávají zboží za velkoobchodní 

cenu. Zdá se, že nejméně problematicky jsou vnímáni majitelé a provozovatelé obchodů 

Emergency a Rocksters. Jsou to pankáči stojící stranou jakýchkoliv politicky orientovaných 

soudů.  Pro Mourka je však Emergency příliš daleko. Roman to má blízko z domova, ale 

chodí tam jen nosit letáky. Riot se občas s kamarády vypraví na nákupní výlet automobilem. 

Objedou při něm více obchodů. V Bulldog shopu prý nakupuje oblečení, ve WCS obuv a 

v Emergency nakupuje hudební desky. Anežka si v Emergency kupuje hlavně barvy na vlasy 

a doplňky. Podobně podle preferovaného sortimentu rozdělují obchody i další respondenti. 

Rocsters Music and Clothing navštěvují převážně zájemci o hudební desky, ačkoliv např. 

Peddy tvrdí, že desky je lepší objednat na internetu a Roman raději hudbu z internetu přímo 

stahuje. Mauglí a Filip do Rocksters chodí spíše kvůli kamarádům, kteří tam prodávají.  

    Mnozí pankáči a skinheadi již dnes k nákupu využívají převážně internetového prodeje, 

někdy také nakupují na koncertech a festivalech, v second handech a nověji i v obchodu 

v klubu Resort.  Mnozí pankáči se spoléhají na vlastnoruční výrobu a úpravu oblečení a 

doplňků, nebo na oblečení darované.  
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5.5. Fotbalové stadiony 

 

    Jak již bylo v této práci mnohokrát naznačeno, fotbal je velmi významnou součástí života 

mnohých skinheadů, někdy i pankáčů. Prostředí fotbalových stadionů v případě fotbalových 

fandů v sobě skrývá až fenomenální symboliku a pobyt v něm může v obrovské míře 

ovlivňovat lidskou psychiku. Domácí stadion klubu je místem, na které si fanoušci činí 

výhradní právo, vytváří si k němu silná vnitřní pouta. Stadion je místem, s nímž si spojují 

často silné emoce prožívané během zápasů. Někteří geografové se již v minulosti zabývali 

problematikou fotbalových stadionů. Marsh (1978) studoval způsob využití fotbalových 

tribun fotbalovými fanoušky a mapoval jejich teritoriální uspořádání založené na rozdílech 

mezi typy fanoušků a jejich vnitřní hierarchií. V této práci se zabýváme symbolikou 

fotbalových stadionů, jejich významem pro pankáče a skinheady, a také tím, zda si fotbalové 

prostředí spojují se svou subkulturou. Dále bylo zjišťováno, které podniky fotbaloví fanoušci 

navštěvují před zápasy a po zápasech.  

    Významná fotbalová utkání se v Praze odehrávají zejména na stadionech prvoligových 

klubů. Domácím stadionem Slávie je dočasně strahovský stadion, Sparta hraje na letenském 

stadionu. Nicméně žádný z těchto fotbalových klubů nemá mezi svými fanoušky, nepočítáme-

li neonacisty, rasisty a fašisty, tolik skinheadů a pankáčů, jako právě FC Bohemians 1905. 

Proto se tato práce věnuje pouze stadionu tohoto klubu.  

    

5.5.1. Ďolíček – stadion FC Bohemians 1905, Vršovická 31, Praha 10 

    Fotbalový stadion v pražských Vršovicích je domácím stanovištěm fotbalového klubu 

Bohemians 1905 (dále jako „Bohemka“). Tento tým se koncem poslední sezóny po několika 

letech opět vyšvihl do první ligy. V Česku byl dlouho výjimečný na poměry druholigového 

týmu vysokým počtem fanoušků, kteří navíc vynikají neobvyklou loajalitou vůči svému 

klubu. Jedinečný je i výskyt mnoha skinheadů a pankáčů mezi fanoušky, přičemž podíl členů 

těchto subkultur nadále vzrůstá. Mezi fanoušky žádného jiného českého klubu se příslušníci 

těchto subkultur nevyskytují v takovém množství jako je tomu v případě Bohemky, z níž se 

stal fenomén přesahující samotný fotbal a stále více se stává součástí pražské subkultury 

skinheadů a pankáčů, anarchistů a dalších alternativních skupin. Svébytná skupina fanoušků 

se navíc na stadionech dovede postarat o neopakovatelnou atmosféru, spočívající 

v propracované choreografii. Tito fanoušci jsou tzv. „ultras“ a pomocí choreografie usilují o 

ještě lepší výkon hráčů. Choreografie spočívá v přípravě různých obrazců, nápisů a symbolů, 

dále pak ve sborovém zpěvu různých popěvků a chorálů. Ultras mívají různé vlajky, bubny, 
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řehtačky, trubky, používají pyrotechniku, vytváří různé pohybové kreace, nosí oblečení se 

symboly svého klubu, vytváří nápadité nálepky v barvách svého klubu atd. Choreografie se 

soustředí do tzv. „kotle“, což je tribuna s místy ke stání za brankou. Hlavní tribuna se 

zastřešenými místy k sezení se táhne po levé straně hřiště. Na straně pravé nedávno vznikla 

nová, nezastřešená tribuna pro cca 500 diváků. Areál stadionu je přístupný třemi branami. 

Brána pro vstup do „kotle“ se nachází v ulici Sportovní. 

 

◄ Obr. č. 15: Pankáči, skinheadi a členi dalších subkultur patří 

k běžným fanouškům FC Bohemians 1905.   

 

 

         ▼ Obr. č. 16: Choreografie s použitím pyrotechniky.      

            Místem pro choreografii je především „kotel“ stadionu.   

 

    Diváci přicházející na zápasy Bohemky jsou směsicí fanoušků, ultras, nezaujatých diváků, 

ale i menšího počtu fotbalových chuligánů, kteří se od ostatních skupin liší zejména větším 

lpěním na vítězství svého týmu, násilnostmi a výtržnostmi, které jejich fandovství provází. 

Nejvěrnější příznivci Bohemky přichází svůj klub podpořit i v období zimních tréninků a 

vyjíždí i na mimopražské zápasy. Na výjezdy jezdí jak osobními automobily, tak i vlaky, nebo 

si sjednávají společnou autobusovou dopravu. Pro mnohé fotbalové fandy jsou tyto výjezdy 

jejich nejčastějšími, mnohdy jedinými cestami mimo Prahu. Fotbal je samozřejmě i 

významnou společenskou událostí a příležitostí pro společná setkání těch, které spojuje 

fotbalové nadšení. K těmto společným setkáním také neodmyslitelně patří konzumace piva. 

Pivo diváci pijí nejen v průběhu fotbalového zápasu, ale často jej chodí pít také před zápasem 

či po zápasu do některé ze svých oblíbených hospod. Takovou typickou hospodou je nedaleký 

podnik U Pepíčka, ale některé oblíbené podniky fanoušků se zdaleka nevyskytují v nejbližším 

okolí stadionu. Někteří skinheadští fanoušci se dělí do několika skupin, které před zápasy a po 
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zápasech společně tráví čas ve svých „domovských hospodách“. Jedna rozsáhlá skupina se 

schází v restauraci U Libuše, kde již dobře fungují vzájemné vztahy mezi skinheadskou 

skupinou a obsluhou restaurace, která se snaží potřebám fanoušků vyhovět. Lokalita 

restaurace v blízkosti Vyšehradu je z Vršovic dobře dostupná tramvajovým spojem. Ještě 

vzdálenější, ale rovněž oblíbený podnik další skupiny fanoušků, je Klub Újezd, ke kterému se 

pojí mnohé aktivity fanoušků Bohemky. Jednou z typických hospod, které si získaly oblibu 

fanoušků, je i smíchovský podnik U Buldoka. Fotbalový stadion příznivci Bohemky 

familiárně nazývají „Ďolíček“, což je název, který dříve náležel původnímu stadionu 

fungujícímu již před 1. světovou válkou v místě známém jako „Ďolíček“. Současný vršovický 

stadion při potoku Botič byl uveden do provozu 27. března 1932. Původně se nazýval 

„Dannerův stadion Bohemians“, ale i tomu se posléze začalo přezdívat „Ďolíček“. Toto místo 

s neopakovatelnou atmosférou, ke kterému se pojí pestré zážitky a vzpomínky tisíců lidí, 

procházelo po tři čtvrtě století své existence různými událostmi – ať už bombardováním za 2. 

světové války, či různými rekonstrukcemi a technickými úpravami. I přes do současné doby 

neustále probíhající dílčí úpravy, stadion nevyhovuje parametrům moderního stadionu. 

