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Abstrakt 

Bakalářská práce „Česká alternativní kultura v období normalizace a její obraz 

v dobových médiích v letech 1983–1987“ se zaměřuje mediální reprezentaci alternativní 

kultury, tedy té části kulturní scény minulého reţimu, která byla buď přímo 

vytlačována, nebo se sama vědomě nezačleňovala do „hlavního proudu.“ V první části 

se vedle nastínění dobového kontextu zabývá popisem této oblasti kultury, a to nejen 

v rovině neoficiální (tzv. undergroundové), ale i v rovině oficiální či polooficiální 

alternativy vůči idealizovanému hlavnímu a protěţovanému proudu kultury. V druhé 

části se práce soustředí na reflektování alternativní kultury soudobými médii na příkladu 

vybraných periodik. Výzkumnou metodou je kvalitativní analýza a výzkumným 

materiálem pak periodika Rudé právo, Tribuna, Mladá fronta, Melodie a Tvorba  

za vymezené období let 1983–1987. Práce se zaměřuje z největší části na hudební 

alternativní scénu, přednostně pak na jev, který se dá nazvat pokusem o likvidaci nové 

vlny v rockové hudbě, který se ve výzkumu ukazuje být jediným otevřeným mediálním 

útokem na alternativní kulturu ve vymezeném období. Výzkum dále odkrývá určité 

rozdíly ve způsobu o informování o alternativní kultuře v jednotlivých zkoumaných 

periodikách, stejně tak určité jeho proměny v průběhu vymezeného zkoumaného 

období. 

 



   

Abstract 

The bachelor thesis “The Czech Counterculture and Its Media Representation in 

the Period of 1983–1987” analyses the media coverage of that part of culture of the 

communist regime which was set aside from the propagandized main stream – either 

systematically by the regime or purposely by its performers. In the first part of the 

thesis, besides the outlining of the era of normalization and its media, there is a 

description of this type of culture, both in its illegal way (so called underground culture) 

and its official way of providing an alternative to the main stream. In the second part, 

the thesis is focused on following how the media reflected the alternative culture, using 

the chosen periodicals as an exemplar. The method of the research uses qualitative 

analysis and the research material consists of periodicals Rudé právo, Tribuna, Mladá 

fronta, Melodie a Tvorba in the period of the years 1983–1987. The thesis concentrates 

mainly on music, especially on the special phenomenon, which can be called the “New 

wave disruption effort.” Other concerned issues and revealed facts in this thesis are 

definite differences about the way of media coverage of alternative culture between the 

single chosen periodicals, and also the transformation of the way of representation 

during the studied period. 

 

Klíčová slova 

Mediální obraz, alternativní kultura, normalizace, hudba, nová vlna, výtvarné 

umění, divadlo, kvalitativní analýza 

 

Keywords 
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Rozsah práce: Vlastní text práce bez abstraktů a příloh má 121 860 znaků s mezerami, 

tedy 68 normostran. 
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Úvod 

Předmětem této práce je alternativní kultura, resp. její prezentování v oficiálních 

médiích na příkladu Tribuny, Rudého práva, Mladé fronty, Melodie a Tvorby za období 

1983-1987. Zkoumané období je zvoleno tak, aby bylo moţno sledovat určité proměny 

mediálního obrazu přicházející v úvahu v souvislosti s politicko-společenskými 

proměnami, tedy od doby ještě silně intolerantní ke svébytným projevům nezávislé 

kultury, konkrétně od uveřejnění známého článku „Nová“ vlna se starým obsahem 

(Tribuna), po období jistého uvolnění na pozadí Gorbačovovy nové politiky od poloviny 

osmdesátých let.  

Práce se z největší části zaměřuje na alternativní kulturu v oblasti hudby (i proto 

jediným úţeji zaměřeným zkoumaným periodikem je právě hudební časopis – Melodie), 

konkrétním jevem, kterému se pak práce věnuje přednostně, je snaha o potlačení tzv. 

„nové vlny“ v rockové hudbě. Pro určitou komplexnost se práce zabývá vedle hudby 

alespoň okrajově ostatními projevy alternativní kultury. Mým původním záměrem bylo 

věnovat se alternativní kultuře komplexněji, ale ukázalo se, ţe vztah bývalého reţimu 

k ní a především vyuţívání médií lze nejlépe ilustrovat právě na hudební oblasti. 

Zároveň se dá říci, ţe se k hudbě pojí i ostatní kulturní oblasti, resp. projevují se zde 

soudobé trendy, jako například ve scénickém projevu (divadlo, výtvarné umění), 

vzezření a oblékání (např. body-art), v textech (literatura) a v ţivotním stylu vůbec. 

Snahou však samozřejmě bylo podchytit výskyt i ostatních oblastí alternativní kultury 

ve zkoumaných periodikách. Vedle hudby se pokusím ilustrovat reflektování 

alternativní kultury soudobými médii na příkladu výtvarného umění a divadla, která 

jsou relativně dobře určitelná a postiţitelná. 

Na tomto místě bych se ráda ještě pozastavila nad předmětem práce – 

alternativní kulturou, respektive nad uchopením tohoto pojmu. Na alternativní tvorbu 

všech oblastí se totiţ můţeme dívat jako na jakoukoli tvorbu, která poskytovala 

alternativu vůči těm typům tvorby, které byly reţimem protěţované (podporované, 

šířené a propagované) a většinovou společností přijímané, která ale nemusela být 

automaticky neoficiální či ilegální. Pak bychom získali opravdu velmi širokou a těţko 

postiţitelnou oblast kultury. Kdybychom však alternativní kulturu naopak omezili  

na pouze neoficiální projevy, byla by pak zkoumaná oblast naopak velice úzká a těţko 
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by se na stránkách dobových periodik vůbec hledala. (Z tohoto důvodu jsem vypustila 

ze zkoumaných projevů oblast literatury a soustředila se právě na zřetelnější oblast 

hudební tvorby, výtvarného umění a divadla.) Ve své práci jsem se snaţila na základě 

studia literatury a svého nejlepšího úsudku tyto dva póly – neoficiální a oficiální 

alternativu – co nejlépe vybalancovat a postihnout. Nalezneme totiţ umělce, kteří se 

jimi prolínají, tj. kteří sice alternativně tvořili (ať uţ formou či obsahem), ale  

o oficiálnost svého působení buďto usilovali nebo jí dosáhli, ať uţ díky ústupkům 

v tvorbě nebo postojích či díky proměnám politicko-společenské situace. (Více  

k vymezení pojmu alternativní kultura viz kapitola 2.) 

Cílem práce tedy je vytvořit ucelený pohled na alternativní kulturu v druhé 

dekádě normalizace a studii jejího obrazu v médiích tohoto období v jeho proměnách 

v kontextu doby, ilustrovat tak na jejím mediálním obrazu fungování normalizačních 

médií a snahy zkreslovat mínění neinformované části veřejnosti, a intoleranci vůči 

všemu „jinému“ a svobodomyslnému, a někdy aţ systematické vytlačování  

za vyuţívání médií. To vše za pomoci kvalitativní analýzy obsahů vybraných titulů  

ve zkoumaném období. 

Změny schválených tezí 

Po konzultaci s vedoucím práce došlo v průběhu realizace k několika následujícím 

změnám oproti schváleným tezím: 

 

1. V tezích nebylo zcela přesně určeno časové období. Po dohodě s vedoucím 

práce bylo pak na základě analýzy periodik a studia literatury vymezeno období  

1983–1987, čemuţ byl přizpůsoben i název. 

2.  Cíl práce byl upřesněn na kvalitativní obsahovou analýzu. 

3. Za účelem zkvalitnění textu byla pozměna struktura práce a některé podkapitoly 

byly i zcela vynechány. 

4. Ne všechna literatura uvedená v tezích byla shledána relevantní a některé tituly 

tak byly vypuštěny, a naopak byla pouţita další literatura, která v tezích uvedená 

není.  

5. Výzkumný materiál byl rozšířen o časopisy Melodie a Tvorba. 
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1. Dobový kontext 

Následující kapitola má za cíl shrnout dění v Československu ve zkoumaném 

období.  

 

1.1 Období tzv. normalizace 

Druhá polovina 60. let se nesla v duchu pozvolného uvolňování reţimu, které 

vyvrcholilo roku 1968 tzv. Praţským jarem. Toto reformní období začalo v lednu, kdy 

bylo na přelomovém zasedání ÚV KSČ rozhodnuto o nástupu reformátora Alexandra 

Dubčeka do funkce prvního tajemníka namísto Antonína Novotného, pokračovalo řadou 

demokratizačních změn ve společnosti a skončilo dramaticky v noci na 21. srpna 1968 

intervencí vojsk Varšavské smlouvy. Nastala tak dlouholetá okupace Československa, 

která se prakticky zakončila aţ po sametové revoluci dohodou o odchodu vojsk. Období 

represí, obnovení a utuţování mocenské kontroly následně po násilném potlačení 

reformních úsilí roku 1968 se nazývá normalizace.  

„Základním cílem po srpnu 1968 nastoupené normalizace bylo obnovit  

a stabilizovat mocenský monopol komunistické strany, soustředit veškerou moc do 

rukou jejího vedení a aparátu a získat znovu kontrolu nad celou společností.“
1
 

Zásadní roli při zavádění nového normalizačního reţimu v Československu měl 

Sovětský svaz. Jednak zde byla stále přítomna sovětská armáda, která vedle zajišťování 

západních hranic měla za úkol zasáhnout v případě masové rezistence zdejších obyvatel, 

a jednak měla Moskva v rukou československou komunistickou stranu. Její ovládnutí 

bylo prioritou a základní oporou pro nastolení normalizačního reţimu, a tak byly pod 

přímým nátlakem provedeny personální změny v podobě dosazení prosovětsky 

orientovaných představitelů do nejvyšších orgánů. Podstatným momentem tak bylo 

dosazení Gustáva Husáka do vedení ÚV KSČ. 

                                                 

 
1
 OTÁHAL, Milan. Komunistický reţim v období tzv. normalizace. In Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 36. Dostupné 

z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 



   

 

 

6 

  

Bylo přistoupeno k odstraňování všech obrodných demokratických prvků, coţ 

mělo ve straně vedle výměny nejvyšších funkcionářů podobu tzv. prověrek. Během let 

1969-1971 tak ze strany muselo odejít téměř půl milionu členů
2
 v rámci čistek, které se 

staly podstatným nástrojem prosazování nové politiky a ovládání společnosti. Dále jimi 

byla postiţena státní správa, školství, věda, kultura, a samozřejmě média, zkrátka 

„všechny oblasti, které vnímala normalizační moc jako zdroj opozičních sil.“
3
 

V prosinci 1970 byl Ústředním výborem KSČ schválen dokument s názvem 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XII. sjezdu KSČ. Invaze v něm 

byla prezentována jako bratrská pomoc a internacionální solidarita a obrodný proces 

praţského jara jako kontrarevoluce. To byl „normalizační výklad událostí konce 60. let, 

který platil jako dogma aţ do pádu reţimu v listopadu 1989.“ 
4
 

Sedmdesátá léta se pak nesla v duchu utuţování reţimu. Zaměřme se však na 

zkoumané období, tedy na 80. léta. O jistých proměnách lze hovořit aţ v souvislosti  

s jejich druhou polovinou, po nástupu Michaila Gorbačova do funkce generálního 

tajemníka Ústředního výboru KSSS v roce 1985. Díky jeho politice přestavby  

a otevřenosti byl konec normalizace „spojen s proměnou celého komunistického 

bloku.“
5
 V Československu se však reformy příliš neprojevovaly, přestoţe se vedení 

KSČ formálně k přestavbě hlásilo. Ze strany československých komunistů zde byl po 

zkušenostech z roku 1968 strach z jakéhokoli „povolování otěţí.“  Přesto však měla 

Gorbačovova politika dopad i na československou společnost, ta se nyní „mohla 

odvolávat na svého, doposud nenáviděného, bratra a bez moţnosti postihu vyţadovat 

změny.“
6
 Pro toto období je charakteristické slábnutí autority politické garnitury, 

především od poloviny roku 1988, kdy byl „normalizační systém bez ohledu na sílící 

mocenskou perzekuci konfrontován s nebývalým pohybem na neoficiální opoziční scéně. 

                                                 

 
2
 Ibid. 

3
 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010.s. 205 

 
4
Ibid. 

5
 OTÁHAL, Milan. Komunistický reţim v období tzv. normalizace. In Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 36. Dostupné 

z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
6
 Historie.cs (eu): Perestrojka. ČT24 [online]. 20. 2. 2011, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW: 

<http://master.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/115974-perestrojka/>. 
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A to jiţ nikoli pouze v disidentských kruzích, nýbrţ ve stále širších vrstvách 

společnosti.“
7
 

V důsledku toho bylo postavení KSČ na konci 80. let nalomené. Strana rovněţ 

uţ nebyla direktivně řízena ze Sovětského svazu, neboť politika Gorbačovovy 

perestrojky a glasnosti se „vzdala původní bolševické strategie vyţadující mj. 

 i bezmeznou poslušnost sovětských satelitů. Politická linie KSČ spojená po celé období 

komunistické vlády v Československu s podřízeností vůči SSSR dostala trhliny. 

Komunistická moc začala vykazovat řadu známek hluboké vnitřní destrukce a nebyla jiţ 

schopná smysluplně a adekvátně reagovat na probíhající politické změny.“
8
 A tak 

listopadové události roku 1989 zastihly KSČ v nepříliš akceschopném stavu, navíc 

podlomeném nedostatkem přesvědčení a motivace vlastních členů. Z tohoto důvodu byl 

ústup komunistů z jejich mocenských pozic relativně rychlý. Dne 29. listopadu 1989 

zrušilo Federální shromáţdění ústavně zakotvenou vedoucí roli KSČ, coţ znamenalo 

konec mocenského monopolu KSČ a dvacetiletého období normalizace. 

 

1.2 Média doby normalizace 

V mediálním systému v době normalizace byla zastoupena tištěná periodická  

i neperiodická média, rozhlasové vysílání, televizní vysílání a tiskové agentury. 

Následující podkapitola má za cíl shrnout a popsat jejich strukturu, systém reglementace 

v daném období a vývoj v nastalé politicko-společenské situaci. 

 

1.2.1 Ovládnutí médií 

V tzv. Moskevském protokolu (výsledek sovětsko-československých jednání 23. 

srpna 1968) se vedení KSČ zavázalo k obnovení kontroly nad médii. Následné kroky 

tomuto závazku odpovídaly, hned v září bylo legislativně podloţeno obnovení cenzury, 

byl zaloţen ÚTI – Úřad pro tisk a informace, a v lednu 1969 pak jiţ započaly personální 

                                                 

 
7
 OTÁHAL, Milan. Komunistický reţim v období tzv. normalizace. In Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 40. Dostupné 

z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
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čistky v médích. První pokyny, ve kterých bylo médiím zakázáno kritizovat země 

Varšavské smlouvy a pouţívat termínů „okupant“ a „okupace,“ Úřad pro tisk  

a informace vydal jiţ 3. září 1968. 

„Legislativní úpravy přijaté jako důsledek Moskevského protokolu v prvních 

týdnech a měsících po srpnové intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa 

utvořily rámec pro fungování médií v době normalizace.“
9
 17. dubna 1969 Gustáv 

Husák při svém nástupu do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ uvedl, ţe má-li KSČ 

plnit roli vedoucí politické síly v zemi, je nezbytné, aby si zajistila rozhodující ideový 

vliv na tisk, rozhlas a televizi. „Nepřímo tak vlastně ohlásil nástup normalizace 

v médiích.“
10

 (Za veřejné deklarování normalizace médií pak lze povaţovat prohlášení 

„Slovo do vlastních řad“, od předních komunistických ideologů Jana Fojtíka a Jiřího 

Stana, otištěného 17. května 1969 v Rudém Právu. V textu byla veřejnosti poprvé 

předloţena normalizační interpretace vývoje v zemi od začátku roku 1968.)
11

 Nové 

vedení KSČ během několika měsíců „zlikvidovalo nezávislost a samostatnost médií  

a v dalším období je proměnila v poslušné nástroje své politiky.“
12

 Nástrojem pro toto 

ovládnutí se mu staly personální čistky ve všech mediálních institucích. Opakovala se 

situace nastalá po roce 1948, nepohodlní novináři byli nuceni odejít z redakcí, byli 

vylučováni ze svazu novinářů, a bylo zrušeno mnoţství titulů. 

Určité uvolnění nastalo aţ v druhé polovině 80. let po nástupu Michaila 

Gorbačova k moci v SSSR a takzvanou přestavbou. V říjnu 1987 vedení ÚV KSČ 

přijalo dokument Uplatňování leninské zásady otevřené informovanosti veřejnosti 

tiskem, rozhlasem a televizí, praktické projevy uvolnění byly ale velice pomalé.
13

 

 

                                                                                                                                               

 
8
 Ibid. s. 36 

9
 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 208 
10

 Ibid. s. 213 
11

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 214 
12

 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 18. Dostupné z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-

prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
13

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 216-217 



   

 

 

9 

  

1.2.2 Vývoj instituce dohledu nad médii 

Po celou dobu trvání totalitního reţimu (s výjimkou krátkého období v roce 

1968) fungovala cenzura jako nepostradatelná součást řízení médií. A tak jedním  

ze základních prvků fungování normalizačního mediálního systému byla autocenzura, 

neboť odpovědnost za závadné informace leţela na šéfredaktorech a vydavatelích. 

Úřady totiţ uplatňovaly následnou cenzuru, pouze v některých případech, jako byly 

např. výročí intervence, bylo u vybraných médií uţíváno cenzury předběţné.
14

 

Nejprve byl tedy dohlíţecím orgánem jiţ zmiňovaný Úřad pro tisk a informace. 

Se začátkem roku 1969 došlo k federalizaci ČSSR a s ní i ke konstituování nové formy 

kontroly médií v podobě úřadů fungujících na úrovních republik – Český úřad pro tisk  

a informace a Slovenský úrad pre tlač a informácie. 

Značnou část funkcí těchto úřadů převzal v osmdesátých letech Federální úřad 

pro tisk a informace, zřízený zákonem č. 180/1980 Sb. ze dne 16. prosince, jako střešní 

cenzurní orgán, formálně odpovídající federální vládě, prakticky ale řízený přímo 

oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ.
15,

 
16

 

 

 

1.2.3 Struktura médií v době normalizace 

Všechen mediální provoz byl řízen buď přímo ÚV KSČ, nebo prostřednictvím 

jemu podřízených oddělení, orgánů a úřadů. Ve vedení předních médií se většinou 

osobnosti dosazené hned na počátku normalizace drţeli po celé období normalizace. 

V čele Československé televize to byl Jan Zelenka, Československého rozhlasu Ján 

Riško, Československé tiskové kanceláře Otakar Svěrčina.  

 

                                                 

 
14

 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 18. Dostupné z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-

prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
15

 Ibid. s. 18 
16

 Tímto oddělením byla v 70. a 80. letech masová média řízena. Stanovovalo „náklady titulů, výši 

přípustné remitendy, schvalovalo rušení nebo povolování titulů… sledovalo personální obsazení redakcí 

jednotlivých titulů, a vyjadřovalo se i k obsahu a chování jednotlivých listů.“  (KÖPPLOVÁ, Barbara. 

Tisk. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2006. s. 22) 
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Tisk 

V průběhu let 1968 aţ 1971 byla zrušena registrace u 156 periodik.
17

 Počet titulů 

i náklady periodik tedy na počátku normalizačního období značně poklesly.  

Aţ v polovině 70. let počet titulů opět vzrostl, náklady pak teprve aţ na konci 70.  

a v 80. letech.
18

 

Struktura periodického tisku se sestávala především z tzv. ústředního tisku 

(celostátně vydávaných periodik) a regionálního tisku. Ústřední tisk zahrnoval šest 

celoplošných deníků, v čele s deníkem Rudé právo (vydávaným ÚV KSČ  

a garantovaným nákladem milion kusů denně) to byly tituly Lidová demokracie, 

Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce, Zemědělské noviny, a dále pak tematicky 

zaměřené deníky Obrana lidu a Československý sport, přičemţ tituly byly vydávány 

politickými stranami, společenskými organizacemi, nebo státními orgány.
19

  

 

Rozhlas 

V období Praţského jara plnil Československý rozhlas roli důleţitého nástroje 

prosazování reformní politiky. Kromě toho nejpodstatnějšího, tedy narůstání podílu 

skutečně necenzurovaného a objektivního zpravodajství (mj. poskytoval ţivé přenosy ze 

shromáţdění, jednání politiků, atd.), dával prostor pro osobní politické názory 

(kupříkladu v ţivě vysílaném pořadu Mikrofórum). Za okupace pak, kdyţ byla obsazena 

budova Čs. rozhlasu, vysílal improvizovaně a jeho pracovníci nadále informovali  

o situaci a snaţili se tím také zabránit ozbrojeným sráţkám. Rozhlas si tak získal  

u veřejnosti určitou pozici, důvěru a kredit, a tak bylo skutečně v zájmu normalizační 

moci jej dostat rychle a účinně pod kontrolu. 

                                                 

 
17

 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 18. Dostupné z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-

prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
18

 KÖPPLOVÁ, Barbara. Tisk. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 20. Dostupné z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-

prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
19

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 215-216 
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Během normalizace tak, v rámci personálních opatření jakoţto nejúčinnějšího 

nástroje ovládnutí médií, muselo Československý rozhlas opustit přes 800 pracovníků.
20

 

Na jejich místa byli dosazeni politicky prověření pracovníci, často však – stejně jako 

tomu bylo ve všech sférách a odvětvích v zemi – nedostatečně odborní.  

Struktura Československého rozhlasu se ustálila počátkem 70. let, kdy byly 

vytvořeny federální zpravodajský okruh Hvězda, národní okruhy Praha a Bratislava  

a kulturně zaměřené Vltava a Děvín. Roku 1986 odstartovala vysílání stanice Melodie, 

na podzim roku 1989 pak okruh EM zaměřený na mladé posluchače.  

 

Televize 

Československá televize si díky svému působení za Praţského jara a za okupace 

vyslouţila u veřejnosti podobný statut jako rozhlas. Reţim ji znovu ovládl, kdyţ do čela 

jejího vedení v srpnu 1969 dosadil razantního straníka tvrdě postupujícího dle instrukcí 

ÚV KSČ Jana Zelenku. Díky rostoucí sledovanosti v polovině 70. let jiţ byla televize 

„významnou oporou totalitní moci a během normalizace vystoupala na pozici 

nejvlivnějšího média v zemi.“
21

 

 

Roku 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu, 1973 na něm začalo 

(pravidelné) barevné vysílání a v roce 1975 pak bylo vysíláno pravidelně barevně  

i na prvním programu.  

 

Informační zdroje 

Výhradní postavení. pokud jde o zpracovávání a šíření informací, měla 

Československá tisková kancelář. „Její informace na základě smluv odebíraly redakce 

tuzemských deníků, rozhlas, televize, instituce a orgány veřejné správy, zahraniční 

zpravodajové akreditovaní v Československu i zahraniční média.“
22

 ČTK měla mimo 

jiné kontrolu nad informacemi ze zahraničí, neboť měla výhradní právo na distribuci 

                                                 

 
20

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 236 
21

 Ibid. s. 240 
22

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 211 
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zpravodajství zahraničních zpravodajských agentur a měla vlastní zpravodaje uţ ve 22 

zemích.
23

 

 

Roku 1977 byla zřízena tisková agentura Orbis, která zajišťovala ideové 

působení do zahraničí.  

 

Samizdat a exil 

„Nechtěným důsledkem tvrdé normalizační mediální politiky byl vznik 

alternativních informačních a komunikačních kanálů.“
24

 

 

Těmi byla samizdatová a exilová produkce. Zpočátku měly samizdatové tituly 

spíše charakter almanachů a sborníků, ale po r. 1977 se vznikem Charty a následnou 

potřebou se bránit reţimní propagandě nastal obrovský rozvoj. Od poloviny 80. let  

na něm měl značný podíl rozmach technologií, často v podobě pašovaných kopírovacích 

strojů a počítačů.
25

 Mezi nejvýznamnější samizdatová periodika patřily Revolver revue, 

Vokno a Lidové noviny vycházející od ledna 1988 (dvě nultá čísla vyšla jiţ r. 1987). 

 

Exilovou produkci pak zastupuje především Svědectví Pavla Tigrida (Paříţ)  

a Listy Jiřího Pelikána (Řím). Tyto dva tituly byly ilegálně distribuovány  

do Československa, a jsou tak příkladem posrpnové prohloubené spolupráce disentu  

a exulantů. Přispívali do nich i domácí perzekuovaní autoři a jejich důleţitá role 

spočívala především v udrţování reflexe dění v Československu a udrţování nezávislé 

publicistiky.  

 

 

                                                 

 
23

 Ibid. 
24

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010. s. 246 
25

 Ibid. s. 223 
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1.2.4 Výrazové prostředky a propaganda 

 „V autoritářských, resp. totalitních reţimech jsou média chápána jako nástroj 

prosazování politiky vládnoucí moci, jako prostředek propagandy.“
26

 Této deklarované 

a vynucované úloze médií byla jejich skutečná role nejblíţe v 50. letech, narušena byla 

v krátkém reformním období r. 1968 s přesahem ještě do roku 1969. Po nástupu 

normalizace, přes urputnou snahu tento autoritářský model médií opět plně nastolit, 

však přece jen, díky působení na jiţ zkušeností obrněné či zlhostejněné publikum, 

vyznívala u stále širší části veřejnosti naprázdno.  

Totalitní propaganda má podle Karla Šebesty tři funkce – informační, rituální  

a působící, které se navzájem prolínají.
27

 

V rámci propagandy byl prostřednictvím médií veřejnosti předkládán obraz 

světa, který, jak definuje Šebesta, byl rozdělen na „náš“ svět pozitivních kvalit a svět 

negativních kvalit – svět nepřátelský.
28

 Pro takové podávání bylo typické krajní 

zesilování pozitivních informací o totalitním reţimu a naopak zamlčování a zeslabování 

informací o jeho neúspěších (přičemţ opačný princip platil pro informování  

o protivníkovi).
29

 K tomu podle Šebesty slouţilo například uţívání kvantifikujících 

jazykových prostředků, neurčitých obecných označení a eufemismů, prezentování 

negativních jevů na pozadí vše zastiňujících úspěchů, či frazeologizace vyjadřování.
30

 

 

 

1.2.5 Kulturní periodika v Československu 80. let 

 Titulům zaměřeným na hudbu, oficiálním i neoficiálním, se budu věnovat 

podrobněji v následující kapitole. Následuje výčet titulů věnujících se kultuře obecně 

nebo jejím jednotlivým oblastem. 

                                                 

 
26

 KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role v totalitním systému. In Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 9. Dostupné 

z WWW: <http://www.usd.cas.cz/slovnikova-prirucka-k-ceskoslovenskym-dejinam-1948-1989>. 
27

 ŠEBESTA, Karel. Jazyk totalitního reţimu. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-

1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 6 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
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V 80. letech vycházela následující oficiální kulturní periodika: Tvorba (týdeník 

pro politiku, vědu a kulturu, vyd. Rudé právo; příloha Kmen 1982-1987, od ledna 1988 

samostatně jako týdeník Svazu českých spisovatelů), Ateliér (čtrnáctideník Svazu 

českých výtvarných umělců), Kulturní práce (měsíčník pro „kulturní práci“, časopis 

závodních klubů ROH), Hudební rozhledy (měsíčník Svazu českých skladatelů  

a koncertních umělců), Literární měsíčník (měsíčník Svazu Čs. spisovatelů), Scéna 

(čtrnáctideník Svazu českých dramatických umělců), Svět v obrazech (kulturně 

politický obrázkový týdeník, vyd. Český svaz novinářů), Záběr (čtrnáctideník Čs. 

filmu), Film a doba (měsíčník), Světová literatura (sborník zahraniční literatury, 

dvouměsíčník), časopis Kino; na Slovensku pak: Výtvarný ţivot (měsíčník Slovenského 

fondu výtvarných umělců), Literárny týţdenník (měsíčník Svazu slovenských 

spisovatelů), Romboid (měsíčník pro otázky umění a literatury Svazu slov. spisovatelů), 

Dotyky (měsíčník, „časopis pro mladé autory“), Film a divadlo (čtrnáctideník  

pro otázky filmu, divadla a televize), Dialóg ´89 (čtrnáctideník Svazu slovenských 

dramatických umělců).
31

 

Samizdatově v daném období vycházela (většinou nepravidelně) celá řada 

neoficiálních titulů věnujících se kultuře nebo jejím jednotlivým oblastem, vyjmenujme 

alespoň některé, povětšinou vydávané v Praze. Nejvýznamnější časopis kulturního 

undergroundu – Vokno (od roku 1987 s aktualitami v podobě přílohy Voknoviny). Dále 

samozřejmě Revolver Revue (literární a společenský magazín), O divadle (kulturní 

časopis se zaměřením na divadelní problematiku), Jazzstop (kulturně politický časopis), 

Horizont (politický, kulturní a literární časopis), Host (brněnská literární revue). 

K (kulturní magazín, po sloučení s titulem Fragment vychází jako Fragment K), 

Kontakt (literární a kulturní magazín s ilustracemi), Kritický sborník (literární teorie, 

kritika, bibliografie), Někdo Něco (revue výtvarného umění), Obsah (literární a kulturní 

časopis), Prostor (společenská, politická a kulturní revue), Revue 88 (nezávislá kultura, 

politika a ekologie očima studentů), Sado-Maso (filozofický, literární a hudební 

magazín).
32

 

                                                 

 
31

 KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé ţurnalistiky. IV. díl : Česká a 

slovenská ţurnalistika v letech 1944-1987. Praha : Novinář, 1989, s. 204-218 
32

 Seznam samizdatových periodik ve fondu ČSDS. Národní muzeum [ online ]. 2005, 2011 [cit. 2011-

04-15]. Dostupné z www: < http://www.nm.cz/historicke-muzeum/ceskoslov_stredisko_samizdat.php>.  
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2. Alternativní kultura období 1983–1987 

Je logické, ţe se veřejnost – pod tlakem utuţující se normalizace – stala 

publikem vyprahlým po alternativě. Alternativě k reţimem předkládanému  

a vynucovanému světu kultury, který ve své podstatě byl jen omezeným a opakujícím se 

fragmentem toho všeho, co kreativní svět můţe nabídnout. Samozřejmě nejen publikem, 

ale v mnoha případech i po alternativě dychtícím tvůrcem. A tak můţeme v období 

normalizace sledovat rozvoj toho, co se nazývá alternativní kulturou, projevující se 

v podstatě v celém kulturním spektru, ale nejpozorovatelněji zřejmě v oblasti hudby.  

Určujícím rysem pro veškeré aktivity alternativní kultury, byl tedy jejich odklon 

od převládajícího – oficiálního kulturního proudu, ať uţ z hlediska postojového nebo 

estetického. Podstatným rysem je tedy její „lokalizace na sociálním, kulturním, 

ekonomickém, a v podstatě i prostorovém okraji společnosti.“
33

  V této souvislosti, 

pokud jde o „okraj kulturní“, můţeme hovořit okraji pomyslného útvaru, v jehoţ centru 

se nacházela původní tvorba s ideologickým obsahem, cenzurou deformovaná kulturní 

klasika a důsledně dozíraná scéna kultury masové.  