Vzhledem k vstupu do první ligy je nyní naléhavě nutné tuto otázku řešit.. Rozměry 

fotbalového hřiště jsou 100 X 64 metrů a jeho kapacita v důsledku stavebních úprav  v roce 

2003 klesla z původních 13 388 diváků na 9 000 diváků, v zimě na přelomu roku 2006/07 

vznikla nová tribuna pro 500 diváků obsahující i místa pro vozíčkáře. K vyřešení problému se 

stadionem se nabízejí některé nepříliš populární varianty – buď hrát společně se Slávií na 

nově vznikajícím stadionu v Edenu (který má být dokončen až roku 2008), nebo na 

neoblíbeném Strahově. Otázka je, jak by se k takovým důsledkům postupu postavili fanoušci, 

kteří ze svého fotbalového klubu vlastní 10% akcií a díky jejichž věrné přízni se Bohemce 

daří přežívat. S nejvyšší pravděpodobností by svůj oblíbený klub následovali i na cizí hřiště a 

na oblíbený „Ďolíček“ by spolu s hráči jen nostalgicky vzpomínali. Existuje málo sportovišť 

s tak neopakovatelným a jedinečným „genius loci“ jakým oplývá  právě tento stadion, o čemž 

svědčí nejen výpovědi mnoha fanoušků, ale i samotných fotbalových hráčů. Zdá se, že špatná 

ekonomická situace se nyní snad vyřešila. Novým majoritním majitelem klubu se stala 

společnost CTY Group, která nejen že získala více než 51% akcií, ale také koupila celý 

vršovický stadion. Ten se tak po 14 letech vrací do rukou vlastníka klubu a bude 

rekonstruován. Ďolíček má výhodnou centrální polohu přímo v srdci pražských Vršovic. Je 

obklopen převážně starou zástavbou obytných domů, naproti hlavní vstupní bráně se nachází 

Vršovická tržnice a tramvajová stanice Oblouková. Podél stadionu protéká potok Botič. 

Nejbližší okolí stadionu nedisponuje kvalitními cestami, které jsou staré a  již ve špatném 
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stavu. Na poměry prvoligového stadionu se v okolí nenachází dostatek parkovacích míst. 

Současné parkoviště nedisponuje příliš velkým počtem parkovacích míst a jeho povrch je 

nezpevněný, což představuje problém zejména v deštivém období, kdy se jeho povrch 

rozbahní. Většina fotbalových diváků využívá pro svou dopravu na stadion městské hromadné 

dopravy, díky čemuž vzniká nebezpečná situace zejména po fotbalovém utkání, kdy se lidé 

čekající na tramvaj tísní na nástupním ostrůvku a ve velkých počtech přebíhají silnici na které 

projíždějí auta. Zdá se však, že to vše věrným fanouškům nevadí a naopak tyto skutečnosti 

dokreslují celkový kolorit nedělní návštěvy fotbalového utkání. 

 

• Výpověď respondentů: 

    Z respondentů se za fotbalového fanouška považuje pět pankáčů a šest skinheadů. Každý 

z nich však fotbal prožívá jinak. Skutečně skalními fanoušky Bohemky jsou především 

Roman, Riot, Ondřej a Čermi. Společné je jim silné emotivní prožívání zápasů, během nichž 

pociťují vzrušení, napjetí, naplnění energií a nadějí ve vítězství. Šmejd se stal fandou teprve 

před rokem a půl, Anežka před půl rokem, Basťoch často vynechává zápasy. Bára a Peddy 

jsou skalními fanoušky Slávie, ovšem Bára chodí na zápasy obou týmů a mezi fanoušky 

Bohemky má mnoho přátel. Pro Hanu a Lenina je fotbal především místem, na které chodí se 

svými přáteli. Zpočátku je hra příliš nezajímala, až časem v ní našli zalíbení. Šmejd tvrdí, že 

si Bohemku vybral díky tomu, že mezi fanoušky je mnoho podobně smýšlejících lidí a není 

tam tolik neonacistů jako mezi fanoušky jiných klubů. Chození na fotbal považuje za 

společenskou událost, po zápase rád chodí do hospody, často do Resortu. Navštěvuje pouze 

domácí utkání. Čermi chodí podporovat Bohemku již od ranného dětství, o domácím stadionu 

tvrdí: „Ďolíček je pro mě druhým domovem, prožil sem na něm část svého života“. Tento 

klub podporuje díky svému otci, ale dnes připouští, že má mnoho společného i s jeho 

subkulturou. Fotbal považuje za krásný sport, při kterém se dokonale odreaguje. Čermi se 

snaží jezdit i na výjezdy, ale ne vždy má dostatek času. Po fotbale rád chodí na Újezd či do 

hospody U Buldoka. Aktivně udržuje družbu s fanoušky spřízněného německého fotbalového 

klubu St.Pauli. Také Basťoch na Bohemku chodí již od dětství. Jako dítěti se mu líbil klokan 

ve znaku. Fotbal pro něj znamená uvolnění, pohodu, rád sleduje hru a fandí, má rád euforii 

pociťovanou při výhře. Bohemka mu připadá spjatá s fenoménem „punks&skins united”. Na 

výjezdy nemá peníze. Po zápase nemá příliš ve zvyku chodit do hospody. Roman začal na 

Bohemku chodit díky svým známým v době, kdy bydlel ve Vršovicích. Oceňuje, že je 

Bohemka jediný český klub podporovaný organizací „FARE“ („football against racism in 

Europe“ – fotbal proti rasismu v Evropě). Od té doby co fandí Bohemce ho celkově fotbal  
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zajímá více. Jezdí také na výjezdy a podílí se na přípravě choreografie. Na fotbal se obvykle 

těší celý týden, den zápasu je pro něj jedna velká celodenní oslava. Veškeré aktivity okolo 

fotbalu jsou pro něj chvílemi spokojenosti, nespoutaného chování, silných emocí a 

společenských setkání. Tyto aktivity se neodehrávají pouze na stadionu, ale i v Klubu Újezd, 

či v restauraci U Libuše, nebo ve vršovické sokolovně, v níž bývá chystána choreografie. Riot 

chodí do těch samých podniků, ale na přípravě choreografie se nepodílí. Na Bohemku chodil 

jako kluk už se svým dědou, v době, kdy býval pankáčem, na fotbal nějaký čas chodit přestal. 

Nyní opět chodí, má tam hodně přátel. Se subkulturou si to nespojuje, ale je rád, že mezi 

fanoušky jsou jemu podobní lidé: „to dává prostor dalším aktivitám, jako je propagace Antify, 

fotbalu proti rasismu a dalším záslužným činnostem“. Byl by nerad, kdyby Bohemka nehrála 

v Ďolíčku, Vršovice mu připadají krásné. Na výjezdy moc nejezdí, dříve jezdil častěji, 

mnohdy velmi daleko a často na černo. Také Ondřej jezdí na mnohé výjezdy. Je sice zvyklý 

pohybovat se většinou svým automobilem, ale na výjezdy jezdí spíš městskou hromadnou 

dopravou. Anežka není moc spokojená s postupem do první ligy, prý teď bude na fotbal 

chodit méně často. Na Bohemce se jí líbí evidentní sepjatost se subkulturou, ale i snášenlivost, 

která tam vládne mezi skinheady, pankáči, hippie i normálními lidmi. Peddy fandí Slávii a při 

fotbale pociťuje to samé, co ostatní zapálení fanoušci, fandění je pro něj způsob jak ventilovat 

některé své emoce. Ke strahovskému stadionu nemá žádný zvláštní vztah, ale je rád, že to 

z něj má blízko domů. Na zápasy nechodí pravidelně, po zápasech se mu nechce jezdit do 

města a raději zajde do hospody na Břevnově. Bára fandí rovněž Slávii, už v dětství začala 

chodit na zápasy se svým dědou, ale později získala mnoho přátel mezi fanoušky Bohemky a 

tak chodí na zápasy obou klubů. Poslední dobou ale bohužel mnoho zápasů nestíhá. Slávia 

podle ní se skinheadskou subkulturou mnoho společného nemá, ale Bohemka ano. Po 

zápasech chodí fotbalové utkání probrat na Újezd, či do restaurace U Libuše. Na výjezdy 

jezdí jen občas, záleží na tom, kolik má peněz a kdo ze známých jede.      
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6. Vznik subkulturních center a jejich význam pro členy subkultury: 

 

    Hlavní město Praha jakožto sídlo s nejvyšším počtem obyvatelstva v Česku je zároveň 

nejkosmopolitnějším českým městem, kde se setkávají nejen lidé různých národností a kultur, 

ale také lidé řadící se do některé ze širokého spektra subkultur. Pro nejrůznější menšiny, ať již 

národnostní, či subkulturní, velká města představují prostor, na kterém existuje podstatně 

větší možnost být ve styku s co nejvyšším počtem svých soukmenovců. Zvýšená koncentrace 

lidí řadících se ke konkrétní skupině pak usnadňuje kontinuitu existence celé subkultury i v 

příštích generacích a je dobrým předpokladem pro celkový rozvoj a další vývoj dané 

subkultury. Není proto překvapivé, že právě Praha je městem, v němž probíhá nejvíce aktivit 

souvisejících s různými subkulturami, tedy i se subkulturami „punk“ a „skinheads“. Na území 

Prahy se nachází širší nabídka specifických lokalit, v nichž tyto aktivity probíhají a v nichž 

dochází k sociálním interakcím mezi členy v této práci sledovaných subkultur.    