Alternativní kultura je široký pojem, který můţe souhrnně označovat veškeré 

neoficiální projevy na poli umění v průběhu celého totalitního reţimu, ale zároveň 

pojmenovává specifičtější oblast, které se zde věnujeme, a sice alternativní kulturní 

scénu (především hudební) druhé poloviny 70. let a hlavně 80. let. Abychom si upřesnili 

předmět této práce, je třeba vymezit pojem alternativní kultura. Josef Alan rozděluje 

neoficiální – alternativní scénu československé kultury doby totality na tři nejvýraznější 

pole, underground, disent a alternativní v uţším slova smyslu, která se navzájem 

prolínaly ale i ignorovaly, a která se od sebe lišila především rozdílným rozsahem 

politické angaţovanosti, resp. mírou manifestace protireţimních postojů.
34 

Ta je 

nejsilnější u disentu, který je apriorně politický, a je vlastně určitou formou odporu vůči 

reţimu. Underground je pak sice charakterizován vědomou rezistencí, odmítáním nebo 

ignorováním reţimu a jeho institucí, ale zároveň i nelibostí k pohledu na něj jakoţto  

na primárně politického aktéra.
35 

U poslední popsané skupiny alternativních kulturních 

                                                 

 
33

 ALAN, Josef. Alternativní kultura jako sociologické téma. In: ALAN, Josef, BITRICH Tomáš et al. 

Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2001. s. 23 
34

 Ibid. S. 19-20 
35

 Ibid. 
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počinů, které často mohly být spíše zpolitizovány, neţ politické, bylo v tomto ohledu 

někdy moţno pozorovat i různý stupeň spolupráce s reţimem (přistupování  

na podmínky a kompromisů) ve snaze o prosazení se u veřejnosti a tím i pronikání  

do oficiálního (či polooficiálního) prostoru. I díky tomu byla pro alternativní kulturu 

v 80. letech typická jistá postojová nejednotnost a nestálost, stejně tak jako rozmanitost 

z hlediska stylů a směrů tvorby. Na jedné straně byli ti, kteří se dobrovolně drţeli 

v ústraní a raději se vzdali veřejného vystupování, a na druhé ti, kteří v různé míře  

na hru reţimu přistupovali. Chodili na přehrávky, dělali ústupky v tvorbě či postojích  

a na veřejnost se dostávali pomocí „nalezení nějakého zřizovatele, pod jehoţ hlavičkou 

se dalo vystupovat.“
36

 Také vznikala a fungovala určitá „organizační a kontaktní centra 

na více či méně oficiální (legální) bázi, která hrála rozhodující roli při zajišťování 

vazby na veřejnost.“
37

 Příkladem je především Jazzová sekce, klub Chmelnice (oběma 

se budeme věnovat v podkapitole o hudbě) či řada regionálních center jako např. 

kulturní střediska a galerie. 

Díky jedné z charakteristických vlastností totalitního reţimu – nedůvěře  

a nepřátelství vůči všemu novému neznámému, a díky jemu vlastnímu potlačování 

veškerých projevů svobodomyslnosti, se na zmíněném okraji v 80. letech ocitá 

alternativní kultura, v rámci které se (mimo jiné i díky otevřenosti amatérům) rozvíjela 

činnost mladých umělců, pro něţ bylo charakteristické hledání odlišných přístupů 

k sebevyjádření i cest k publiku a jejichţ tvorba „nemusela vyhovovat institucionálním 

specifikacím, a naopak respektovala nekonvenčnost a osobitost.“
38

   

Oproti tomu, vzhledem k pro totalitní reţim typickému zavádění ideových  

a estetických norem do umění (které byly účinným nástrojem kontroly tvorby) byla 

pochopitelně podporována průměrnost a řadovost. A protoţe „součástí i výrazem 

kreativity je narušování norem, dochází zde k neustálému ohmatávání hranic oficiální 

kultury – a k jejich posunu.“
39

  

                                                 

 
36

 Ibid., s. 27 
37

 Ibid., s. 32 
38

 Ibid. s. 48 
39

 ALAN, Josef. Alternativní kultura jako sociologické téma. In: ALAN, Josef, BITRICH Tomáš et al. 

Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2001. s. 13 
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2.1 Alternativní výtvarné umění 80. let 

Po roce 1970 ve výtvarném umění postupně nastával obecný úpadek, který 

provázelo několik faktorů. Hodnotní umělci byli spjati s šedesátými léty, přičemţ jejich 

generace jiţ v dalších dekádách příliš nepůsobila z různých důvodů. Část jich jiţ 

zemřela, část emigrovala, část odešla do ústraní. Produkce umění klesala, docházelo 

k útlumu veřejných výtvarných aktivit. Na Filosofické fakultě Karlovy univerzity 

nebyly přednášeny dějiny umění 20. století, z knihoven byla odstraněna řada publikací  

a katalogů současných umělců.
40

 Do okruhu alternativy se „dostaly všechny ty výtvarné 

projevy, které byly obsahově neslučitelné s oficiální doktrínou anebo jejichţ autoři byli 

povaţováni za politicky nepřijatelné.“
41

  

Neoficiální výtvarná tvorba se alternativně projevovala v různé míře jak 

obsahem, tak formou. V obojím se v tomto období výrazně odráţela nemoţnost 

kontaktu s publikem, která vedla k určitému osamocení a následně existencionálnímu 

tématu, přičemţ jako obraz doby se začala na konci 70. let projevovat například 

tendence zvaná. „česká groteska.“ K jejím hlavním představitelům, autoritám, a zároveň 

nejzakázanějším autorům normalizace patřil Karel Nepraš. „Ve svém celku české umění 

„zintrovertnělo.“ Vyjadřovalo se mnohem více prostřednictvím skrytých metafor  

a alegorií. Vznikla zde celá řada nezaměnitelných děl, která obohatila vývoj českého 

umění o specifickou existenciální příchuť, ať jiţ měla podobu mravně apelativní či 

absurdně groteskní. Řada z nich se pak rovněţ zabývala výmluvnými tématy ticha, 

prázdna a bezčasí či tématy agrese a násilí.“ 
42

  

Prostor měla daná generace v různých podobách. Jednak to byly různé 

neoficiální výstavy. Významní v tomto směru byli soukromí sběratelé, kteří umoţňovali 

zájemcům vstup do svých sbírek.  Umělci a zájemci o umění se rovněţ setkávali 

v soukromých prostorách a ateliérech. Scházeli se často kolem Jindřicha Chalupeckého, 

významné postavy na poli alternativní kultury v oblasti umění. Centrem neoficiálních 

setkání umělců byl např. ateliér významného sochaře Olbrama Zoubka (Olbram Zoubek 

je dnes znám především jako autor posmrtné masky Jana Palacha nebo pomníku obětem 

                                                 

 
40

 KLIMEŠOVÁ, Marie. České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. In: ALAN, Josef, BITRICH 

Tomáš et al. Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 

2001. s. 392  
41

 Ibid., s. 378 
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komunismu na Újezdě). Zajímavým fenoménem a specifikem 80. let je pak tzv. 

„výstavní turistika“ často spojená s „výstavními autobusy“ směřujícími na ty výstavy, 

které se podařilo prosadit mimo hlavní město.
43

 Informace o jednotlivých akcích se 

obvykle šířily ústní formou či pomocí soukromě vyráběných a distribuovaných 

pozvánek. 

Na konci 70. let a v průběhu 80. let pak zavládla vlna tzv. Konfrontací.
44

 Jednalo 

se o neoficiální programová ateliérová vystoupení mladých umělců vedených 

nemoţností uplatnit, prezentovat a porovnávat vlastní tvorbu ve veřejných výstavních 

síních. V uţším slova smyslu lze hovořit o společných aktivitách mladých umělců 

uměleckých škol (především AVU) probíhajících od začátku 80. let. Od pořadatelů zde 

byl směrem k aktérům vysloven poţadavek, „aby studenti ignorovali výslovný zákaz 

profesorů, a vystavovali své práce, vzájemně se seznamovali se svou tvorbou a pokud 

moţno oslovili i širokou veřejnost.“ 
45

 

Oproti postoji (vycházejícího z daného postavení) generace umělců v 70. letech, 

se v 80. letech v podobě Konfrontací – v duchu 2. poloviny 80. let – projevuje odmítání 

skrývání a snaha mladých studentů – umělců o uznání veřejností. Poslední Konfrontace 

měla kupříkladu pokračování v Lidovém domě, kde se konaly výstavy Tvrdohlavých 

(Jeden starší, jeden mladší), které byly oficiálně povolené.
46

 „Potřeba uznání 

komunistickými úředníky byla nepochopitelná pro starší generaci, která přijala - 

ostatně jí v sedmdesátých letech, kdy komunistická moc byla ještě při síle, nic jiného 

nezbývalo - ţivot v intelektuálním ghettu.“ 
47
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 KLIMEŠOVÁ, Marie. České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. In: ALAN, Josef, BITRICH 

Tomáš et al. Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 

2001. s. 412 
44

 Název "Konfrontace" vyjadřoval zaprvé konfrontování v rámci této generační skupiny umělců, a  
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45

 HLAVÁČEK, Ludvík.  Konfrontace 80. léta. Artlist [ online ]. 2006 [cit. 2011-03-18]. Dostupné 

 z www: < http://artlist.cz/?id=2409>.  
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 

Zcela v tomto duchu se profilovala např. alternativní skupina Tvrdohlaví, jejíţ členové při zakládání 
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2.2 Alternativní divadelní scéna 80. let 

Jak popisuje Vladimír Just, v éře normalizace jiţ (na rozdíl od poúnorového 

období) nebylo na divadlo nahlíţeno jako na významný nástroj propagandy  

a manipulace mas, jelikoţ pro reţimní ideology nyní platila skutečnost, ţe divadlo 

navštěvuje pouze zanedbatelná část populace.
48

 I díky těmto podmínkám mohly 

existovat a značně se rozvíjet (v 80. letech obzvlášť) divadla na pomezí legality – tzv. 

studiová divadla. Na jedné straně nepodporovaná, ale ani nezakázaná a trpěná,  

a na druhé straně asi nejvíce trpící dopady cenzorních a personálních zásahů.
49

 

Představovala platformu alternativy vůči tradičním „kamenným“ divadlům. A to svou 

experimentálností – prací s nestandardními metodami a stíráním hranic jednotlivých 

oborů umění, vyuţívajíc např. hudební či nonverbální prostředky, svou 

svobodomyslností a často i satirou, a zejména svým autorstvím, otevřeností amatérům  

a vysokou mírou kontaktu s diváky. „Umělecky i názorově atakovala na jedné straně 

diváky, na straně druhé establishment.“
50 

A tak „studiově" v této době působili ti 

umělci, které produkce v tradičních angaţmá neuspokojovala – především z hlediska 

nedostatečné moţnosti umělecké seberealizace.  

Stála tu tak proti sobě divadla kamenná – tradiční s často netvořivým provozem, 

pod tíhou cenzury i autocenzury a ovládnutou dramaturgií a „ţivé, vitální a hravé 

soubory studiových divadel, které nedělaly rozdíly mezi divadlem profesionálním  

a amatérským, stejně jako rušily   hranice mezi různými uměními, mezi dramatickým 

textem a poezií, hercem i nehercem nebo mezi jevištěm a hledištěm.“
51

 

Příkladem mohou být Studio Ypsilon nebo Husa na provázku (později Divadlo 

na provázku), studiové postupy uplatňovaly i některé nestatutární, většinou kočovné, ale 

relativně stálé praţské skupiny jako např. Divadlo na okraji, Nedivadlo I. Vyskočila, 

                                                                                                                                               

 
2006, http://artlist.cz/?id=130) Skupina Tvrdohlaví byla uznána oficiálními orgány nyní jiţ pomalu 

rozkládajícího se lidově demokratického zřízení 
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 JUNGMANNOVÁ, Lenka. Neoficiální dramatika v letech 1945-1990. In: ALAN, Josef, BITRICH 

Tomáš et al. Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 

2001. s. 470 
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Divadlo bratří Justů, Divadlo Járy Cimrmana či divadlo Vizita.
52

 Na podobné úrovni 

alternativy vůči oficiální – tradiční scéně lze zmínit amatérská divadla (např. populární 

Sklep), která rovněţ často pracovala „studiově.“ 

Neoficiální scéna utvářela spíše vytlačováním konkrétních „nepohodlných“ 

osobností (herců, reţisérů, dramatiků) z té oficiální. Představovala ji ilegální, tzv. 

bytová divadla, jejichţ účastníky a i představiteli byli především zástupci disentské 

struktury. Rozmohlo se především ve druhé polovině 70. let, ve spojitosti 

s nejvýznamnějším z nich – bytovým divadlem Vlasty Chramostové. Fungovalo od roku 

1976 do r. 1980, kdy sami tvůrci „činnost zastavili, neboť stupňující se policejní represe 

stále víc ohroţovaly i jejich diváky (zatýkání, vyhazovy ze zaměstnání, násilné vyváţení 

desítky kilometrů za Prahu).“
53

 V 80. letech však bytová divadla také působila, např. 

Divadlo u stolu, Divadlo Váha, autorská čtení atd.
54

  V bytovém divadle většinou nešlo 

o přímou politickou kritiku či satiru, jak uvádí Vladimír Just, jelikoţ „prvek občanské 

odvahy a bytostné opozičnosti byl obsaţen v samotném aktu jeho konání, tj. 

v ignorování mravně nelegitimního zákazu.“
55

 Bytové divadlo zahrnovalo škálu různých 

druhů projevů – autorská čtení, scénická čtení, komorní divadelní inscenace, vesměs 

charakteru autorského divadla. Typickou formou byla hořká existencionální filozofická 

a lyrická reflexe světa (s moţností aplikovat na soudobý společenský či politický 

model).
56

   

Neoficiální dramatickou literární tvorbu představoval především Václav Havel. 

Lenka Jungmanová povaţuje jeho hru Largo Desolato z roku 1984 za určitý vrchol 

neoficiální dramatiky.
57
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2.3 Alternativní hudební scéna 80. let 

Hudební alternativní scéna sedmdesátých a osmdesátých let byla dle známého 

hudebního publicisty Josefa Vlčka „pravděpodobně nejmocnější sloţkou české 

alternativní kultury.“
58

 Souvisí to bezesporu s faktem, který popisuje dále, a sice  

ţe od dob Beatles se rocková a populární hudba stala důleţitým nositelem kulturního  

a společenského vývoje.
59

 A tak byla hudební oblast jednou z „nejpřísněji 

kontrolovaných a ideologizovaných druhů umění v Československu.“
60

  

Alternativní scéna reagovala na „produkty normalizační kultury, především  

na elektronická média a oficiální populární hudbu. Odmítala hlavně jejich idylický 

obraz spokojené společnosti…“
61

 V širším slova smyslu tak označovalo slovo 

„alternativní“ protiváhu všemu, co se hrálo v rozhlasu, televizi a vycházelo  

na gramofonových deskách, potaţmo magnetofonových páskách. V uţším slova smyslu 

pak pro přesnější definování předmětu této práce pomůţe rozdělení (respektive 

periodizace) alternativní hudební scény v době normalizace na čtyři vlny dle Josefa 

Vlčka. První, s počátkem ještě v době před normalizací, byl underground (např. Plastic 

People of the Universe), dále na ní v druhé polovině 70. let navazující experimentální 

alternativní scéna (kapely jako Extempore a Stehlík kolem Jazzové sekce), následně tzv. 

„novovlnná“ alternativní scéna první poloviny 80. let, a nakonec generace druhé 

poloviny, kterou nazývá „overground“, která usiluje o legalizaci svého postavení  

a „kolaboruje“ s reţimem.
62

 Této práce se tedy týkají druhé dvě zmiňované oblasti. 