    V Česku se stoupencům těchto subkultur značně usnadnil život po roce 1989, kdy díky 

uvolňující se společenské atmosféře začali být jejich členi více tolerováni a jejich činnosti 

méně potlačované. Po roce 1989 začalo být možné pořádat živá hudební vystoupení bez 

zdlouhavých byrokratických procedur a bez cenzury textů písní. Hudba patřící k jednotlivým 

subkulturám se začala pouštět na veřejných místech – v hospodách, barech, hudebních 

klubech. V důsledku ekonomické transformace se  nově kapitalistická společnost naučila 

profitovat z existence odlišných skupin se specifickými nároky. Kapely hrající dříve 

opovrhované hudební styly dnes běžně koncertují v malých klubech i ve velkých koncertních 

sálech, či na festivalech. Originály i napodobeniny oblečení a módních doplňků nošených 

členy subkultur, které dříve provokovaly společnost, se začaly prodávat v běžných i 

specializovaných obchodech. V důsledku přirozeného vývoje „dekriminalizovaných“ 

subkultur se v Česku mnohé podniky postupně vyprofilovaly jako tradiční místa pro 

společenské styky pankáčů a skinheadů. Mnozí příslušníci či sympatizanti subkultur se 

posléze rozhodli sami podnikat a podniky přímo zaměřené na konkrétní cílovou skupinu 

začali sami provozovat.   

 

6.1. Proces zakořenění subkultury v konkrétní lokalitě 

 

    Specifické lokality sepjaté s určitou subkulturou mohou vznikat úmyslně i neúmyslně. 

V obou případech je však pro zakořenění subkultury v dané lokalitě rozhodující vznik 

svébytné a soudržné komunity. 
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1) Cílené vytváření podmínek pro zakořenění subkultury: Existují případy, ve kterých  je a 

priori zamýšleno etablovat v podniku vhodné podmínky   pro zakořenění subkultury a prostor 

podniku je proto úmyslně upraven způsobem vyhovujícím příslušníkům subkultury. Ti, 

jakožto nositelé příslušného stylu a myšlenky, svou přítomností v daném prostoru vytváří 

vhodné prostředí pro zakořenění a další rozvoj subkulturní myšlenky. Toto nejčastěji nastává 

v případech, kdy je podnik provozován přímo členy subkultury. Jejich přítomnost sama o sobě 

mnohdy hraje významnou roly pro proces zakořeňování, neboť mohou být silným 

motivačním faktorem přitahujícím specifické skupiny a jedince. S touto situací se lze setkat 

zejména v klubu Resort, jehož provozovatele mnozí znají jako někdejšího antifašistického 

aktivistu a zakladatele squatu Milada. Podobné to bylo i v počátcích klubu Propast, jehož 

majitel je známou osobou v okruhu pražských pankáčů. 

 

2) Náhodné zakořenění subkultury: Častěji dochází k tomu, že subkultura skrze pravidelnou 

přítomnost určité komunity lidí postupně zakoření v původně neutrální, či zcela odlišně 

zaměřené lokalitě. Vůči většinové společnosti se vymezující skupina může posléze lokalitě 

udělit novou tvář i význam a nesměrovat ji k vývoji směrem typickým pro danou komunitu, 

v našem případě členy zakořeňující se subkultury. V lokalitě, v níž tento proces probíhá, 

postupně dochází k selekci účastníků na společenském dění v daném podniku. V návaznosti 

na tuto selekci se může postupně měnit i vizuální styl a úprava interiéru daného místa.  

    To, zda subkultura v podniku zapustí kořeny a bude se dále rozvíjet,  však záleží především 

na celkové situaci v daném podniku a vůli a přístupu všech zúčastněných. Respondenti uvedli 

mezi svými oblíbenými hospodami také podniky, které pro ně představují pouze jedno z míst, 

jež mohou využít, často jednorázově, za nějakým konkrétním účelem, např. zajít na pivo po 

hudební zkoušce, nebo uspořádat nějakou větší oslavu. Pakliže se místo pro daný účel 

osvědčí, je pro daný účel opakovaně využíváno. Tato místa však nejsou z hlediska subkultury 

ničím významná, schází jim duch subkultury. Zatím v nich subkultura nezahnízdila a ani 

nikdy zahnízdit nemusí. Hranice mezi stavem, kdy v sobě prostor v nějaké míře obsahuje 

ducha subkultury a kdy ho naopak postrádá, je velice křehká. Tento stav je výsledkem 

přítomnosti specifických skupin lidí, jejich aktivit a vzájemných vztahů v daném prostoru. 

 

6.2. Atributy subkulturní lokality  

 

    Subkulturní lokality se vyznačují především specifickým interiérem, obvykle subkulturní 

obsluhou či provozovateli a určitým počtem pravidelných zákazníků vytvářejících 
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specifickou, často uzavřenou komunitu. Důležité jsou i vizuální prvky, jež danou komunitu 

spojují – např. výzdoba, styl oblékání a celková stylizace zevnějšku přítomných osob apod. 

Jedním z klíčových prvků je také hudba specifická pro danou subkulturu.  

 

• Interiér: K tomu, aby se z podniku stalo místo pro společná setkání pankáčů či 

skinheadů je potřeba, aby podnik splňoval některé základní předpoklady. Předně se 

nesmí jednat o drahý podnik, který by se stylově příliš vzdaloval obecné představě o 

undergroundovém či alternativním prostředí. Jeho interiér by proto měl být pokud 

možno vzdálený vkusu současné moderní společnosti. Ledabyle zařízený prostor 

podněcuje pocit volnosti, svobody, dává možnost nespoutanému chování, přílišná 

strojenost či moderní stylová dokonalost naopak působí svazujícím dojmem volajícím 

po dodržování konvencí. Známkou undergroundu je především nepříliš honosný a 

finančně nenákladný interiér nepodléhající současným módním trendům, často 

zastaralý, špinavý a rozpadající se. Nehledě na to, zda bylo místo pro subkulturu 

předem určeno, či zda v něm subkultura zahnízdila náhodně, je běžné, že uživatelé a 

provozovatelé místo postupně přetváří podle svých představ. „To může být 

kultivováno či transformováno či předěláno, často netradičně a někdy nelegálně“ čímž 

vznikají „významná fóra skrze něž je evokována subkulturní identita“ (GELDER, K. , 

THORNTON, S. 1997, s. 315). Trendem současných pražských podniků jsou zejména 

nálepky, jejichž navrhování a výrobě se věnují různé hudební skupiny, podnikatelé, 

fotbaloví fanoušci, ale i tvořiví jednotlivci snažící se skrze nálepky vyjádřit svůj názor. 

Nálepky jsou vylepovány na různých veřejných místech, jejich množství se nápadně 

zvyšuje v lokalitách, v nichž se koncentrují stoupenci subkultur. Někteří ke svému 

vyjádření volí jednodušší, ale esteticky méně hodnotné pokreslování a popisování 

stěn. Oblíbená je taktéž výzdoba plakáty tématicky souvisejících s danou subkulturou. 

V podnicích navštěvovaných fotbalovými fandy je typická výzdoba s fotbalovou 

tématikou.  