V 80. letech se k alternativní a zahraniční muzice mohli lidé dostat několika 

způsoby. Gramofonové zahraniční desky se prodávaly na tzv. černých burzách, pokud 

jde o české kapely, později se samizdatově šířily magnetofonové pásky (většinou 

záznamy z koncertů). Zájemci se s ní dále mohli seznámit na tzv. poslechových 

diskotékách s přednáškami a samozřejmě na koncertech. Nejvýznamnějším místem byl 

v tomto směru ţiţkovský Junior klub Na Chmelnici. Byl nejproslulejší a stal se jakýmsi 

„centrem“ alternativní kultury. Vystupovaly zde nejpopulárnější alternativní kapely 
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(např. Jasná Páka, Praţský výběr, Letadlo, Garáţ, Precedens, Psí vojáci či Visací 

zámek) a novovlnné a punkové kapely zde vlastně začínaly. Kromě toho zde byly 

pořádány výstavy, přednášky o výtvarném umění a kinematografii, nebo zmíněné 

poslechové diskotéky či divadelní představení.
63

 

 

2.3.1 Systém mocenské kultury nad hudební scénou 

Celý mechanismus fungoval na linii umělec – zřizovatel – pořadatel. Pokud jde 

o umělce, klasickým typicky normalizačním nástrojem v duchu čistek byly 

rekvalifikační zkoušky – tzv. přehrávky (skládající se ze zkoušení z hudební teorie, 

pohovoru o společenské situaci a politice a zahrání několika skladeb z repertoáru). Roku 

1974 bylo k rekvalifikacím pozváno 6475 umělců a oprávnění k vykonávání profese 

jich získalo pouze 3450.
64

 Zřizovatelé byli odpovědní za úroveň kapely, její činnost  

i „ideovou úroveň“, stejně tak pořadatelé měli zodpovědnost za odehrané koncerty.
65

  

Platilo tzv. povinné zprostředkování. V daném období jako zprostředkovatelé fungovaly 

jen Pragokoncert a krajské podniky pro film, koncerty a estrády při Krajských 

národních výborech.
66

 V neposlední řadě kontrolu představoval policejní dohled 

Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti, v 80. letech však s důrazem spíše  

na „prevenci“ (dohled a odhalování „šiřitelů“; ve větším měřítku přes státní a veřejné 

instituce). Nicméně proti nové vlně a především punku byly od roku 1980 vyvíjeny 

represe, kdy StB nasazovala proti protagonistům a fanouškům nové vlny a punku své 

agenty, v rámci akce s názvem „Odpad.“ Ta vyvrcholila v roce 1985, kdy se, jak 

popisuje jedna ze zpráv SNB, v rámci opatření „profylaktických rozkladných  

a preventivně výchovných proti vytipovaným skupinám i jednotlivcům podařilo sníţit 

počet hudebních skupin z původních 523 (v roce 1983) na pouhých 58. Podařilo se 

navíc zabezpečit jejich agenturní kontrolu a prohloubit dohled ze strany příslušných 
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orgánů odborů kultury a národních výborů.“
67

 Dle Miroslava Vaňka však skupin punku 

a nové vlny existovalo mnohem více, jen třeba přestaly na čas koncertovat.
68

 

Skutečnost, ţe měla státní moc hudební scénu ve svých rukách, dokládá i systém 

kádrového pořádku, kdy například sekretariát ÚV KSČ schvaloval šéfredaktora hlavní 

redakce hudebního vysílání ČS rozhlasu, ředitele vydavatelství Supraphon a Panton, 

umělecké agentury Pragokoncert, jakoţ i ředitele vydavatelství jediného oficiálního 

hudebního časopisu Melodie (Panorama).
69

  

 

2.3.2 Uvolňování situace v 2. polovině 80. let 

Alternativní kapely příliš často nekoncertovaly, ještě na konci 70. let podle 

Josefa Vlčka bylo 12 koncertů do roka maximum,
70

 ale jak se v 80. letech alternativní 

scéna značně rozrůstala, vznikala řada nekonformních hudebních klubů a kapela mohla 

mít i dva aţ tři koncerty měsíčně. V druhé polovině dekády Socialistický svaz mládeţe 

přistoupil k aktivní činnosti v oblasti hudby, a tyto kapely dostaly významný prostor  

na festivalech pořádaných právě SSM, (spolu s Palácem kultury, Ministerstvem kultury 

ČSR, Ústavem pro kulturně výchovnou činnost, Českým rozhlasem, Supraphonem, 

Pantonem, Pragokoncertem a dalšími) zvaných Rockfest (první ročník se pořádal  

27.–30. června 1986 v Paláci kultury). Oficiálně tyto činnosti svaz podnikal ve snaze  

o přiblíţení mladým lidem, ale dle řady hudebníků, kritiků i publicistů tento krok 

znamenal spíše důsledek velkého nárůstu popularity kapel nové vlny a punku v letech 

1983–1985 a z něho vyplývající snahy dostat tyto kapely a nekontrolovatelné aktivity 

pod dozor.
71
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V druhé polovině 80. let se podařilo vydat několik alb a singlů skupin, které 

začínaly jako alternativní (Yo Yo Band, Ivan Hlas a Nahlas),
72

 a na konci 80. let začaly 

mít kapely obecně značně otevřenější moţnosti. Veřejně vystupovaly a nahrávaly 

leckdy i kapely, které byly vysloveně protireţimně naladěné (své první singly vydaly 

např. Hudba Praha a Psí vojáci).
73

 

Pokud jde o příčiny nastalého uvolňování podmínek na poli alternativní hudby, 

Miroslav Vaněk poukazuje na několik faktorů. Jedním z nich je ekonomický aspekt. 

Díky stagnující a upadající ekonomice bylo třeba uplatnit trţní hledisko popularity 

alternativních ţánrů, čili uţ nebylo lhostejné, kolik se prodá desek a kazet. Zároveň se 

ve 2. polovině 80. let postupně měnila garnitura funkcionářů na niţších úrovních 

aparátu, přičemţ „ti mladší dokázali uţ dohlédnout alespoň tak daleko, aby pochopili,  

ţe rocková hudba nepředstavuje to největší ohroţení jejich moci,“
74

 a kdy, vzhledem 

k vzrůstající nepřátelské aktivity nezávislých občanských iniciativ uţ ani represivním 

orgánům nedávaly takové moţnosti tak důsledně sledovat dění na hudební scéně.
75

 

 

2.3.3 Jazzová sekce 

Pro alternativní hudební scénu a kulturu vůbec měla nesporný význam Jazzová 

sekce. Vznikla v roce 1971 (jako součást Svazu hudebníků ČSR). Původně podporovala 

výhradně jazz, avšak později, zvláště v 80. letech se stala jednak jakýmsi středobodem 

alternativní kultury a prostředníkem pro její komunikaci s veřejností, ale i symbolem 

odporu vůči represím aparátu. Pořádala (alternativní) vystoupení, přednášky, koncerty, 

festivaly (Praţské jazzové dny) a výstavy. Věnovala se značně i publikační činnosti – 

bulletin Jazz, členský zpravodaj 43/10/88, v edici pro současné výtvarné umění 

s názvem Situace vydávala portréty současných výtvarných umělců, v ediční řadě 

Jazzpetit pak celkem 24 knih (které by většinou jinak na vydání neměly šanci (např. 

Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala), a dále řadu neperiodických 
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publikací, jako katalogů k výstavám, nebo plakátů či kalendářů.
76

 Přesto, ţe nepůsobila 

vysloveně ilegálně, nesl její existenci reţim s nelibostí čím dál větší (jelikoţ 

pochopitelně nesnesl, aby se někde rozvíjely aktivity mimo oficiální proud a jeho 

kontrolu) a byla do této ilegální pozice postupně vytlačována. (Zvláště potom, co  

se zastala nové vlny a po vydání Krýzlova článku v Tribuně /viz níţe/ a vydala 

obhajobu hudebního publicisty Josefa Vlčka Rock na levém křídle.) Tlak začal 

nepovolením Praţských jazzových dnů v roce 1980 a vyvrcholil zákazem činnosti 

Jazzové sekce roku 1984 zrušením Svazu hudebníků. Jazzová sekce však pokračovala 

ve své činnosti dál, pod neustálým pronásledováním StB. 

Vedle Jazzové sekce existovala pod Svazem hudebníků ještě Sekce mladé 

hudby. Organizovala koncerty umělců, vydávala alternativní rockový časopis Kruh, 

hudební monografie a pořádala klubové promítání zakázaných filmů. Vznikla v roce 

1977 a svou činnost byla nucena ukončit po silném mocenském nátlaku v roce 1985.
77

  

 

2.3.4 Nová vlna a punk 

Jak jsem zmiňovala, pro neoficiální hudební scénu 80. let je vedle 

přetrvávajícího undergroundu 70. let a experimentální alternativy 2. pol. 70. let, z části  

i folku a folk-blues-rocku
78

 nejtypičtější tzv. nová vlna. 

Pokud jde o punk, hudební historici či publicisté se většinou shodují, ţe ačkoli je 

svébytným fenoménem, byl od začátku součástí nové vlny. (Zkrátka jedním z jejích 

směrů, mezi něţ patřily například tzv. novoromantismus či reggae.)
79

 Punk, to byla 

jednoduchá kytarová muzika zaloţená na pár akordech, s křičenými texty o odporu 

k systému, o ţivotě na ulici, muzikanti, kterým nezáleţelo na tom, dobře hrát, ale  

na výrazu a autenticitě. Byl to tak prostor pro amatéry a „outsidery.“ Kapely nové vlny 

tento hudební styl akceptovaly, ale vymezovaly se vůči němu. Především byl na ně 

příliš „primitivní.“ Muzikanti nové vlny, kterou se ti čeští inspirovali, byli často studenti 
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uměleckých škol (čímţ vnášeli prvky výtvarné a divadelní), a jejich hudba byla 

precizní, pouţívající rozmanité hudební nástroje (typicky např. syntetizéry) či civilní 

zpěv.
80

  

 

2.3.5 Česká nová vlna 

V českém prostředí nastoupila nová vlna v letech 1981–82
81

 a byla (především 

zpočátku) mnohem více zastoupena amatéry, ale stále šlo o hudbu originální, 

experimentální, zvláštní a bourající konvence, s energií a nadsázkou a fungujícím 

výtvarným pojetím a divadelností.  Měla svá specifika, především to byl humor, 

projevující se ve skladbách s absurdními, ironickými či sarkastickými texty. Vtip se 

projevoval i v bizarních českých názvech skupin, které si v tomto normalizačním 

období většinou nedovolovaly pouţívat názvy v angličtině (jako to bylo populární např. 

v 60. letech).
82

 Další specifikum vyplývá z inspiračních zdrojů, kterými byly jednak 

zdejší underground (Plastic People of the Universe) a alternativní experimentální kapely 

(Extempore, Stehlík) 70. let, a jednak zahraniční nahrávky novovlných kapel, jejichţ 

přísun byl samozřejmě omezený (obchodovalo se na tzv. černých burzách), takţe byla 

tuzemská produkce značně intuitivní a stylově velice rozmanitá.
83

 Typickým tématem 

pak bylo město, ţivot ve městě či frustrace z něj. Zřejmě nejvýraznější kapelou nové 

vlny byl Praţský výběr, dále například Jasná Páka, Garáţ, Precedens, Nahoru  

po schodišti dolů band atd. 

 

2.3.6 Český punk 

Vznikl jako třetí generace rocku, který se vracel ke svým kořenům jednoduchosti 

přímočarosti a tvrdosti, a jenţ se vyhraňoval vůči předchozí generaci vysoce 

technického art-rocku let sedmdesátých a komerčním moderním stylům „disco“ a pop. 
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První punkové koncerty se v Čechách objevily uţ na konci 70. let, ale „první vlna,“ 

přišla aţ v období 1980 aţ 1984 (kapely např. Energie G, Suchý mozky, Kečup). Tehdy 

však ještě punkové kapely hrály pro různorodé publikum, opravdový rozmach 

samotného „hnutí“ punk nastal mezi mladou generací aţ v „druhé vlně“, v druhé 

polovině 80. let (v tomto období se prosadily např. kapely Visací Zámek, Plexis, 

Michael´s Uncle), byla to jistá generační záleţitost, mladí lidé v punku našli způsob  

a vlastně i prostor pro vyjádření vzteku a nespokojenosti s prostředím, ve kterém ţili.
84

 

Reţimu vadilo na punkových muzikantech i jeho příznivcích pochopitelně 

všechno, od hlučné tvrdé muziky a obhroublých přímočarých a kritických textů  

aţ k vizuální prezentaci jejich pospolitosti (vlasy buďto hodně nakrátko nebo 

s barevnými „číry“ a „kohouty“, černé koţené bundy, roztrhané a popsané oblečení, 

řetězy, odznaky a spínací špendlíky po oblečení i po těle). 

Nicméně nápor popularity punku na konci 2. pol. 80. let „donutil některé 

prozíravější kulturní pracovníky, aby něco málo koncertů takříkajíc posvětili, tzn. 

pomohli jim získat statut jakési „oficiálnosti;“ jmenujme třeba samostatný blok 

Rockfestu 1988, nazvaný „tvrdé jádro“, punk akci v praţském hotelu Tichý, či největší 

punk-hardcore festival, který se u nás za bolševického reţimu podařilo uspořádat – tzv. 

„Punkeden“, jenţ na praţském Ţofíně v říjnu 1989 navštívilo snad dva a půl, podle 

některých odhadů aţ tři tisíce návštěvníků.“
85

  

 

2.3.7 Hudba a tisk 

Přestoţe jsem jiţ některé tituly zmínila výše, povaţuji za vhodné v této části 

shrnout tiskoviny, oficiální i neoficiální, které se hudbě a především alternativní 

hudební scéně ve zkoumaném období věnovaly. 
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Oblíbeným periodikem byl jediný oficiální hudební časopis (vyjma časopisu 

Svazu českých skladatelů a koncertních umělců – Hudební rozhledy) vydavatelství 

Panorama – měsíčník Melodie (vycházel 1963–1992), který, ač stejně jako ostatní 

média pod kontrolou totalitní moci, díky důmyslnosti redaktorů a přispěvatelů, přinášel 

čtenářům – samozřejmě mezi mnoţstvím tendenčního balastu (fungoval vlastně díky 

kompromisům a ústupkům) a občas jen mezi řádky – informace i z oblasti jinak 

oficiální doktrínou sdělovacích prostředků neţádoucí. Poskytoval informace o domácích 

i světových hudebních kapelách, o aktuálních hudebních stylech i jejich historii. Byl 

velmi ţádaným a tzv. podpultovým zboţím. Vyjma období let 1984–1985. Tehdy se 

reţim rozhodl netrpět dál otevřené diskuze o kulturní politice, informování o ději  

ve světě a ostrou kritiku angaţovaných umělců, a proto si do jejího vedení dosadili 

vlastního člověka (M. Kratochvíla), v reakci na to odešla většina stávajících redaktorů,  

a náplní Melodie se tak v následném období stali tzv. neproblémoví a angaţovaní 

umělci a ideologické floskule.
86

 Důleţitým momentem je převzetí Melodie novým 

šéfredaktorem J. Dobiášem v roce 1987. Z tohoto oficiálního a silně sledovaného 

měsíčníku vybudoval nekonvenční časopis, který se intenzivně věnoval nonkonformní 

hudbě.
87

  

Podobně oblíbený byl časopis Gramorevue, vedený od r. 1985 V. Lindaurem, 

měsíčník Supraphonu původně slouţící k propagaci jeho produktů, který se věnoval 

legalizujícím se novým hudebním proudům.
88

 Dále, jak uţ bylo zmíněno, Jazzová sekce 

vydávala bulletin Jazz. 

Důleţitým časopisem, i kdyţ ne přímo hudebním, byl Mladý svět (vydávaný ÚV 

SSM; vedený Olgou Čermákovou, manţelkou vrcholného činitele FÚTI Zdeňka 

Čermáka) s pravidelnou hudební rubrikou Echo. Byla v něm například vedena debata  

o dováţení zahraničních kapel, v letech 1982-1983 zde dokonce docházelo k opatrné 

obhajobě nové vlny a punku.
89
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Ve výčtu periodik věnujících se hudbě, nelze opomenout kulturně-politický 

týdeník Tvorba (ve vydavatelství Rudé právo, s přílohou Kmen 1982–1987, který byl  

od ledna 1988 vydáván samostatně jako týdeník Svazu českých spisovatelů.) Jen  

pro úplnost uveďme ještě časopis Hudební rozhledy (měsíčník Svazu českých 

skladatelů a koncertních umělců). 