• Přístup obsluhy a ostatních hostů: Odpovídající prostředí hraje důležitou roli i pro 

rozhodnutí podnik navštívit zcela poprvé. K tomu, aby tato návštěva byla pankáči či 

skinheady zopakována a jejich subkultura mohla eventuálně v daném podniku 

zakořenit, je podstatný také postoj majitele a obsluhy podniku. Jejich vztah a přístup 

k hostům je důležitý proto, aby u nich jejich podnik získal oblibu. Důležitost tohoto 

faktoru nabývá ještě většího významu v případě tak kontroverzní skupiny jakou jsou 

pankáči, kteří si obvykle cíleně upravují svůj vzhled za účelem co největší provokace. 
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Většinovou společností jsou proto mnohdy vnímáni se značnou dávkou skepse a pod 

vlivem předsudků, které lidem nedovolují vytvářet si o pankáčích jiné než povrchní 

soudy. Z těchto důvodů je proto podstatné vzít v potaz přístup a reakce ostatních hostů 

daného podniku. Ve většině případů nepunkoví návštěvníci punkových hospod a klubů 

bývají buď pravidelnými hosty, kteří jsou na přítomnost pankáčů zvyklí a nejsou jimi 

uváděni do rozpaků, nebo se jedná o podnik navštěvovaný mladými alternativně 

smýšlejícími lidmi, kteří přítomnost pankáčů nepovažují za nic zvláštního, nebo se s 

pankáči přátelí. Jinou podobu má tato záležitost v případě skinheadů, kteří svou 

úpravou zevnějšku neinformovanou veřejnost pobuřují podstatně méně než více 

provokativní pankáči, nicméně v mnohých lidech, kteří se o subkultury alespoň 

částečně zajímají, mnohdy vyvolávají obavy z případných výtržností či násilností. 

Většina skinheadů se také často potýká s nepochopením a bývají automaticky 

spojováni s krajní pravicí a s neonacismem, což bohužel není vzhledem k historii hnutí 

skinheads na našem území nijak překvapující. Veřejnost v Česku si většinou není 

vědoma toho, že lze skinheady rozlišovat na dílčí, odlišně zaměřené skupiny. Je nutné 

připustit, že mnohdy toto rozlišení není vůbec snadné. V tomto směru jsou obezřetní 

zejména skupiny, které se tradičně stávají oběťmi útoků neonacistů – tedy pankáči, 

anarchisté, lidé připomínající hippie, přistěhovalci snědé pleti, zahraniční turisté, 

romští obyvatelé, židé a v neposlední řadě také antifašisticky zaměření skinheadi. 

Všeobecně však přítomnost skinheadů v hospodách, klubech a na jiných veřejných 

místech nikoho nepobuřuje za předpokladu, že se chovají společensky přijatelně a 

svým chováním nikoho neomezují. 

• Vznik komunity: Pakliže je přítomnost pankáčů a skinheadů v podniku tolerována či 

dokonce vítána, je splněna jedna ze základních podmínek pro zakořenění subkultury. 

Dalším velice důležitým faktorem je také frekventovanost ostatních pankáčů či 

skinheadů v konkrétním podniku a vzájemné mezilidské vztahy mezi členy 

subkultury, kteří se v daném podniku scházejí. Tyto vztahy se mnohdy netýkají jen 

těch hostů, kteří jsou pravověrnými příslušníky punkové či skinheadské subkultury, 

ale i jejich přátel a sympatizantů patřících do okruhu stálých hostů podniku. 

Z výpovědí provozovatelů některých z nejoblíbenějších klubů a hospod i z výpovědí 

dotazovaných respondentů vyplývá, že výběr hospod a klubů je v mnoha případech 

podmíněn existencí specifické komunity, jež se v konkrétním podniku vytvořila a 

v níž mezi členy panují vzájemné dobré vztahy. Míra vazby na konkrétní lokalitu je ve 

většině případů přímo úměrná pocitu spřízněnosti a sepjatosti s ostatními návštěvníky 
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podniku. Takové mezilidské vztahy vyústí až v pocit příslušnosti, či zakořeněnosti 

k místu, na němž se tyto sociální vazby odehrávají. Typicky si účastníci 

společenského soužití odehrávajícího se v dané lokalitě činí výhradní právo na dané 

místo a osvojují si nárok na něj, což je jev, který se podle Geldera (1997, s. 315) u 

subkultury podílí na utužování její identity.  

• Oblečení a hudba: K posílení společné identity slouží ještě některé další prvky 

podílející se na vytváření subkulturního prostředí. Je to přítomnost typických atributů 

vlastních dané subkultuře. Lidé přítomní v podniku vzájemně komunikují i skrze 

typickou stylizaci zevnějšku, jíž si vzájemně dávají najevo svou spřízněnost. 

Postupem času se přítomnost svébytně odívaných a upravených hostů stává integrální 

součástí daného podniku a atmosféra jeho prostředí je ve velké míře determinována 

jejich přítomností. Za další výrazný integrační prvek subkulturního prostředí je 

respondenty považována hudba spadající mezi pro danou subkulturu oblíbené hudební 

žánry. Respondenti kladli velký důraz na význam pouštěné hudby zejména 

v nejdůležitějších pražských subkulturních centrech. Téměř všichni se shodli na tom, 

že proti nevyhovující hudbě by se ohradili a v případě přetrvávajícího pouštění 

nevyhovující hudby by byli ochotni podnik opustit. Na druhou stranu oblíbená hudba 

zlepšuje celkovou atmosféru prostředí a je jedním z motivačních faktorů pří výběru 

návštěvy konkrétního podniku. U podniků s méně výrazně zakořeněnou subkulturou 

již byly nároky respondentů na hudbu značně benevolentnější. Přesto však existuje 

poměrně široký výčet hudebních žánrů, které by respondenti nebyli ochotni tolerovat 

za žádných okolností. Místům, kde se taková hudba hraje, se proto vyhýbají.     

• Uzavřenost komunity: Dalším stupněm ve vývoji subkulturního centra je jeho 

částečná vyhraněnost, uzavřenost. Místa vyznačující se přítomností koherentní 

komunity někdy bývají hůře přístupná nejen návštěvníkům z mimo-subkulturního 

prostředí, ale i novým členům subkultury, kteří mohou být nazíráni skepticky či 

s jistým opovržením. Svá centra si příslušníci subkultur typicky chrání a usilují o to, 

aby byla co nejméně narušována přítomností lidí s odlišným stylem, hodnotami, 

zájmy, chováním apod. Takřka všichni respondenti se shodují v tom, že ve svých 

oblíbených podnicích neradi vidí lidi, kteří tam evidentně nezapadají. Obvykle jejich 

přítomnost příliš neřeší, někdy se na její úkor jízlivě baví. „Vetřelci“ sice svou 

přítomností kazí atmosféru místa, pokud však svým chováním neprovokují, není proti 

nim nijak zasahováno. Někteří respondenti proto oceňují zapadlost či periferní 

umístění některých podniků, které nelze náhodně najít a obtížně se hledají i 
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informovanému člověku. Všichni respondenti se také shodují v tom, že 

nekompromisně odmítají sdílet jakýkoliv prostor s neonacisty. Na otázku, jak by se 

zachovali v případě příchodu neonacistů, by se většina z nich vyhnula příliš okatému 

okamžitému odchodu, spíše by zneklidněli, zvýšili svou ostražitost, vyčkávali by na 

reakce neonacistů a posléze by se snažili podnik opustit. Proto je u podniků, v nichž se 

schází subkultury patřící mezi tradiční nepřátele neonacistů, tolik oceňováno řešení 

bezpečnosti zamykáním dveří, jako je tomu v Resortu či v Krtkově koloně.  

 

6.3. Význam prostorového zakotvení subkultury: 

 

    Nejen jedinečně upravený interiér a sociální vazby existující v rámci dané lokality jsou 

důležité pro upevnění pocitu subkulturní identity, ale podstatné je již samotné povědomí o 

existenci lokalit oplývajících důležitými významy subjektivně vnímanými jejich 

subkulturními uživateli. Těmito lokalitami nemusí být jen kluby a hospody, ale i  hudební 

zkušebny, oblíbená místa v přírodě, rozbořená budova, nebo jakékoliv jiné místo, na němž  se 

odehrávají jejich společenské styky. Každodenní život lidí patřící k nějaké subkultuře se 

odehrává v akčním prostoru užívaném většinovou společností, jejíž kulturní hodnoty a 

aspirace se do tohoto prostoru promítají. Mnozí příslušníci subkultur mají tudíž potřebu si 

uvědomovat své vlastní prostorové zakotvení v rámci širší oblasti v níž se pohybují a v níž  

probíhají jejich každodenní činnosti. Příslušníci subkultur v rámci svého akčního prostoru 

vnímají svá subkulturní centra jako body, s nimiž se cítí mentálně spjatí. Tyto body v nich 

posilují a udržují kontinualitu vnitřního přesvědčení o své subkulturní identitě. 

    Příslušníci subkultur tedy mají určitou představu o prostoru, v němž se pohybují a 

subkulturní centra představují pevné body v tomto imaginárním prostoru. Nicméně pouhé 

povědomí o existenci lokalit, jež ze subkultury vytvářejí legitimní prostorově zakotvenou 

skupinu, ve většině případů nemohou jednotlivcům vystačit k tomu, aby si kontinuálně udrželi 

pocit příslušnosti ke své subkultuře. Příslušníci subkultur proto tyto lokality cíleně 

vyhledávají a navštěvují a tráví v nich značné množství času. Ve většině případů je míra 

potřeby navštěvovat tyto lokality přímo úměrná potřebě společenských interakcí s ostatními 

stoupenci subkultury, zároveň je také nepřímo úměrná frekvenci společenských interakcí a 

vykonávaných aktivit se subkulturou nijak nesouvisejících. Tento případ lze demonstrovat na 

jednom z respondentů – skinhead Levý Hák prakticky nenavštěvuje žádné lokality uvedené 

v této práci, jelikož většina jeho přátel nepatří mezi skinheady či pankáče. Navíc se věnuje 

mnoha aktivitám, zejména sportu, které ho odvádí od potřeby aktivně se podílet na činnostech 
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souvisejících s jeho subkulturou. Svou subkulturní identitu si udržuje z vlastního přesvědčení. 

Kontakt se subkulturou mu zprostředkovává především hudba. Poslouchá jí doma a občas 

chodí na koncerty. Toto je však ojedinělý případ, většina respondentů cíleně vyhledává 

společnost svých subkulturních soukmenovců. Zatímco v Praze se tato setkání nejčastěji 

odehrávají v hospodských zařízeních a klubech, na venkově a v menších městech je často 

nutné improvizovat a čas je společně tráven na pestré paletě míst: v domě jednoho z přátel, na 

rekreačních zařízeních, v podomácku vyrobených zkušebnách, na skladištích, v přírodě apod. 

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá nepostradatelnost pro subkulturu specifických lokalit 

právě pro umožnění interakcí a aktivit jejích členů, bez nichž by s nejvyšší pravděpodobností 

došlo k úpadku subkultury.   

    Pro jednotlivce jsou tyto lokality nepostradatelné v různě velké míře. Zatímco centrálním 

bodem akčního prostoru běžného jedince je obvykle domov, či místo bydliště, v případě 

některých příslušníků subkultur tomu tak vždy být nemusí a centrální pozici někdy zaujímá 

oblíbená lokalita, jež oplývá subjektivně vnímaným významem obrovské váhy. U některých 

respondentů lze sledovat, že kvalitu svého bydliště hodnotí na základě jeho vzdálenosti a 

dostupnosti z oblíbeného podniku. Toto je typické především pro jedince žijící v pronajatých 

bytech, jedince extrémně silně spjaté se subkulturou a jedince bez hlubších citových vazeb 

k rodině či k životnímu partnerovi. Někteří z nich mají tendenci nastěhovat se co nejblíže 

svému oblíbenému podniku. Místo bydliště pro ně často nepředstavuje nic víc než zázemí 

sloužící k přespání a uskladnění věcí. Funkci domova dočasně plní oblíbený podnik, sociální 

vazby v něm prožívané mohou nahrazovat vazby rodinné či partnerské. Toto se mnohem 

méně týká pražských rodáků, kteří v době rozhovoru dosud bydleli se svou rodinou. Zde je na 

místě také zmínit roli věku ve vztahu k subkulturním centrům i subkultuře celkově. 

Z výpovědí respondentů je znát, že s postupujícím věkem se i u pankáčů a skinheadů mění 

životní priority. Nejen partnerský nebo rodinný život, ale i pracovní povinnosti bývají častou 

příčinou nižší frekvence návštěv klubů a hospod a postupného distancování se od subkultury 

jako takové. Další jedinci jsou naopak konfrontováni s postupným odchodem přátel ze 

subkulturního prostředí, přičemž v určité fázi přestane navštěvování podniků naplňovat i je 

samotné, neboť dojde k rozpadu komunity, s níž si dříve tyto podniky spojovali. Na druhou 

stranu se však v některých podnicích může vytvořit pevné jádro těch, jež spojuje prioritní 

preference subkulturního života.    

    Rozdíl v citové sepjatosti s podnikem je také ovlivněn tím, zda jednotlivec střídá vícero 

podniků, či zda inklinuje pouze k jednomu nebo dvěma z nich. Jedinci pravidelně navštěvující 

pouze jediný podnik si k danému místu vytváří daleko silnější pouto, stávají se jeho součástí a 
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zároveň jsou sami ovlivňováni častým pobytem v podniku. Míra integrace s danou komunitou 

je vyvážena vyhraněností a izolací od světa existujícího mimo tuto komunitu. Tímto 

způsobem často vznikají na první pohled podobné avšak někdy vzájemně špatně slučitelné 

komunity. Tyto komunity bývají spjaty s lokalitou, v níž se scházejí. Podle Sorreho (cit.v 

WILLSON, B. in: BUTTIMER, A., SEAMON, D. 1980, s. 135) „každá skupina má tendenci 

mít svůj vlastní jedinečný sociální prostor, který odráží její specifické hodnoty, priority a 

úsilí“. K těmto lokalitám je pak přistupováno na základě získaných informací o tamní 

komunitě. Různá místa pak získávají různé přídomky. Některá jsou považována za příliš 

levicová až radikální, jiná za vyhraněná, netolerantní a uzavřená, nebo za antifašistická, či 

naopak apolitická, místa mohou být považována za „feťácká“ doupata, chuligánské „meeting 

pointy“, nebo místa s odehrávající se kolaborací s neonacisty atd. Mnohé komunity se 

vzájemně vnímají neutrálně a bez opovržení a i přes určité rozdílnosti mezi nimi fungují 

běžné styky a komunikace. Jiné komunity jsou naopak znepřátelené, nebo mezi nimi panují 

vzájemné předsudky. Jedinci navštěvující vícero podniků obvykle nebývají ortodoxními 

vyznavači žádného přesvědčení charakteristického pro konkrétní komunitu. Těmto 

přesvědčením a charakteristickým rysům jednotlivých skupin přikládají menší významy, nebo 

k nim dokáží být více tolerantní, případně si je neuvědomují, nejsou o nich dostatečně 

informovaní, nebo je ignorují. Někteří z nich se při návštěvě podniku příliš nezačleňují do 

života tamní komunity, jiní naopak ano. Pakliže jednotlivec komunikuje se dvěma nebo 

několika znepřátelenými komunitami, může se stát terčem kritiky každé z nich. Velká část 

příslušníků subkultury se snaží od všech těchto nesvárů co nejvíce distancovat a stát zcela 

mimo ně, tím se ale na druhou stranu ostře vymezují proti těm, kteří se distancovat nechtějí a 

své přesvědčení považují za důležitou součást své subkulturní identity.  

    Z uvedeného je tedy patrné, že subkultury představují společenské skupiny propletené 

komplikovanou sítí sociálních vztahů a vazeb, které lze v konkrétní oblasti prostorově 

lokalizovat..    

 

6.4. Lokalizační rozhodnutí provozovatelů subkulturních podniků 

  

    Počet podniků, jež lze pokládat za subkulturní centra, se za posledních dvacet let značně 

zvýšil. Ještě před deseti lety těchto podniků nebylo mnoho a nebylo pro ně tudíž těžké se 

prosadit. Dnes existuje velká konkurence a pro podniky je stále těžší se na trhu udržet a 

alespoň částečně prosperovat. Provozovatelé zamýšlející podnikat v oblasti, v níž je hlavní 

kupní síla tvořena příslušníky dnes již nepříliš rozšířených subkultur jako je punk, skinheads a 
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jim příbuzné subkultury, při rozhodování o lokalizaci svého podniku musí brát v potaz nejen 

některé základní ekonomické faktory, ale ve značné míře také měkké faktory představované 

specifickou povahou cílové skupiny zákazníků. Aby jejich podnik měl šanci prosperovat, 

musejí tito podnikatelé perfektně znát charakteristické rysy subkultury. Není proto nijak 

překvapivé, že mnozí z nich jsou přímo členy subkultury. Tato práce se zabývá lokalizací 

podniků jako jsou kluby, hospody, obchody a zkušebny.  