Povědomí o tom, co se na poli neoficiální hudební scény děje, mohli mít lidé 

prostřednictvím různých neoficiálních periodik (viz níţe) a později „fanzinů.“ 

Vycházelo zde například Vokno, nejstarší samizdatový časopis věnovaný 

undergroundové kultuře, který nebyl vyloţeně hudební, ale týkal se i literatury, filozofie 

či výtvarného umění. Vycházel od roku 1979 do zatčení jeho vydavatele Františka 

Stárka roku 1981, a byl obnoven roku 1985 i s bulletinem Voknoviny. Redakce Vokna 

mj. pořádala výstavy, přednášky a koncerty.
90

  

Čas od času se objevovaly články s hudební tematikou i v samizdatových 

Revolver Revue či Sado-maso. Dále zde byl Jazzstop (kulturně-politický nepravidelně 

vycházející časopis vydávaný lidmi kolem jazzové sekce po ukončení její oficiální 

existence). První zcela hudební samizdat byla brněnská Druhá strana z počátku 80. let. 

V druhé polovině dekády (spíše na konci) pak vycházelo mnoţství 

samizdatových „fanzinů“ punkových příznivců, které měly informovat především  

o akcích či samizdatově šířených nahrávkách, a které však často nevyšly více jak 

dvakrát (byly to např. Ten Years Flexi Disc, Šot, Oslí uši).
91

 Mimo tyto „fanziny“ punk 

touto dobou dostával dokonce více prostoru v oficiálně psaných médiích. „Naposled se 

o něm takto hojně psalo (pochopitelně negativně) v kampani proti nové vlně během roku 

1983. Pak jakoby tři roky vůbec neexistoval. V následujícím období zdánlivého 

uvolňování se objevily články např. o HNF, Visacím zámku, či Šanovu 1 i v nejčtenějším 

deníku Mladá fronta. Občas se o punku zmiňovaly samozřejmě hudební časopisy 

Melodie a Gramorevue, někdy i Mladý svět.“
92
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2.3.8 Pokus o likvidaci nové vlny 

Rozrůstání alternativní scény a narůstání těţko kontrolovatelných aktivit vyústilo 

v nejsilnější mocenské zásahy proti alternativní kultuře od pronásledování kapely 

Plastic People of the Universe v druhé polovině 70. let. Začaly vlastně uţ postupnými 

snahami o zlikvidování Jazzové sekce. Zároveň pak od roku 1980 probíhala výše 

zmiňovaná akce StB „Odpad.“ Prvním rozsáhlým otevřeným útokem však byl článek 

s názvem „Nová“ vlna se starým obsahem v stranickém ideologickém týdeníku 

Tribuna, podepsaný Janem Krýzlem. O totoţnosti Jana Krýzla byly vedeny různé 

spekulace. Nakonec se ukázalo, ţe pod tímto jménem článek sepsal Jiří Janouškovec, 

redaktor Tribuny, přičemţ v údernější verzi ho přetvořil zástupce šéfredaktora Tribuny 

Jaroslav Kojzar, a dotvořil šéfredaktor Karel Horák. Přiznal to sám Jiří Janouškovec 

v rozhovoru pro časopis Rock & Pop v roce 1993.
93

  

 „Paličský“ článek vyšel v čísle 12 dne 23. března 1983
94

 a den před jeho 

vydáním na něj byla dokonce v pořadu Československé televize Aktuality odvysílána 

následující upoutávka: „…zítra vychází nové číslo týdeníku Tribuna. Článek „Nová vlna 

se starým obsahem“ se kriticky zabývá současnou takzvanou novou vlnou rocku 

v populární hudbě.“ 
95

 

Náznaky blíţícího se útoku představovala série článků předcházející Krýzlovu 

textu, v lednu 1983 v orgánu KV KSČ – Pochodeň (Hradec Králové), po tamějším 

koncertu Praţského výběru.
96

  

Týden po Krýzlově článku pak následoval článek v Rudém právu „Prevít rock – 

– a my“ Zdeny Bakešové
97

, který jeho myšlenky podpořil a shrnoval. Zároveň byla 

v následujících měsících nová vlna předmětem na stránkách Tribuny prakticky 

v kaţdém čísle. Samotnými články týkajícími se nové vlny se budu podrobněji zabývat 
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v analýze v praktické části této práce. Cílem této podkapitoly je „pouze“ popsat tuto 

kampaň a jejich faktické důsledky. 

Články vzbudily reakci jak fanoušků nové vlny, jejích protagonistů a hlavně 

hudebních publicistů či kritiků, ale i veřejnosti vůbec. Za všechny jmenujme rozsáhlou 

obhajobu člena skupiny Extempore Mikoláše Chadimy, ve které autor polemizuje 

s Krýzlem, usvědčuje ho z neznalosti předmětu a poukazuje na víceméně levicová 

východiska vzniku nové vlny a punku. Dále pak rozsáhlou studii rocku „Rock na levém 

křídle“ Josefa Vlčka, který vysvětloval dějiny nové vlny a punku, stejně jako Chadima 

vyzdvihnul původní levicové přístupy a polemizoval s Krýzlem o rocku a jeho poslání. 

Oba autoři své texty jiţ v dubnu zaslali do redakcí Tribuny a dalších periodik. Tribuna 

je nevydala (a tak text „Rock na levém křídle“ vyšel jako tisk Jazzové sekce), dala však 

na svých stránkách prostor cenzurované diskuzi. Otiskovala většinou souhlasné ohlasy 

čtenářů, ale i některé lehké, nepříliš kritické polemiky, nebo obhajoby různých 

samotných zřizovatelů.  

V červnu se ve svém dopise (publikovaným Jazzovou sekcí) proti Krýzlovi 

postavil i váţený člen komise kritiků populární hudby Svazu českých skladatelů  

a koncertních umělců Lubomír Dorůţka, který rovněţ poukazoval na nepřesnosti  

a zejména reagoval na autoritativní tón Krýzlova článku.
98

 Tento aspekt zřejmě uznával 

i Odbor umění Ministerstva kultury ČSR, který se nepostavil jednoznačně na stranu 

Tribuny, ale vytkl jí chybně zvolenou taktiku, coţ poukazovalo na to, ţe v tomto období 

„uţ ani všechny sloţky vládního aparátu netvořily zcela ukázněnou a ideově jednotnou 

frontu.“
99

 A tak nadále, vedle pokusů „znovu zdůraznit ´ideodiverzní´ charakter 

rockové hudby (například v článku ´Nedůslednost´) se objevily i různé, byť nesmělé  

a někdy zmatené pokusy tento právě probíhající program zmírnit či kultivovat tím, ţe  

se argumentace omezovala na nařčení z nekázně, výtrţnictví, vulgarity a nevkusu.“
100

  

Kořeny celé propagandistické ofenzivy proti nové vlně spatřuje Miroslav Vaněk 

na poradě tajemníků ÚV komunistických a dělnických stran socialistických zemí  

pro mezinárodní a ideologické otázky, konané 14. – 15. března 1983 v Moskvě, kde 
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byla mj. zdůrazňována důleţitost práce s mládeţí, z hlediska jejich ohroţení údajnou  

na ně cílenou západní propagandou.
101

  

Významu vyuţívání médií pro snahy o potlačování rozmachu popularity nové 

vlny a punku a aktivit jejich protagonistů i příznivců odpovídá jedna ze zpráv 3. odboru 

X. správy SNB, týkající se jiţ zmiňované akce „Odpad“, kde se uvádí, ţe „…bylo 

přistoupeno v rámci celostátního projektu ´Odpad´ k provádění profylaktických 

opatření vůči vytipovaným hudebním skupinám i jednotlivcům, k čemuţ byly vhodně 

vyuţity hromadné sdělovací prostředky, denní tisk a zejména mládeţnický tisk.“
102

  

Článek v Tribuně (stejně jako ty následující) měl „zapůsobit hlavně na kulturní 

pracovníky na niţších instancích, klubové dramaturgy a na organizace pořádající 

koncerty, zejména svazácké.“
103

 Byl zde jasný důsledek tohoto zřetelného vyznění 

článku jako závazného nařízení orgánu ÚV KSČ směrem k zřizovatelům a pořadatelům 

(bez kterých nebyla veřejná vystoupení moţná) ve smyslu dalšího neumoţňování jejich 

fungování. Tyto instituce počaly hromadně odstupovat od smluv a nadále byly velice 

ostraţité v otázce s kým spolupracovat či ne. To, jak podotýká Josef Vlček, postihlo  

i řadu kapel, které s novou vlnou neměly nic společného.
104

 Dále pak „jednoznačným 

postavením nové vlny a punku na úroveň nepřítele socialistické společnosti, se zároveň 

měly uvolnit ruce i sloţkám MV (sbory SNB a StB) a prakticky legalizovat jejich tvrdší 

postup vůči představitelům obou ţánrů.“ 
105

 

Naopak z hlediska toho, ţe měla tato kampaň mj. mladé lidi od hudby nové vlny 

odradit, byla značně kontraproduktivní, zafungoval u nich totiţ podstatě jako reklama 

na ni. „Jména odsouzená v článku se stala kultem (Praţský výběr, Jasná Páka) a navíc 

některé kapely, které článek postihl, jenom změnily jména a po mírných obstrukcích 

                                                 

 
101

 Ibid., s. 339-340 
102

 AMV ČR, X. S-SNB, i. J. 715 (inf. 3. Odboru X. S-SNB), 1986. Analýza problematiky boje 

bezpečnostních orgánů s projevy propagace fašismu a kultu násilí mezi mládeţí (do 25 let), včetně 

problémů vyskytujících se u vojáků základní sluţby. s. 3. In: VANĚK, Miroslav. Byl to jen Rock´n´Roll?. 

Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. s. 447 
103

 HRABALÍK, Petr. Temný rok 1983. Bigbít [ online ]. 1996, 2011 [cit. 2011-04-15]. Dostupné z 

www: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/162-temny-rok-1983>. 
104

 VLČEK, Josef. Hudební alternativní scény sedmdesátých aţ osmdesátých let. In: ALAN, Josef, 

BITRICH Tomáš et al. Alternativní kultura : Příběh české společnosti 1945-1989. 1. vyd. Praha : Lidové 

noviny, 2001. s. 250 
105

 Ibid. 



   

 

 

33 

  

pokračovaly dál (Jasná Páka – Hudba Praha, Letadlo – Jiţní Pól).“
106

 A co více, řada 

novovlnných a punkových kapel je stále činná a populární dodnes (např. Praţský výběr, 

Precedens, Tři sestry a další).  
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3. Mediální obraz – kvalitativní analýza 

Jak jiţ bylo řečeno, předmětem této práce je reflektování alternativní kultury 

druhé dekády normalizace soudobými médii, především tedy alternativní hudební scéna 

a její mediální obraz, zvláště pak mediální útok na tzv. novou vlnu. Výzkumným 

materiálem byly tituly: Tribuna, Rudé právo, Mladá fronta a Melodie a Tvorba,  

za období 1983–1987. Hlavní výzkumné otázky pak zní následovně: Jak byli 

prezentování představitelé alternativní kultury? Jak byla prezentována jejich tvorba? 

Jak byli prezentováni příznivci (publikum, fanoušci) alternativní kultury? 

V časopisu Tvorba za vymezené období nebyly nalezeny ţádné relevantní 

články. 

 

3.1 Útok na novou vlnu 

Útokem na novou vlnu lze nazvat sérii článků v roce 1983 (několik však ještě 

v roce 1984), především pak článek „Nová“ vlna se starým obsahem týdeníku Tribuna, 

v něm následující články a ohlasy na články v řízené diskuzi, dále článek Prevít rock – 

a my? v Rudém právu, a rovněţ několik pozdějších a méně útočných v týdeníku 

Melodie. Jen v Tribuně jsem za rok 1983 napočítala 25 článků, většinou však ve formě 

dopisů – stále se opakujících se ohlasů na článek (v různých rozsazích, ale spíše 

kratších) vracejících se k „Nové“ vlně se starým obsahem (za rok 1984 pak jiţ jen 4). 

Vzhledem k opakujícím se obsahům jsem pro analýzu vybrala jen část z nich, 

samozřejmě se snahou o co nejvyšší reprezentativnost. 

Jevy, se kterými jsem se setkala v článcích útočících na novou vlnu, jsem 

rozdělila do kategorií. (Ne všechny jsou pak zastoupeny ve všech zkoumaných  

a vybraných článcích.) 

1. Marginalizace umělecké kvality  

2. Přisuzování negativních záměrů a ideologické diverze 

3. Kritika a direktiva směrem k zřizovatelům a provozovatelům 

4. Odvolávaní se na nespokojenost občanů 

5. Vytýkání negativních průvodních jevů 
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6. Protagonisté a příznivci jako výtrţníci 

7. Působení na rodiče 

8. „Nejsme proti rocku“
107

 

  

3.1.1 Tribuna 

Neţ byl „rozpoután útok“ na novou vlnu, vyšel dne 16. února 1983
108

 v Tribuně 

článek Hudba je umění, který by se dal nazývat předzvěstí tohoto útoku. Autorka, 

Judita Grossmannová, jej sepsala v reakci na koncert novovlnné skupiny Praţský výběr. 

Celý článek se nese v duchu kategorie Marginalizace umělecké kvality, zabývá se 

totiţ hlavně kritikou jejich tvorby, jejich vystoupení, vzhledu. Kupříkladu jejich texty 

jsou zde nazývány „problematické, ne-li závadné,“ doplněné „stupidními refrény.“ 

Dále autorka například pokládá otázku, zda mají být groteskní kostýmy hudebníků 

nějakým protestem. Kritiku míří rovněţ na zřizovatele kapely – Praţské kulturní 

středisko, které by si dle autorky mělo prověřit repertoár svých skupin. 

„Nová“ vlna se starým obsahem 

Poté uţ, 22. března 1983,
109

 vyšel v Tribuně článek „Nová“ vlna se starým 

obsahem, kterým byl útok na novou vlnu v rockové muzice odstartován. Byl napsán 

pod smyšleným jménem Jan Krýzl
110

 ve slohu připomínajícím rétoriku 50. let. 

Přisuzování negativních záměrů a ideologické diverze je první výraznou 

kategorií jevů vyskytujících se v článku. Nové vlně je zde přisuzována role nástroje 

„burţoazních“ ideologických manipulátorů a ideologického útoku západních 

„diverzních centrál.“ Prostřednictvím západních rozhlasových stanic, pašovaných 

gramofonových desek a magnetofonových pásek tak podle autorů měla hudba nové vlny 

působit na socialistickou mládeţ a „vyprovokovat“ vznik podobných kapel  

i v Československu.
111

 Sledovaný cíl je dle autorů více neţ zřejmý: „…prostřednictvím 
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ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a primitivních, často vulgárních textů dávat 

i naší mládeţi onu osvědčenou a vyzkoušenou hudební drogu, která by i u nás mladým 

lidem vštěpovala ţivotní filosofii ‚No Future‘ a takové postoje, jednání a názory, které 

jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby má být i naše mládeţ vedena  

k lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti.“ 

Autoři v článku v této souvislosti hojně manipulují se zmíněným heslem 

punkové generace „No Future“ neboli „ţádná budoucnost,“ které vzniklo jako součást 

skladby God Save the Queen od jedné z nejznámějších punkových kapel Sex Pistols. 

Vedle skutečnosti, ţe ho přisuzují celé nové vlně rocku (nikoli pouze punku), je 

zajímavé, jak si ve výkladech tohoto výrazu protiřečí. Na jedné straně tvrdí, ţe je styl 

s heslem „No Future“ de facto prostředek „burţoasních manipulátorů“ slouţící 

ovládnutí vlastní mládeţe směřujícího k jejímu ztotoţnění „s ţivotem, který jí připravil 

kapitalismus,“ a označují jej za „Nepříliš estetický a velmi často šokující i občany 

kapitalistických zemí, ale stále lepší, neţ aby mládeţ bojovala proti společnosti, která ji 

do bídy a beznaděje uvrhla…“ a na druhé straně ho o několik vět dále označují jako 

jakéhosi nositele „filozofie,“ která vedle lhostejnosti, pasivity a nihilismu, zahrnuje  

i odpor proti společnosti (tedy přece i kapitalistické společnosti).  Autoři zde zkrátka  

(a zde mj. vidím zmiňovanou paralelu s rétorikou 50. let) paušálně vyuţívají označení 

burţoazní a kapitalistické pro fenomén, který je pociťován jako reţimu nepřátelský  

a nebezpečný. Autoři tak – ať uţ záměrně nebo nevědomky – pominuli fakt, ţe punk  

a nová vlna vznikly mimo jiné – dá-li se to tak říci – kromě jiného na proletářských  

a antiburţoazních základech, mezi mládeţí znechucenou kapitalismem a normami 

kapitalistické společnosti, však i ono heslo „No Future“ vzešlo vlastně ze situace mladé 

generace ve Velké Británii, kdy po silné restrukturaci hospodářství (pod vládou 

Margaret Thatcherové) došlo k velké nezaměstnanosti (zvláště u mladých lidí)
112

  Dá se 

však předpokládat, ţe slogan „No Future“ v československém prostředí nabyl širších 

                                                                                                                                               

 
šířeny i do naší republiky. 
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rozměrů (např. ve smyslu negativního vztahu k systému: nespolupracovat s reţimem = 

ţádná budoucnost), a autoři tak pravděpodobně nebyli daleko od pravdy. 