    Obchodníci se ve většině případů snaží své podniky umístit co možná nejblíže k jejich 

zákazníkům tak, aby minimalizovali jejich cestovní náklady a zároveň maximalizovali obrat 

podniku i uspokojení spotřebitele. Tato teorie platí i v případě podniků určených pro 

subkulturní zákazníky. Ti se však v rámci Prahy často pohybují výhradně pěšky a městskou 

hromadnou dopravou. Cestovní náklady tedy v případě podniků nacházejících se na území 

Prahy nehrají takřka žádnou roli. Daleko podstatnější je čas strávený cestou na cílové místo, 

počet přestupů během cesty, v případě klubů a hospod s nočním provozem také možnost 

noční dopravy. Z tohoto hlediska je tedy nejvýhodnější centrum Prahy, ovšem výhodnost jeho 

polohy je na druhou stranu vyvážena výškou cen pronájmu v centru se nacházejících prostorů. 

Tyto vysoké ceny v centru si nemohou dovolit podnikatelé provozující kluby a hospody 

zaměřené na nepříliš rentabilní kupní sílu sestávající převážně z pankáčů, skinheadů a jim 

podobných skupin. To však nemusí platit pro podnikatelé provozující obecně rentabilnější 

kamenné obchody s oblečením, obuví, doplňky a hudebními deskami určenými pro členy 

konkrétních subkultur. Konkurenci těchto obchodů představuje hlavně internetový obchod a 

tak jejich hlavní výhodou zůstává především okamžitá možnost získat zboží přímo na místě. 

Toto místo by však mělo být snadno dostupné, v opačném případě by periferně umístěný 

obchod musel své zákazníky nalákat výrazně nižšími cenami. U prostorově náročných 

zkušeben je finanční otázka jejich provozu ještě palčivější. V potaz navíc musí být brány 

náklady vynaložené na dostatečné odhlučnění. Tyto náklady lze eliminovat zejména 

umístěním zkušeben do více periferních oblastí města, které jsou obecně levnější a disponují 

větší nabídkou odlehlých lokalit s nižší hustotou obyvatelstva.   

    Existují samozřejmě i vzácné případy, kdy se také provozovateli klubu či hospody podaří 

v centru Prahy získat výhodně pronajímaný prostor. Tak tomu bylo v případě současného 

prostoru klubu Trosca, na nějž pražský magistrát vypsal výběrové řízení, kterého se zúčastnil 

pouze současný provozovatel klubu. V případě Klubu Újezd se však již výhodná poloha na 

Malé Straně promítá do vysokých cen nápojů, což mnozí respondenti vnímají jako silně 

odrazující skutečnost. Vysoké ceny na druhou stranu přispívají k určité věkové selekci, proto 

je Újezd typický poměrně nízkým počtem mladistvých.  
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    Lokality, v nichž lze snáze snoubit požadavek na dostupnou výši nájmu a zároveň dobře 

dosažitelnou lokalitu pro většinu zákazníků, vytváří prstenec obklopující centrum Prahy. Do 

tohoto prstence spadají i některé podniky v městské části Praha 2, zejména pak podniky 

v městských čtvrtích těsně sousedících s centrem. Vyšší koncentrace podniků je především na 

Žižkově a Smíchově, dále pak na Letné, v Dejvicích, či ve Vršovicích. V tomto prstenci se 

také nachází všechny obchody i zkušebny zmiňované v této práci. Co se subkulturních center 

týče, centrum v poměru k lukrativnosti  svého umístění zůstává prakticky nevyužité.  

▼Mapa č.1: Mapa lokalit      

 
 

    Provozovatelé podniků nacházejících se v periferních oblastech jsou buď odkázáni na 

zákazníky z řad obyvatel nejbližšího okolí, nebo jsou nuceni, chtějí-li přitáhnout příslušníky 

subkultur z širší oblasti, co nejvíce uzpůsobit program či nabídku klubu soudobé poptávce, 

případně v podniku nabídnout novinku, která na trhu dosud chyběla. V případě klubů a 
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hospod pro pankáče či skinheady to jsou zejména lákavé koncerty za dostupnou cenu spojené 

s nízkými cenami za nápoje, prostorné zázemí s přívětivou atmosférou a kapacitou pro velký 

počet lidí, odlehlost od ostatních obydlí umožňující pořádat hlučné akce, pocit svobody a 

možnost chovat se po svém, s čímž souvisí i možnost přespat v prostoru klubu do rána. 

Pankáči i skinheadi, stejně jako členi jiných subkultur, jednou za čas navštěvují některé větší 

akce pořádané v okrajových částech Prahy, známý je např. kulturní dům v Kyjích. Poptávku 

po akcích takovéhoto rozsahu však lze snadno přesytit, proto není možné jejich příliš časté 

pořádání. 

    Vedle obecných kritérií jako je ekonomicky výhodná, dostupná lokalita, je pro zvýšení 

úspěšnosti realizace podnikatelského záměru nutné brát v potaz již zmiňované měkké faktory. 

Provozovatelé podniků by měli brát v potaz některé charakteristické rysy svých zákazníků. 

Výhodou pro otevření podniku může být lokalita již spadající do akčního prostoru příslušníků 

dané subkultury. Tou může být okolí klubů zaměřujících se na pořádání koncertů hudebních 

skupin oblíbených u dané subkultury, blízké okolí specializovaných obchodů, blízkost 

hudebních zkušeben, okolí fotbalových stadionů, nebo blízkost již zaběhlých hospod 

navštěvovaných členy subkultury. Dobrou volbou může být také založení podniku v lokalitě, 

kde žádné jiné podniky tohoto typu nejsou, ale kde mezi místními obyvateli existuje 

potenciální kupní síla.  

    Nicméně to, zda podnik bude či nebude úspěšný, ať už bude kdekoliv, je závislé především 

na lidském faktoru, tedy na společenství a celkové atmosféře, jež se v  daném podniku utvoří.         

 

6.5. Rozhodování při výběru podniku 

  

    Proces rozhodování o návštěvě podniku je v případě pankáčů a skinheadů ovlivněn nejen 

vnějšími vlivy a jejich osobní psychologickou charakteristikou, ale také jejich příslušností 

k určité skupině, v našem případě subkultuře. Při výběru podniku pro trávení svého času se 

obvykle rozhodují mezi několika oblíbenými podniky, přičemž upřednostňují ty, které znají a 

které pokládají za subkulturní centra, či místa jejich subkultuře blízká. Mezi zvažovanými 

možnostmi může být i dosud nenavštívené místo, o němž mají nějaké informace.    

    Jedinec se snaží vybrat z vícero možností takovou, která bude v dané situaci tou nejlepší 

volbou. Rozhodování je ovlivňováno rozmanitými faktory hrajícími různě významnou roli.        

    Předně je nutné brát v potaz, zda se jedinec rozhoduje sám, či zda se rozhodnutí týká i 

dalších zúčastněných. Kolik dalších zúčastněných se na rozhodnutí podílí a jakou váhu má 

názor každého z nich? Jaké jsou jejich osobní preference? Z jaké dálky budou na vybranou 

 103



lokalitu cestovat? V kolik hodin jim setkání nejlépe vyhovuje? Čemu se ve vybraném podniku 

chtějí věnovat? Bude kapacita podniku dostačující pro všechny zúčastněné? Apod.  

    Sám za sebe pak jednotlivec rozhoduje na základě těch faktorů, kterým osobně přikládá 

největší váhu. Takovými faktory mohou být: 

1) osobní preference konkrétního podniku 

2) osobní preference lokality, v níž se daný podnik nachází 

3) vzdálenost a dostupnost podniku od místa, ze kterého se do něj hodlá přesouvat (místo 

bydliště, pracoviště, školy apod.) 

4) plánovaný čas příchodu a odchodu 

5) plánované sociální kontakty – lidé (obsluha či hosté) momentálně přítomní v daném 

podniku 

6) program podniku – koncert, přenos sportovního utkání, promítání, výstava, schůzka, 

turnaj ve fotbálku apod. 

7) účel návštěvy – různé oslavy, schůzka (přátelská / organizační / romantická), 

stravování, hra fotbálku   

8) osobní preference dle kvality a cen nápojů a jídel  

9) předchozí zkušenosti a zážitky (příjemné / nepříjemné) 

10) překážky a nepříjemnosti – nevyřešené spory, znepřátelené skupiny či jednotlivci, 

dluhy 

11) bezpečnostní zaopatření, riziko útoku či konfliktu 
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4. Závěr 

 

    Tato práce jako celek nabízí pohled na prostor, který nás obklopuje, z cela odlišné 

perspektivy. V případě této práce je to perspektiva pankáčů a skinheadů – lidí, jež spojuje 

především vědomí příslušnosti k specifické subkultuře. Identifikace sama sebe s určitou 

sociální skupinou může být integrální součástí mysli každého z nás. Východiskem této práce 

byl poznatek behaviorální geografie, podle něhož jedinci, v jejichž mysli figuruje mentální 

sepjatost s nějakou skupinou, mohou být touto skutečností do značné míry ovlivněni ve svém 

prostorovém chování, rozhodování i ve vnímání prostoru. Síla této mentální sepjatosti je u 

každého jedince různá a rovněž se liší podle typu skupiny, k níž se váže. Tato práce dokazuje, 

že v případě členů subkultur může být vliv subkulturní identity velmi významný.  

    Součástí akčního prostoru všech dotazovaných respondentů je vždy alespoň několik z v této 

práci popsaných lokalit, přičemž někteří respondenti patří mezi uživatele velkého procenta 

všech těchto lokalit. To, že se život subkultur soustřeďuje okolo těchto lokalit, dokazuje i 

jednoduchý fakt: většina respondentů má ve svém povědomí, či dokonce využívá, velkou část 

z těchto subkulturních lokalit, přičemž širší veřejnost na rozdíl od respondentů o těchto 

lokalitách mnoho neví, nebo o nich má jen kusé informace. Avšak i každá z v této práci 

popsaných lokalit je různými respondenty vnímána odlišně. Význam lokality je v mnoha 

případech přímo úměrný respondentově vůli rozšířit svůj akční prostor o tuto lokalitu. Zářným 

příkladem tohoto jevu je v této práci zejména Klub 007, do něhož je i přes komplikovanou 

dostupnost většina respondentů ochotná dojíždět z jakékoliv části Prahy a do klubu zavítají i 

hosté z celého Česka. Lokality tohoto druhu lze označit za významná subkulturní centra. 

Pravým opakem jsou lokality, které respondenti navštěvují zejména z praktických důvodů, 

neboť kvůli nim není nutné opouštět běžný akční prostor.  

    Rozhovory s respondenty dále potvrdily velký význam existence specifické komunity na 

utváření celkového charakteru místa, v němž se daná komunita sdružuje. Tento komunitou 

vytvářený charakter lokality je ostatními subjektivně vnímán a posuzován a má vliv na 

prostorová rozhodnutí subkulturních členů, kteří danou lokalitu znají, nebo užívají. 

Zajímavým poznatkem je také důležitost role, kterou mohou subkulturní centra 

zaujímat v imaginárním prostoru určitého procenta příslušníků jakékoliv subkultury. To se 

projevilo na skutečnosti, že u některých respondentů se spokojenost s místem bydliště 

odvíjela od jeho vzdálenosti od oblíbeného subkulturního centra, zatímco běžní lidé obvykle 

spokojenost s místem bydliště hodnotí podle jiných parametrů, jako je např. blízkost místa 

zaměstnání, přírody, školy, rodiny apod. Během rozhovorů se vyskytl i případ respondentky, 
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která otevřeně přiznala, že při výběru jejího stávajícího místa bydliště měla velký vliv blízkost 

oblíbeného subkulturního centra. Jiní respondenti se nezdráhali některá subkulturní centra 

nazývat svým druhým domovem, přičemž někteří z nich v těchto lokalitách tráví větší 

množství svého volného času než-li doma.   

    Práce se zabývá také zpětnou vazbou mezi subkulturními centry a subkulturní identitou 

pankáčů a skinheadů. Z výpovědí respondentů bylo patrné, že nejen příslušníci subkultury 

mění tvář podniku, v němž se zdržují, ale i tento podnik má značný vliv na utváření identity 

jeho uživatelů. Pobyt v prostředí těchto lokalit může dokonce mít velký podíl na rozhodnutí 

některých nesubkulturních jedinců stát se novým členem subkultury. Subkulturní centra mají 

nezastupitelný podíl na udržení kontinuity a rozvoje subkultury.    

    Při pokusu o komparaci skinheadů a pankáčů se projevilo, že obě subkultury vzájemně 

přistupují ke svým centrům především v závislosti na vzájemných vztazích a předchozích 

zkušenostech s druhou subkulturou. Někteří pankáči se skinheady udržují přátelství, jiní si 

jich nevšímají, nebo jsou k nim skeptičtí a někteří k nim chovají nedůvěru až strach a místům 

jejich zvýšené koncentrace se vyhýbají. Skinheadi se pankáčů neobávají, většinou se s nimi 

přátelí, někteří z nich propagují heslo „Punks and skins united“, čímž si připomínají 

společnou historii obou subkultur, někteří se takto kryjí před nařčením z ultrapravicového 

radikalismu a před slučováním s neonacisty, rasisty a fašisty. Pankáči oproti skinheadům více 

tíhnou k undergroundu, pozitivněji vnímají špínu, nepořádek, nedbalost, chudobu, 

nezaměstnanost apod. , což se promítá i v prostoru, který vyhledávají pro trávení svého času. 

Všeobecně se lokality, v nichž se členi subkultur zdržují, vyznačují atributy, jež jsou 

v souladu  s danou subkulturou. Z daných lokalit a komunit se tak stávají soudržné celky, vůči 

širší veřejnosti a jiným skupinám vymezeně až uzavřené.             

    Tato práce dále zjistila některé společné znaky týkající se umístění oblíbených 

subkulturních center v rámci Prahy. Naprostá většina z nich se nachází mimo centrum, ale 

zároveň také mimo periferní oblasti. Rozhodujícími faktory jsou přijatelná cena pronájmu a 

dobrá dopravní dostupnost pro většinu uživatelů. Výhodou může být blízkost jiných lokalit, 

na nichž probíhají subkulturní aktivity.    

    Práce se tedy podílí na poodhalení některých rozdílností v prostorovém chování a vnímání, 

jimiž se vyznačují členi subkultur oproti jedincům z širší veřejnosti.  Daná problematika však 

skýtá mnohé další výzkumné otázky, pro něž v této práci nebyl dostatečný prostor. Je ovšem 

nutností neopomíjet fakt, že v dnešní neustále se měnící době se pravděpodobně rychle změní 

nejen podoba světa, v němž nyní žijeme, ale i podoba subkultur současných, i v budoucnu 

nově vznikajících.     
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Přílohy: 

 

Příloha č.1. Otázky pro respondenty (strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami) 

 

1) Jméno / přezdívka 

2) Subkultura  

3) Věk  

4) Práce / škola (kde?) 

5) Bydliště – vztah k místu bydliště – spokojenost, nespokojenost, míra pocitu zakořeněnosti, 

plány stěhovat se….  

6) Vyjmenuj místa (klub, squat, hospoda…), která nejraději a nejčastěji navštěvuješ, dále pak 

místa, na která nerad chodíš, případně místa,  na která bys nikdy nešel. Tato místa musí 

souviset s tvou subkulturou!  

7) Proč právě toto místo? Co tě na něm přitahuje? (Otázky počínající touto jsou zodpovídány 

pro každé místo zvlášť!) 

8) Kdy (při jakých příležitostech) tam chodíš nejčastěji? (v týdnu / o víkendu / po škole / práci 

/ večer / v noci / po koncertu / po zkoušce) 

9) V kolik hodin tam průměrně chodíš a v kolik odcházíš? Kolik času tam průměrně trávíš? 

Vyhovuje ti to tak? Co ti brání / co tě nutí? Vyhovuje ti i četnost tvých návštěv? Co ti brání 

v tom, abys chodil tak často jak chceš? 

11) Chodíš sám / ve dvojici / ve skupině malé / ve skupině velké? Mění se to podle 

příležitostí? Jakých? 

12) Máš potřebu se s lidmi sejít dřív než jdeš do podniku, nebo jdeš dovnitř sám? Proč?  

13) Šel bys dovnitř, pokud by sis nebyl jistý že tam potkáš přátele? Vadí ti být vevnitř sám? 

Proč ano / ne? Co bys dělal, kdyby v klubu nebyl nikdo známý? 