Vraťme se však ještě k vzniku punku a nové vlny, jak je viděli autoři článku, 

tedy nejen jako nástroj ideologického boje vůči socialistickým zemím, ale i – jak jiţ 

bylo zmíněno – prostředek ovládání vlastní mládeţe: „A právě v této době se objevila 

‚nová‘ vlna rockové hudby, která svým hudebním i slovním obsahem měla dát této 

‚ztracené‘ generaci kapitalistického světa ţivotní filosofii vyjádřenou heslem No Future 

- ţádná budoucnost. Mládeţ se měla ztotoţnit s ţivotem, který jí připravil kapitalismus. 

Buďte lhostejní k ţivotu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu! Nic nemá smysl!  

To se mělo stát krédem mladé generace. K jeho prosazení měl a má slouţit tzv. punk 

rock, šílený rock anebo také prevít rock.“ Uţ název článku „Nová“ vlna se starým 

obsahem se vztahuje k teorii, kterou autoři uţ na začátku článku rozvíjí. Podle ní totiţ 

ve chvíli, kdy se punk „burţoazním manipulátorům,“ tedy jeho podněcovatelům, vymkl 

z kontroly a překročil meze únosnosti, došlo k šíření a propagaci nové vlny, která měla 

vše „uvést na ‚pravou‘ míru,“ tím, ţe kýţenou filosofii šířila uhlazenějším způsobem  

a měla „vrátit rock k původní dokonalosti“ přičemţ však obsah zůstal stejný.
113

 Tato 

teorie však kromě jisté bizarnosti vykazuje i neznalost hudební historie, neboť, jak jsem 

jiţ s odkazy na hudební publicisty popsala v příslušné kapitole, punk byl od začátku 

součástí nové vlny. 

Na závěr analyzování jevů této kategorie je na místě dodat, ţe postavení 

představitelů nové vlny a punku (a jejich příznivců) do role nepřítele socialistické 

společnosti zde má pravděpodobně ukazovat oprávněnost jakýchkoli represí. 

Marginalizace umělecké kvality. Jako jeden ze způsobů snahy o diskreditaci 

nové vlny bylo obecně pouţíváno především marginalizace uměleckých kvalit. 
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V článku „Nová“ vlna se starým obsahem jí slouţí například důsledné ironické 

uvozování všech pojmenování typu hudebníci, umělci, koncert, hudba, kultura apod., 

vztahujících se k hudebníkům nové vlny a jejich tvorbě. Tím je protkán celý článek. 

Ráda bych ale vytkla tuto část, kde je koncentrace těchto pojmů opravdu výrazná a jako 

příklad zmíněného postupu dobře poslouţí: „I kdyţ tomuto ‚lákání sirén„ a nabádání  

ke ‚světovosti„ podlehlo jen pár desítek většinou mladých a nezkušených amatérských 

‚umělců„ a skupin, nemůţeme zůstat lhostejní k tomu, ţe některé hudební skupiny tzv. 

punk rock, či novou„ vlnu rocku šíří. O jakou ‚kulturu„ a ‚umění„ jde, říkají jiţ jejich 

názvy (např. Parchanti, Zkárovaný přebal, Ţabí hlen, Ţlutý pes, Devizový příslib 

apod..).“ Ironické uvozování slov však nekončilo u takovýchto pojmů, za zdůraznění 

v této souvislosti stojí spojení „genialitou“ přímo sršící názvy, anebo sofistikovaný 

výraz „takéumělci“ či pojmenování části vystoupení skupiny Letadlo jako “lahůdky.“ 

Umělecká kvalita je dále zpochybňována pomocí pejorativních výrazů – hudba 

nové vlny je tak zde označována jako primitivní a vulgární nebo „všem estetickým 

a morálním normám odporující“ či jako „nevkus.“ Dále pak autoři nazývají tvorbu 

nové vlny výrazy „ohlušující rámus“ nebo „stupidní a hrubé (jiný termín lze těţko 

pouţít), lidské city uráţející hudební a textové výtvory,“ Přičemţ hudebníci nové vlny 

dle autorů článku nezpívají, a tak je sloveso zpívat nahrazováno výrazy jako „vyřvávat.“ 

Kvalita této hudby je sniţována i v samotném závěru článku, který novou vlnu 

prohlašuje za cosi, co se za kulturu či umění pouze vydává a je skutečným kulturním 

hodnotám „na hony vzdálené.“ 

Další, v tomto článku značně se projevující, kategorií jevů je Kritika  

a direktiva směrem k zřizovatelům a provozovatelům. Tu v článku zastupují pasáţe 

směřující na adresu zřizovatelů kapel a pořadatelů koncertů. V první řadě jsou 

kritizováni zřizovatelé skupin za to, ţe vůbec dovolí, aby pod jejich záštitou fungovaly 

tyto „pochybné“ kapely. „Je podivuhodné, ţe jiţ při jejich vzniku tyto ‚genialitou„ přímo 

sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin (organizacím a kulturním zařízením 

NV, ROH a SSM)…“ Jiná výtka směrem k nim zní: „Bohuţel pracovníci některých 

kulturních zařízení či agentur i další zřizovatelé těchto hudebních skupin si tyto 

skutečnost neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat.“ Autoři článku míří kritiku  

i adresně na některé instituce za zaštiťování konkrétních skupin, například Praţské 

kulturní středisko za skupinu Praţský výběr a „další podobné“ či Sdruţený závodní 
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klub ROH Výstavby hl. m. Prahy za skupinu Letadlo.
114

 Zmiňují ale i další instituce: 

„Otázku, jak je moţné, ţe se podobná ‚kultura„ produkuje pod jejich hlavičkou, je 

moţno poloţit i dalším. Např. Obvodnímu domu kultury v Praze 8, Okresnímu 

kulturnímu středisku Praha-východ, některým klubům SSM apod.“ K zřizovatelům 

směřuje i výtka v podobě otázky: „Jak zřizovatelé pracují se svými hudebními 

skupinami, jak je vedou, vychovávají, jak ovlivňují jejich repertoár a jak kontrolují 

jejich činnost?“ Její význam v řečnické formě bez odpovědi je více neţ káravý, 

naznačující, ţe to je právě to, co zřizovatelé novovlnných hudebních skupin správně 

nečiní. Podobnými otázkami můţeme začít i ukázky kritiky pořadatelů, uskutečňujících 

koncerty novovlnných kapel: „Stejně tak je moţno poloţit otázku pořadatelům - vědí, 

koho si na vystoupení zvou? A kdyţ vystoupení neodpovídá zásadám naší kulturní 

politiky, vyvozují okamţitě příslušné sankce? (Např. odmítnout proplatit honorář, 

oznámit „kvalitu“ skupiny zřizovateli apod.).“ 

Autoři se dále podivují, ţe ony pochybné kapely „…nevadily těm, kteří je zvou  

k veřejným vystoupením a umoţňují jim, aby své stupidní a hrubé (jiný termín lze těţko 

pouţít), lidské city uráţející hudební a textové výtvory předváděly před tisíci mladých 

lidí.“ 

Kdyţ jevy uvedené v odstavci výše shrneme, lze říci, ţe se jedná o neskrývanou 

direktivu směrem k zřizovatelům hudebních skupin a pořadatelům koncertů. Důkazem 

tohoto vyznění jsou faktické následky, které jsou popsány v předešlé kapitole. 

Jevem, který stojí za pozornost, je práce s odvoláváním se na pobouřený „hlasu 

lidu.“ Tento prvek se neprojevil pouze v článku „Nová“ vlna se starým obsahem, ale 
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samotné diskuze na stránkách Tribuny, vyšlé po něm, nepředstavují nic jiného. Jde 

vlastně o jakýsi způsob verifikace tvrzení a postupů, ať uţ dosavadních, či budoucích, 

namířených proti nové vlně.  V Krýzlově článku se s jevy kategorie Odvolávaní se  

na nespokojenost občanů vyskytují hned na začátku. „V posledních týdnech jsme  

od našich čtenářů dostali řadu dopisů, v nichţ se kriticky vyjadřovali k vystoupení 

některých profesionálních i amatérských hudebních skupin…,“ „Jejich společným 

jmenovatelem byl - mírně řečeno - podiv nad tím, jak je moţné, ţe v naší společnosti je 

mladým lidem předkládán takovýto kulturní brak.“ Slova na adresu pořadatelů  

a povolovacích orgánů podobných vystoupení i zřizovatelů pak prý dle dopisů „nebyla 

právě lichotivá.“ Zdůrazněním významu nespokojenosti občanů je tvrzení: „Protoţe 

nešlo o ojedinělé hlasy, snaţili jsme se na tento problém podívat trochu hlouběji.“ 

Ještě bych ráda zmínila jev, který se často objevoval, a to nejen v Krýzlově 

článku, a sice kategorie, kterou jsem nazvala „Nejsme proti rocku.“
115

 Toto 

pojmenování vychází z časté argumentace pisatelů článků, kteří podotýkají, ţe neútočí 

na rockovou hudbu obecně. Po tvrzeních tohoto typu vţdy následuje nějaké 

nepřekonatelné a dle autorů nesporné „ale.“ Typický příklad můţeme uvést právě 

na článku „Nová“ vlna se starým obsahem: „Aby nám bylo dobře rozuměno. Vůbec 

nejsme proti zábavě, ani proti pop-music či proti rocku. Hudba a zpěv, i hudba zábavná, 

je nedílnou součástí ţivota mladé generace i nedílnou součástí naší kultury.“ A nyní 

navazuje část onoho „ale“: „I zábavná hudba a její texty však musejí být především 

dobré.“ 

Další články v Tribuně 

Po uveřejnění článku „Nová“ vlna se starým obsahem dala Tribuna prostor pro 

určitou diskuzi. Články a ohlasy čtenářů, týkající se nové vlny a neustále opakující tytéţ 

myšlenky a postoje (často dokonce i bez vlastních formulací, nýbrţ stále ), jsem 

nacházela téměř v kaţdém čísle aţ do října 1983, a poté ještě občasně zhruba  

do poloviny roku 1984.  

Otiskovány však byly většinou ohlasy na článek vyslovující souhlas  

s „Krýzlem.“ Tedy různá přitakávání a vyjádření pobouření nad nevkusem, vulgaritou  
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a nízkou kvalitou hudby, zamyšlení na toto téma či popisování vlastních zkušeností. 

Nalezla jsem však i jiný typ ohlasů, jen opatrně nesouhlasících a polemizujících, 

většinou například vyjadřující částečný souhlas s nízkou kvalitou či obhroublostí hudby 

nové vlny a jejích protagonistů, avšak poukazující na existenci i kvalitních souborů  

a nevhodnost zobecňování. Pokud uţ je uveřejněn názor Krýzlovi odporující a novou 

vlnu (či nějakou konkrétní kapelu) obhajující, tak pak jen za účelem jeho následné 

bagatelizace a vyvracení. U ohlasů je vţdy uvedeno jméno pisatele a jeho bydliště, 

výjimečně i profese, pokud je spojená s oblastí kultury. 

Dá se říci, ţe samotné publikování většiny těchto ohlasů se dá zařadit  

do kategorie jevů Odvolávaní se na nespokojenost občanů. 

Za vše jmenujme například Vybráno z redakční pošty z 20. dubna 1983
116

  

(v rubrice Dopisy, názory, polemika, ohlasy), kde Tribuna diskuzi otevírá poprvé. 

„Dopisů s ohlasy na článek Jana Krýzla Nová vlna se starým obsahem… přišlo hodně. 

Čtenáři různých věkových skupin cítili povinnost vyjádřit svůj názor na problémy, 

kterým byl článek věnován. S částmi některých dopisů, které jsou průřezem názor, 

chceme dnes seznámit i vás, naše čtenáře.“ Ukázky vybraných dopisů jsou nazývány 

„průřezem názorů,“ celkové vyznění této stránky je však velice jednostranné. Kromě 

toho,  

ţe většina úryvků vyjadřuje souhlas s jednotlivými myšlenkami Krýzlova článku, jsou 

zde veškeré opačné názory okamţitě bagatelizovány. Kupříkladu jeden mladý čtenář, 

kromě toho, ţe souhlasí, ţe fakta ohledně novovlnných koncertů nejsou příliš lichotivá, 

píše, ţe: „…je jistě správné, ţe jste takový článek napsali, jenţe vás většinou mladí lidé 

nečtou, a tak nemají moţnost se bránit.“ Tribuna na tuto větu přímo navazuje, 

pravděpodobně v odpovědi mající ukázat, ţe mladí lidé se mohou bránit, a také tak činí, 

a to po svém. „Dopisů s větami typu ‚vy nás nechápete, jste staří‘ či ‚neberte nám naše 

mládí, kdyţ vaše je jiţ pryč‘ nebo ‚nám mladým se tato hudba líbí a vy staří to nemůţete 

pochopit‘ přišlo také dost. Nepochopené mládí. Kolik knih o tom bylo jiţ napsáno…“  

Poslední dvě věty uzavírající tento výčet mají zcela jasně ukázat jeho váhu, jsou 

zneváţením moţnosti, ţe by se mohlo opravdu jednat pouze o otázku rozdílnosti vkusu 
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dvou generací. Tribuna zde nepřipouští jakoukoli polemiku se svými stanovisky. Ale 

nečiní tak ţádnou faktickou argumentací, pouze doslova stylem „říkejte si, co chcete, 

ale pravdu prostě máme my.“ K doloţení poslouţí následující příklad odpovědi  

na obhajobu Praţského výběru. Tribuna totiţ uvádí, ţe se touto skupinou zabývá mnoho 

dopisů a z nich pak cituje: „Autor článku kritizuje skupinu Praţský výběr. Přitom se 

skládá ze samých vynikajících hráčů…“ A dále se prý dle Tribuny objevily „desítky 

‚argumentů,‘ odůvodňujících, proč je Praţský výběr nejlepší.“ (Zde si povšimněme 

dalšího případu příznačného uvozování – „argumenty“ tak mají nabývat významu 

něčeho tak nesmyslného, hloupého či absurdního, co ani nestojí za řeč a nelze tomu 

přikládat váhu, a dále se jimi nezaobírá.) A odpověď Tribuny rovněţ příznačná: 

„…ţádný vynikající muzikant není zárukou kvality hudby. Co je platné, ţe Michael 

Kocáb je dobrý hudebník, kdyţ své umění propůjčuje produkcím, na nichţ ohlušuje 

posluchače směsicí tónů, která má snad jediné – rytmus… Snad jen hudební nástroje 

připomínaly, ţe jde o hudební skupinu.“ Tribuna uvádí, ţe redakce dostává i „zlé  

a sprosté“ dopisy, které prý fanouškům nové vlny nedělají dobrou pověst. Hudba, které 

se Tribuna věnuje, prý slouţí silám, které se snaţí odvádět mládeţ od ideálů 

socialistické společnosti, a tyto sprosté uráţející dopisy mají tento efekt dokazovat. 