14) Jaký význam pro tebe mají ostatní hosté? Všímáš si jich? Je pro tebe důležitý typ lidí 

navštěvujících tento podnik? Jak tě ovlivňuje přítomnost nějak se odlišujících skupin lidí? Co 

si myslíš o jiných subkulturách? Jaké máš vztahy s jejich stoupenci? Snažíš se nějakým 

subkulturám vyhnout / vyhledávat? Proč? 

15) Jak se domlouváš s přáteli / známýma na návštěvě podniku? Předem, nebo se sejdete 

náhodně? Pokud předem, telefonicky či přes internet? V práci? Při náhodném setkání? Během 

společně tráveného času?  

16) Jak se na tomto místě cítíš? Co pro tebe znamená / symbolizuje? Máš pocit že jsi součástí 

tohoto místa – že k němu patříš? Čím je to způsobeno? Jak se to projevuje?  
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17) Má toto místo nějaká negativa, problémy? Co ti na něm vadí? Co na něm postrádáš?  

18) Jak ti vyhovuje řešení a dispozice prostoru - rozmístění stolů a židlí, baru, výzdoba aj. ? 

19) Co zde obvykle děláš? Co bys zde rád dělal ale neděláš? V čem se liší volný čas trávený 

zde od času tráveného jinde? Jaká jsou témata hovorů? 

20) Jaký má pro tebe význam hudba, která zde hraje? Je jedním z důvodů proč sem chodíš? 

Co bys dělal, kdyby zde hrála hudba jiná? 

21) Jak je pro tebe důležitá cena nápojů?  

22) Jak ti vyhovuje lokalita? Dopravní dostupnost? Jak ti vyhovuje nejbližší okolí? Jaký vliv 

má vzdálenost na četnost tvých návštěv? 

23) Nakupuješ ve specializovaných obchodech? Ve kterých? Co tam kupuješ? Jak často a 

v jakém množství? Jak často a v jakém množství bys chtěl v těchto obchodech nakupovat? 

Proč chodíš právě do tohoto obchodu? Proč do ostatních nechodíš? Kolik času tam trávíš? 

24) Chodíš na fotbal? Pokud ano, proč chodíš na fotbal? Který tým podporuješ? Proč právě 

tento tým? Co pro tebe znamená fotbal? Jak se cítíš když jdeš na fotbal / jsi na fotbale / 

odcházíš z fotbalu? Chodíš pravidelně? Jakou symboliku pro tebe má domácí stadion tvého 

týmu? Máš pocit že je fandění tomuto týmu nějakým způsobem spjato s tvou subkulturou? 

V kolika lidech tam chodíš? Scházíte se dopředu? Potkáváte se na místě cíleně či náhodně? 

Kolik lidí mezi fanoušky znáš? Jezdíš i na výjezdy? Pokud ano, jak často a kde nejdál jsi byl? 

Na čem to závisí? Pokud ne, proč? Kam jdeš před zápasem a po zápase? Proč? S kým?   

     

Příloha č.2. Otázky pro provozovatele / majitele / obsluhu podniků (rozhovor pomocí 

návodu)  

Jak dlouho už podnik funguje? Proč funguje právě zde? Kde fungoval předtím a proč se musel 

přemístit? Co bylo na současném místě podniku dřív? K čemu / komu je podnik určený, jaký 

je cíl a budoucí plány provozovatelů podniku? Čím by se mělo prostředí podniku vyznačovat? 

Jací lidé do podniku chodí? Proč chodí právě sem? Jaké vztahy mezi nimi fungují? Existuje 

zde skupina, kterou lze označit za komunitu? Čím je tato komunita typická? Odkud 

návštěvníci do podniku jezdí? Po jakých akcích jej navštěvují? Jaký jsou rozdíly 

v návštěvnosti a v chování zákazníků v průběhu týdne? Který jiný pražský podnik považujete 

za obdobu podniku vašeho? Do kterých dalších podniků chodí zákazníci navštěvující váš 

podnik? Má váš podnik nějakou reklamu? Kde se o něm dá dozvědět? Jaké jsou výhody a 

nevýhody vašeho podniku? Jaké zde probíhají aktivity, jaký je program? Jaká omezení 

v podniku figurují? Je podle vás podnik na dobré lokalitě? Jak hodnotíte jeho dostupnost?      

Jaké jsou vaše plány do budoucna?  
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Příloha č.3. Slovník 

 

Akční prostor (action space) – prostor, v němž se odehrávají jedincovy aktivity a v němž 

probíhá celková interakce a reakce jedince s jeho prostředím. Akční prostor je ovlivněn 

příslušností k nějakým skupinám, pozicí v sociálních sítích, životním cyklem, či prostorovou 

lokalizací ve vztahu k potenciálním cílům cest. Na morfologii akčního prostoru jedince může 

mít vliv jeho časová preference a lokalizace a prostorová struktura aktivit v urbanizovaném 

prostoru. Akčním prostorem bývá nejčastěji domov a jeho okolí, lokality jako je místo práce, 

obchody a jiná běžně navštěvovaná místa.   

Behaviorální geografie – disciplína sociální geografie zkoumající chování lidí v prostoru a 

jejich prostorové vnímání, zabývá se subjektivní představou geografického prostoru. 

Brownfield – opuštěná, nepotřebná či nevyužitá plocha dříve využívané pro průmyslové či  

komerční účely, často znečištěná, s výskytem nebezpečného odpadu. 

DJ – disc jockey – osoba, která pouští hudbu z hudebních nosičů, v případě této práce se 

jedná od DJe mixující hudbu na vinylových deskách. Obvykle k tomu využívají dva 

gramofony a mixážní pult.   

Dub – hudební odnož reggae, pomalá a temná hudba, hlavní význam mají důrazné a 

překombinované bubny a výrazná basová linka. Zpěv často chybí, nebo jsou použity jen jeho 

fragmenty.    

Fanzin – viz. „zin“.  

FARE – „Football Against Racism in Europe“,  v překladu „fotbal proti rasismu v Evropě“ – 

zájmová skupina usilující o vymícení rasismu z fotbalu v Evropě.  

FNB - „Food Not Bombs“, v překladu „jídlo místo zbraní“ – volné seskupení lidí, kteří 

protestují proti válce a chudobě a zdarma vaří vegetariánské jídlo pro chudé lidi.   

Gentrifikace – elementární infiltrace do vyšší sociokulturní vrstvy. 

Hákoš – slangový výraz pro neonacisty a fašisty.  

Hardcore – hudební odnož punku a metalu. Vyznačuje se energickými písněmi postavenými 

na jednoduchých kytarových riffech v rychlém tempu a s agresivnímy vokály.  

Hip-hop – hudební i životní styl. Rytmická hudba je založená na DJingu a rapování.  

Hiphoper – výraz pro člověka vyznávajícího styl hip hop.  

Humanistická geografie – disciplína sociální geografie zabývající se prostorovým 

diferenciací a organizací lidských aktivit a využívání fyzického prostředí. 

Gay klub – klub pro homosexuální muže.  

Genius loci – duch určitého místa.  
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Indie pop – nezávislý pop.  

Music box – automatická hudební skříň.  

Oi! – hudba, v níž se mísí punk, ska a reggae.  

Psychobilly – směsice stylů punk-rock a rockabilly.  

Reggae – původně jamajský hudební styl, který vznikl v 60. letech 20. století. Vyvinul se 

z hudebního stylu ska.  

Rockabilly – odnož rock n’ rollu objevující se v 50. letech 20. století, zároveň také životní 

styl spojený s rebelstvím, sexualitou a svobodou.  

Sense of place – subjektivně vnímaný pocit vyvolaný konkrétním místem.  

Ska – původně jamajský hudební styl, v němž je kladen důraz na offbetový důraz menta. 

Zpomalením tohoto hudebního stylu vznikl styl reggae.  

Skaparáda – hudební zábava, na níž je DJ pouští hudební styl ska.  

Skapunk – směsice stylů punk a ska. 

Skateboard – sportovní prkno na výkyvných kolečkách.  

Skejťák – člověk, který jezdí na skateboardu.   

Squatting – bezplatné, často nepovolené obývání opuštěných a neobydlených prostor a 

budov. 

Štamgast – stálý / pravidelný zákazník podniku (nejčastěji hospodského zařízení).  

Technař – posluchač elektronické hudby tekno. 

Tekno – rychlá rytmická elektronická hudba a celkový životní styl.  

Zin – zkratka ze slova „magazine“. Název se používá pro nezávislé amatérské neoficiální 

zájmové časopisy, které nejsou dosažitelné v běžné distribuční síti. Nejsou tvořeny pro 

komerční účely, jsou psány bez cenzury.  
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