Tímto je celá „polemika“ Nad dopisy čtenářů tohoto čísla uzavřena. Neţ se však 

přesuneme na další, ráda bych zmínila ještě jednu její část, a sice názor jednoho čtenáře, 

který Tribuna otiskla bez komentáře, a který mj. vyjadřuje podiv nad tím, jak jsou 

některé i amatérské skupiny technicky vybavené a ptá se „kde mladí lidé berou peníze 

na drahé, většinou z kapitalistických států dovezené hudební nástroje a zvukové 

aparatury. A je to snad zákonité – čím horší hudební skupina, tím náročnější a draţší 

nástrojové vybavení.“ Jedná se o jakousi řečnickou otázku, která zde není rozvíjena ani 

zodpovězena. Má však zřejmě navozovat otázky týkající se nějakých rozporuplných 

praktik za účelem získávání peněz na aparaturu. A těmi, vzhledem k dosavadnímu  

i dalšímu vyobrazování novovlnných kapel, uţ můţe být cokoliv – nedanění příjmů  

(z čehoţ opravdu byly v této době některé skupiny obviňovány, např. Praţský výběr 

v další části této rubriky), či nějakých dalších nezákonných činností, přičemţ 

pravděpodobně ukazuje i na podezření z přijímání finanční podpory „burţoazních“ 

manipulátorů.  
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Výše zmíněná diskuze je takového rozsahu vcelku ojedinělá. V dalších číslech 

jsou uţ k nalezení pouze samostatné dopisy (max. po dvou) v rubrice v rubrice Dopisy, 

názory, polemika, ohlasy. 

Za všechny můţeme zmínit dopis vyšlý 1. června 1983,
117

 jehoţ autor sám 

vlastně ukazuje na to, v jakém duchu se nese naprostá většina ohlasů na článek „Nová“ 

vlna se starým obsahem: „V takových diskuzích se člověk doví, ţe výčet všech 

negativních jevů v této oblasti kultury uvedený v článku není zdaleka úplný. Kdekdo si 

vzpomene, ţe tam a tam viděl, nebo slyšel, podobný nevkus.“ V dopise dále jen opakuje 

„skutečnosti“ známé z Krýzlova článku: „Úpadková západní kultura, úmyslně k nám 

pašovaná, je jednou z forem ideologické diverze.“ Vedle toho autor hojně vyuţívá 

obraty, odpovídající kategorii Odvolávaní se na nespokojenost občanů: „kdekdo si 

vzpomene,“ „lidé si však kladou otázku,“ či „myslím, a není to jen můj názor…“ 

Jak jsem jiţ zmínila, dopisy – ohlasy na článek – většinou jen opakují, co jiţ 

bylo řečeno v Krýzlově článku, vyjadřují souhlas či přikládají vlastní negativní 

zkušenosti, a pokud je uveřejněn názor opačný, je vyvracen či bagatelizován. Zde 

poslouţí jako příklad článek Po stopách dopisu: Patent ze dne 22. června 1983.
118

 Je 

v něm nejprve citován dopis mladého čtenáře, který píše „jménem svých vrstevníků, 

příznivců kapely“ Patent a vyjadřuje lítost nad tím, ţe byla zakázána činnost této 

skupině a prosí za ni: „…Byli bychom velice rádi, kdyby tato kapela mohla opět 

vystupovat.“ Jako důvod uvádí, ţe skupina patří mezi nejkvalitnější jihočeské kapely, 

která má za sebou úspěchy v různých soutěţích. Ve zbytku, respektive ve druhé  

a podstatně větší části článku, autor vlastně tomuto pisateli odpovídá. Popisuje řadu 

důvodů, proč „byla hudební skupině činnost zastavena oprávněně,“ například kvůli 

hlučnosti, nedisciplinovanosti (nereagování na připomínky pořadatelů a dlouhodobé 

ignorování výtek ONV v Českých Budějovicích), neprovádění vyúčtování v termínu 

apod.) a „tradičně“ kvůli páchání výtrţností. V této souvislosti se pak projevuje 

kategorie Kritika a direktiva směrem k zřizovatelům a provozovatelům. „Sál byl 

přeplněn (chyba pořadatele!),“ „Převáţná většina mladých lidí byla v podnapilém 
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stavu (vina pořadatele!), mezi nimi se povalovali ‚pankáči‘ se špendlíky v uchu, 

pomalovanými obličeji (chyba pořadatele!).“ 

Marginalizace umělecké kvality je v článku rovněţ přítomna: „Hluk ze sálu, 

který měl být hudbou…,“ „hluk hudby byl nesnesitelný…,“ „…pokračovala 

v nadměrném hluku nemajícím s hudbou nic společného.“ 

V podobném duchu je pak komentovaný ohlas na Krýzlův článek, s názvem 

Jasná páka,
 
z 27. července 1983.

119
 V něm se autor zabývá dopisem členů kapely Jasná 

páka, snaţícími se o vlastní obhajobu, a rozebírá její tvorbu. Nenalézáme zde ţádné 

naráţení na nevkus, shazování hudebních kvalit, či na výtrţnosti, autor se zabývá spíše 

negativním výchovným dopadem na mládeţ, pokud jde o problematičnost a aţ 

nebezpečnost textů.  

Autor článku mj. reaguje na tvrzení členů kapely, ţe jsou jim podsouvány „jiné 

úmysly.“ Na tom prý Tribuna svou kritiku (této ani jiných z kapel) nestaví, jelikoţ nemá 

důvod pochybovat o poctivých a dobrých úmyslech rockových hudebníků. Avšak 

„úmysl, byť sebelepší, není totoţný se skutečným společenským dopadem.“ A nebezpečí 

„zneuţití moderní hudby proti těm, kdo ji poslouchá jako jedinou kulturní hodnotu, je 

právě v rovině ideologické.“ Zde je lehce naznačena myšlenka, ţe samotné kapely ani 

nemusí mít negativní a ideodiverzní záměry, ţe jsou to vlastně také naivní oběti  

a neuvědomují si, ţe jsou jejími nástroji v rukou manipulátorů. (Dá se říci, ţe je tato 

myšlenka naznačena i v Krýzlově článku, např.: „… tomuto ‚lákání sirén„ a nabádání  

ke ‚světovosti„ podlehlo jen pár desítek většinou mladých a nezkušených amatérských 

‚umělců„ a skupin…“
120

) Spíše má však autor na mysli ohroţování mravní výchovy 

mládeţe jako takové, písničky této kapely povaţuje totiţ za protispolečenské, ne však 

ve smyslu „proti socialismu“ ale „proti mladému člověku,“ a to z důvodu nezvládnutí 

obsahu a smyslu textu, které „vede k přímo opačnému neţ zamýšlenému účinku.“ 

Z dopisu kapely cituje, jaké úmysly kapela dle svých slov má: „Autorská práce souboru 

se snaţí postihnout (často i humornou formou či kritickou nadsázkou) pocity dnešní 

mládeţe. Cílem je kritizovat měšťáctví a deformované vztahy mezi lidmi…,“ přičemţ 

členové kapely dále píší, ţe jejich písně jsou mj. „kritika a varování před hrozbou 
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alkoholu, určené především mladistvým.“ Autor článku se vyjadřuje ve smyslu, ţe věří 

těmto úmyslům, nicméně jak uţ jsem zmínila, neodborný člověk podle něj dosáhne 

spíše opačného účinku, a pro podloţení tohoto tvrzení uvádí i vyjádření odborníka 

z protialkoholní léčebny… Z pochybení však pisatel článku neviní přímo kapelu, jelikoţ 

jde o amatéry a „není dost dobře moţné chtít, aby si uvědomili všechny aspekty vlastní 

tvorby,“ nýbrţ ty, „kteří za činnost této kapely odpovídali.“ 

Za povšimnutí stojí dále určitý jev, kdy jsem poprvé zaznamenala alespoň 

malého vyřčeného ústupku, resp. uznání chyby, ze strany Tribuny. Kapela se v dopise 

ohradila proti vytrţení z kontextu a nepřesnému citování jednoho z jejích textů 

v Krýzlově článku. Autor článku se pak za nepřesné citování omlouvá (s tím, ţe opis 

byl pořízen z nekvalitní nahrávky). Nicméně podotýká, ţe na jejím obsahu se nic 

nemění a píseň dále cituje.
121

  

Mezi články vracející se k problematice nové vlny a Krýzlova článku patří i ten 

ze dne 29. června 1983 s názvem Nedůslednost.
122

 Zde se jevy několika kategorií mísí 

dohromady (Kritika a direktiva směrem k zřizovatelům a provozovatelům, 

Vytýkání negativních průvodních jevů, Protagonisté a příznivci jako výtrţníci). 

Jak napovídá název, zaměřuje se především na kritiku zřizovatelů a pořadatelů, 

obviňuje je z nedůslednosti a zabývá se z ní vyplývajícími problémy. Nedochází zde jiţ 

k marginalizaci uměleckých kvalit, k diskreditaci slouţí spíše zdůrazňování negativních 

průvodních jevů, jako jsou pak výtrţnosti či neukázněnost kapel. Pro podloţení obav 

uvádí článek několik (celkem 4) konkrétních případů údajných a více či méně závaţně 

problematických koncertů, a to většinou příklady nepříliš aktuální. Pořadatelé např. jen 

„nečinně přihlíţeli“ výtrţnostem pří koncertu skupiny Fantom v roce 1981 a situaci 

musela zachránit aţ Veřejná bezpečnost. Roku 1982 se měl na Českokrumlovsku 

odehrát tzv. pop session, a vyprodaný alkohol v celé vesnici měl opět ukazovat  

na špatnou práci pořadatelů. Okrajově je zde zastoupena a i kategorie Přisuzování 

negativních záměrů a ideologické diverze. Západní propagandisté znají prý dobře 
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„specifické zvláštnosti“ myšlení mladých lidí a snaţí se jich vyuţívat. „Sugestibilita 

myšlení, snadné podléhání, výrazně působícím podnětům, překotnost ve vytváření 

názorů, touha odlišovat se,“ to jsou vlastnosti, kterých západní ideologové vyuţívají 

pro své působení „kulturně výchovnou činností“ na svou i socialistickou mládeţ.  

V pozdějším období jsem pak uţ spíše zaznamenávala jen články rozebírající 

západní muziku vykreslující ji v negativním světle jako hrozbu pro československou 

kulturu a společnost. Zobrazování zahraniční hudby sice v normalizačních médiích není 

předmětem to práce, ale v kontextu, v kterém se objevuje, s ním často úzce souvisí,  

a tak alespoň některé tyto nálezy dle mého názoru stojí za pozornost. Například článek 

Hudba kypící pasivity z 11. ledna 1984
123

 se nese zcela v duchu kategorie jevů, kterou 

jsem výše pojmenovala Přisuzování negativních záměrů a ideologické diverze. 

Hovoří se v něm o burţoazní a masové populární hudbě (ale i kultuře obecně) nevalné 

úrovně, která je hromadně produkována a šířena nejen za účelem dosahování 

kapitalistického zisku, ale i jako stále významný „nástroj izolace lidových mas  

od pokrokové a demokratické kultury, zuţování jejich kulturního obzoru a ohlupování, 

který je má udrţovat v područí burţoazní ideologie a odvádět od boje za pokrokové  

a společenské přeměny. Stále významnější náplní této manipulativní zbraně se stává 

antikomunismus.“ Dále pak, velmi podobně jako nová vlna v článku „Nová“ vlna se 

starým obsahem, je zde populární hudba
124

 nazývána duchovní kořalkou a kulturní 

drogou. Ta dle autora nemá daleko od skutečných drog a alkoholu, a odtud prý dokonce 

ani k násilí a zločinu. Článek oplývá výrazy jako „kulturní imperialismus,“ „kulturní 

útok“ či dokonce „vojska kulturního imperialismu.“ Autor je zde pouţívá k vyjádření 

teorie, ţe cílem USA je vytvořit ve světě přitaţlivý obraz této země, zničit národní 

kultury a poameričtit celý svět. V článku je zastoupen negativní dopad americké kultury 

na tu československou, a to v podobě fotografie ilustrující tento celostránkový text.  

Na fotografii je podivně vyhlíţející pomalovaný, zarostlý a rozcuchaný mladík, pod ní 

pak text: „Tato fotografie byla pořízena v červnu loňského roku v Brně. Takto 

‚připravený„ mladý muţ se chystal na rockový koncert.“ Pokračování článku
125

 v dalším 

čísle pak lze bezvýhradně chápat jako součást útoku na punk a novou vlnu, který je 

zřejmý uţ z ilustrující fotografie dominující celé stránce, na níţ jsou zachyceni dva 
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příznivci punku. Článek dále rozvíjí myšlenky první části v předešlém čísle, ale více se 

zabývá dopady „manipulativní pop music“ (kapitalistickou i socialistickou) mládeţí  

a dopady na ní. Jsou zde rozvíjeny podobné myšlenky, jako v článku Nová vlna se 

starým obsahem. Antikomunistická propaganda a její diverzní centra se prý „snaţí naší 

mládeţi namluvit, ţe protest mladých lidí je celosvětový, ţe mládeţ všude odmítá 

jakoukoli společnost, autoritu, morálku a kulturu dospělých, ţe má právo na svou 

subkulturu a svou morálku. Snaţí se mládeţi vštípit, ţe toto vše se ve světě nosí, přimět 

ji k tomu, aby se chovala podobně.“ Tomuto vštěpování prý slouţí určité druhy pop 

music šířené antikomunistickými vysílači a deskami či kazetami pašovanými  

do Československa. Problém vidí autor v nabádání čs. mládeţe k uzavírání se  

do izolovaných společenských skupin, kterými lze snadno manipulovat, a které se staví 

proti institucím a státu, proti socialismu. (Za příklad dává skupinu Plastic People of the 

Universe, která prý na konci 70. let propagovala pornografii a podněcovala násilí, a byla 

na Západě přes – dle autora – nevalnou hudební úroveň, propagována.) „Manipulativní 

pop music aranţovaná na vědecké úrovni burţoazními manaţery“ ţene dle autora 

mládeţ na Západě (a nejen zde) do ţivota a myšlení bez závaţných problémů, otupuje 

ji, vede k bezmyšlenkovitosti, psychické závislosti na rytmu, zuţuje duchovní obzor, 

okruh zájmů a izoluje od společnosti. Tyto faktory se dle autora projevují  

i u československé mládeţe. Ta pod vlivem zmíněné hudby odmítá jiné druhy kultury, 

rodinný ţivot i vykonávání jakékoli aktivní činnosti, je odtrţena od studia, rodiny  

a pracovního kolektivu a je přivedena do různých part páchající trestnou činnost. 

Ještě zmiňme, ţe z kontextu článku vyplývá, ţe autor směšuje pod pojem  

„pop music“ (či populární hudba) vlastně veškeré soudobé moderní hudební směry. 

Hovoří (v první části) mj. například o tom, ţe ne kaţdý směr populární hudby pochází 

z „rohu masové kultury“ a má burţoazní obsah, přičemţ v této souvislosti zmiňuje 

protiválečnou tvorbu Johna Lennona. Tendenci k takovéto „terminologii“ jsem 

nezaznamenala pouze v tomto článku.
126

 Například v článku Nesmrtelné hodnoty 
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made in „svobodný svět“ z 3. srpna 1983,
127

 který se zaobírá obecně „pokleslou 

západní kulturou,“ se píše doslova, ţe „jednou z posledních forem burţoazní masové 

kultury c oblasti pop-music je tzv. punk kultura…“  

 

3.1.2 Rudé právo 

Dne 30. března 1983 vyšel v Rudém právu článek Prevít rock – a my?
128

 

Autorka (Zdena Bakešová) v něm shrnuje text Jana Krýzla a vlastně nepřináší ţádné 

nové informace, jen je vykládá stručnější a dalo by se říci údernější a přímočařejší 

formou. Můţeme v této souvislosti začít jevy kategorie Kritika a direktiva směrem 

k zřizovatelům a provozovatelům. Kupříkladu, zatímco Krýzl na zřizovatele  

a pořadatele útočí ještě poněkud „zaobaleně“ (vyjadřování podivu, řečnické otázky), 

Bakešová tak činí zcela přímo. Píše: „Smutné na celé věci je, ţe zřizovateli těchto 

skupin jsou vesměs SSM, ROH…Tedy organizace a instituce, které by v místě svého 

působení měly socialistickou, stranickou kulturní politiku řídit a prosazovat.“ A tvrdý 

výpad následuje: „Jejich nedůslednost, malá nebo vůbec ţádná kontrola a přílišná 

tolerance pak dovolují, aby do pop music vstupovala ţivelnost, aby se prostřednictvím 

takovýchto skupin otravovalo a manipulovalo vědomí především mladých posluchačů,  

a aby se tak hrubě porušovaly zásady naší kulturní politiky.“ Na tomto místě bych se 

chtěla pozastavit nad jedním pojmem z úryvku – jako přímočařejší se jeví vyjádření  

o neţádoucnosti vstupu „ţivelnosti do pop music.“ Zatímco u Krýzla (a u podobných 

útoků) je zvykem zakrývat skutečné předměty nevole (jako svobodomyslnost, 

přímočarost, nepřátelství vůči reţimu) paušálně shrnovat pod pojem burţoazní  

a schovávat za nařčení z primitivnosti či vulgarity, je oproti tomu pouţití výrazu 

ţivelnost, které není samo osobě negativní, vyjádřením zcela otevřeným, ač ojedinělým. 

Jasnou direktivu můţeme pozorovat v závěru článku: „Je povinností všech zřizovatelů, 

pod jejichţ hlavičkou podobní ‚ umělci„ pracují, aby provedli přísnou kontrolu jejich 

činnosti a vyvodili z jednotlivých případů nekompromisní závěry.“ 
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Dále autorka pouze parafrázuje Krýzla. Například pokud jde o kategorii 

Marginalizace uměleckých kvalit, je zde pro protagonisty opět vyuţíváno 

degradujícího uvozování („umělci“), a šíří prý „brak nejen primitivností hudby, ale  

i textů.“  Opět pak můţeme značnou část článku zařadit mezi jevy kategorie Vytýkání 

negativních průvodních jevů. Jsou jimi pochopitelně vulgarita, „oplzlá gesta,“ opět je 

jim přisuzováno šíření nihilismu, „marasmu“ a cynického přístupu k ţivotu  

a hodnotám. To vše – ještě vedle údajné propagace alkoholismu a drog či „vulgarizace 

milostných vztahů“ – lze zařadit mj. do kategorie Působení na rodiče. Stejně tak 

popisování „zvrhlé módy“ – barevné pruhy přes obličej, dámské punčocháče, řetězy  

a zámky a další „šokující veteš.“ Jediným prvkem z Krýzlova článku, kterým se 

Bakešová nezaobírá, je ona ideologická diverze. Té se zcela vyhýbá, zdůrazňuje však 

všechna ostatní negativa (ať uţ pravdivá či údajná), a působí jimi spíše na „obyčejného 

člověka,“ kterého se tyto jevy dotýkají, především pak na rodiče. 

Jedinou vlastní invencí autorky jsou pravděpodobně pojmenování předmětného 

stylu hudby, která Krýzl nepouţil, a sice „zvrhlá móda úpadkového punku,“ „zběsilý“ 

či „prevít rock.“  

Dalším článek, který se novou vlnou zabývá, byl Rudém právu vydaný aţ dne  

1. června 1984 a nese název Kdyţ se mládeţ baví.
129

 Tento článek se dá ještě zařadit  

do útoku na novou vlnu, přestoţe uţ nemíří kritiku jen a přímo na ni, ani se nezabývá 

většinou témat, které známe z článků Tribuny. Některé shodné jevy zde však jsou 

přece.  Jiţ úvod článku je zcela ve stylu jevů kategorií Vytýkání negativních 

průvodních jevů a Protagonisté a příznivci jako výtrţníci. Je zde popisována situace 

okolo nespecifikované kulturní akce. Např. „…Podnapilí jednotlivci, ale častěji celé 

skupiny bloudí vesnicí, kopají do zaparkovaných automobilů, případně skáčou před 

automobily jedoucí, potácejí se po okraji silnice i v jejím středu, případně tam  

i polehávají.“ Následuje konstatování, ţe takové výjevy ze ţivota části mládeţe jsou 

nejčastěji spojovány s koncerty rockových skupin a v posledních letech zejména  

s novou vlnou. Dále však uţ autoři na novou vlnu přímo neútočí. Zabývají se 

problematikou neukázněné mládeţe na kulturních akcích obecně, dokonce se rockové 

hudby v jednu chvíli zastávají, konkrétně kdyţ označují jako „mylný“ ten názor,  
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ţe „za všechno můţe rocková hudba,“ a poukazují na problémy např. na tzv. tanečních 

zábavách. Uţ toto naznačuje prvky jevů z kategorie „Nejsme proti rocku“
130

, ale  

aţ o něco dále je máme jednoznačné: „Je nepochybné, ţe zejména v činnosti 

amatérských rockových skupin budeme naráţet i v budoucnu na výstřelky a negativní 

rysy.“ Zde bylo „ale“ postaveno na první místo. Následuje: „Naproti tomu ukvapená 

jednostranná administrativní opatření vzbuzují u části mládeţe pocit, ţe jde o taţení 

proti rockové hudbě… Naopak je dokonce pro svou sdělnost dokonce vhodným 

prostředkem, jak přibliţovat mladým lidem všechno, oč nám jde.“ Ještě shrňme, ţe se 

celý článek nese v duchu kategorie Kritika a direktiva směrem k zřizovatelům  

a provozovatelům, zabývá se problematikou „zvládání“ vystupujících ze strany 

institucí a jednotlivých funkcionářů. 

 

3.1.3 Melodie 

Pokud jde o Melodii, útok na novou vlnu se jí téměř vyhnul. V roce 1983, kdy 

na stránkách Tribuny intenzivně probíhal, jsem v Melodii nezaznamenala ţádný článek, 

který by se útoku přímo účastnil, ani jiný článek, který by novou vlnu obhajoval, ani 

takový, který by se jakkoli dotýkal nové vlny či punku jako směrů. Nenalezla jsem 

v tomto období ani zmínky o kapelách, které Krýzlův článek v Tribuně zmiňoval,  

ani o dalších kapelách, které jsou nebo byly s novou vlnou a punkem spojovány (vyjma 

některých kapel, které z nové vlny vycházely, ale v kritickém období se zrovna 

odmlčely, nebo těch, co začaly s reţimem „kolaborovat“ – např. OK Band, viz níţe). 

První nálezy proti nové vlně zaměřených článků jsou aţ z roku 1984. Zde bych 

ráda připomněla, ţe (jak jiţ bylo zmíněno v předcházející kapitole) právě počátkem 

tohoto roku došlo k převzetí Melodie novým (reţimu více poplatným) šéfredaktorem 

(M. Kratochvílem) a odchodu velkého mnoţství dosavadních redaktorů. Můţeme zde 

tedy pozorovat jistou souvislost, nelze však říci, ţe by docházelo k nějakým intenzivním 

útokům. Byla zde pouze přetištěna část článku,
131

 respektive dlouhého dopisu 

z Tribuny. V Melodii byla publikována v únorovém čísle roku 1984 pod originálním 
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názvem dopisu: Rock – hudba pro mladé,
132

 a to, jak je psáno v úvodu, ve snaze 

seznámit s jeho myšlenkami i ty „čtenáře, kterým se Tribuna nedostává pravidelně  

do ruky.“ Dopis jako ohlas na diskuzi kolem nové vlny sepsal Vladimír Kočandrle. 

Mladý hudebník, vedoucí skupiny OK Band, která ve svých začátcích rovněţ vycházela 

z nové vlny, ale která se ale pravděpodobně „zachránila“ svou včasnou politickou 

angaţovaností (např. účasti na festivalu politické písně v Sokolově, či právě těmito 

Kočandrleho „vysvětlujícími“ články), ale i jistou umírněností a příklonem 

k bezproblémovému „disco-rocku.“
133

 Kočandrle se v  článku zabývá vlivem, či spíše  

aţ jakousi „mocí,“ kterou má rocková hudba na mladé lidi, rozebírá jednotlivé aspekty  

a důsledky špatné či nezodpovědné práce s ní. Podle něj, jelikoţ je rock, který je 

„zaloţen na emotivnosti, expresivitě, hraničící aţ s agresivitou,“ ideální prostředek  

pro sdělování závaţných společenských myšlenek, a proto je zapotřebí zodpovědné 

práce jejích tvůrců. Jinak řečeno, v článku nejde přímo o kritiku rocku, spíše  

o poukazování na některé moţné jevy a nebezpečí, která mohou nastat, pokud je 

s rockovou hudbou „špatně zacházeno.“ A takové problémy mohou podle Kočandrleho 

nastat ve třech oblastech – textech, kostýmech a stylizaci při produkci a chování 

publika. Pokud jde o problematiku textů, jedním z nejzávaţnějších problémů je podle 

něj bezobsaţnost, apelativní forma rockové hudby působí jedině tehdy, kdyţ nesděluje 

závaţné myšlenky formou „bezúčelné agresivity.“ To pak totiţ podle autora vede 

k tomu, ţe publikum vnímá rock „dá se říci fyzicky a stává se tak těţko ovladatelným 

celkem.“ Dále se v Kočandrlových názorech uţ setkáváme s jiţ myšlenkami známými 

jiţ z předešlých analyzovaných článků: „Ještě nebezpečnější je vnášet naší ideologii 

nepřátelské myšlenky do rockových textů.“  Tady jde dle autora zejména o šíření 

individualismu, destruktivních nálad, nihilismu. Takto prý lze nepozorovaně 

„naleptávat myšlení mladého člověka, zpochybňovat a deformovat jeho ještě ne zcela 

pevný hodnotový systém, vytvářet u něj zkreslené představy o jeho místě ve společnosti  

a společnosti vůbec.“ Pokud jde o další rozebírané nebezpečenství rockové hudby, 

nenaráţíme zde na povědomou přímou kritiku (kdy jsou členové kapel pranýřováni  

za nevkusné oblékání, např. punčocháče, čepičky, apod.), ale na takovou, která  

má formu zamyšlení či vysvětlení, jak by vizuální stylizace rockové skupiny měla 

vypadat. Musí odpovídat obsahu písní, a splňovat kritéria kulturního oblékání 
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vystupování. Jelikoţ členové hudebních skupin jsou pro své publikum určitým 

estetickým ideálem, tvrdí Kočandrle: „Musíme na jevišti akcentovat takovou stylizaci, 

která rozvíjí estetické cítění našich příznivců a nestojí v rozporu s dobrým vkusem.“ 

Dalším článkem, který lze zařadit do útoku na novou vlnu, i kdyţ  

uţ doznívajícího a umírněnějšího, je článek
134

 v přetištěný z Rudého práva Kdyţ se 

mládeţ baví,
135

 který byl zmiňován jiţ výše. 

 

3.1.4 Mladá fronta 

Ţádné články o nové vlně nebyly v daném období nalezeny. Je s podivem, ţe  

k diskreditaci (či snahám o ni) nové vlny nebylo vyuţito deníku zaměřeného na mládeţ. 

Ukazuje to zřejmě na snahu působit (prostřednictvím Tribuny a Rudého práva) spíše na 

starší generaci (zejména pak na rodiče), a ukazovat jim, ţe mládeţ je třeba chránit před 

oněmi negativními vlivy, ţe je zde na jedné straně mládeţ „zkaţená“ a na druhé straně 

mládeţ „bezbranná,“ kterou ta jiţ zkaţená ohroţuje. 
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3.2 Alternativní hudební scéna – mimo období útoku na 

novou vlnu 

Obecně lze na základě analýzy poukázat na jednu zajímavou skutečnost. Kapely 

(konkrétní i pouze stylově příbuzné, tedy novovlnné, ale i dalších alternativních stylů), 

které byly v letech 1983 a 1984 tolik kritizovány a za pomocí médií „likvidovány,“ se 

později, především v letech 1986 a 1987 objevovaly jiţ v zcela neutrálním kontextu, 

například v notickách o různých kulturních akcích. To neplatí pro Tribunu a Tvorbu, 

lehce však Rudé právo, ale samozřejmě především pro ne tak ideologicky zatíţené tituly 

a na hudbu se více zaměřující Mladou frontu a pochopitelně hudební Melodii, v kterých 

jsem nalézala i řadu vysloveně pozitivních ohlasů. 

 

3.2.1 Tribuna 

Po odeznění útočných článků na novou vlnu jsem v Tribuně po celé další 

zkoumané období nenalezla téměř ţádný článek, který by se zabýval českou alternativní 

hudební scénou, nebo se jí alespoň dotýkal.  

Zaznamenávala jsem uţ jen články rozebírající západní populární hudbu 

(zahrnující i rockovou), v kontextu velice negativním, často i v různé míře jako hrozbu 

pro socialistickou kulturu a společnost, či zabývající se obecně kulturou jako nástrojem 

ideologického boje. Např. článek z 6. listopadu 1985 – Kultura a umění 

v ideologickém boji
136

 nebo Receptury „masové kultury“ z 2. dubna 1986.
137

 Mimo 

tyto jiţ od roku 1985 ve zkoumaném období ţádné relevantní články nalezeny nebyly. 

 

3.2.2 Mladá fronta 

Mladá fronta hojně informuje o Rockfestu, festivalu amatérských  

(a alternativních) rockových skupin, o kterém pojednává příslušná kapitola (2. 3. 2). Jak 

při jeho prvním ročníku roku 1986, tak při druhém roku 1987, o jejich průběhu, 

                                                 

 
136

BERÁNEK, Jaroslav. Kultura a umění v ideologickém boji. Tribuna. 6. 11. 1985, roč. 17, č. 45, s. 8-9 



   

 

 

54 

  

vystupujících kapelách, vše veskrze pozitivně. Zároveň jsem nacházela články zmiňující 

Junior klub Na Chmelnici (který, jak jiţ bylo řečeno v 2. kapitole, dával alternativní 

kultuře velký prostor), například jeho program či jednotlivé uskutečněné kulturní akce. 

Velkému zájmu se na stránkách Mladé fronty těšily především novovlnné kapely 

Laura a její tygři či Precedens, a to v podobě pozitivních, aţ nadšených recenzí jejich 

vystoupení, ať uţ samostatných či na kulturních akcích jako Rockfest, Beat Salon,  

a dalších podobných přehlídkách. Za Lauru a její tygry zmiňme článek Laura na Beat 

Salonu z 16. prosince 1986,
138

 pojednávající o zaslouţilosti jejího vítězství na této 

praţské přehlídce rockových skupin. Za Precedens (tehdy ještě amatérskou kapelu) pak 

Precedens na Rockfest ´87 z 25. března 1987,
139

 kde se směrem ke kapele objevují 

výrazy jako „vyspělá novoromantická tvorba,“ „dobrá technika a aranţérské nápady,“ 

„ucelená koncepce,“ „působivá scéna,“ „výborná zpěvačka.“ O obou kapelách se pak 

téměř v superlativech píše ve všech článcích věnujících se 2. ročníku Rockfestu.  

Na vlastním informování o těchto kapelách není nic aţ tolik pozoruhodného (přestoţe 

v Rudém právu bychom na ně nenarazili), jelikoţ nebyly „problematické,“ a nebyly 

útokem na novou vlnu strhány (seskupení Laura a její Tygři vzniklo aţ v roce 1985), ale 

do směru nové vlny a obecně alternativy se svými netradičními hudebními i pódiovými 

koncepcemi patří. Co však pozoruhodné je, jsou články následující. 

Za povšimnutí stojí velice pozitivní recenze vystoupení kapely Výběr (po útoku 

na novou vlnu přejmenovaný Praţský výběr s Michaelem Kocábem v čele) na přehlídce 

Rock pro rok. Článek vyšel 16. října 1986 a nesl název Večer nejen výběrový.
140

 

Zajímavé a na místě je malé srovnání s obrazem této kapely v době útoku na novou 

vlnu. Zde jiţ není kapela obviňována z nevkusu, jako ještě o tři roky dříve, ani uţ zde 

zřejmě neplatí, ţe „ohlušuje posluchače směsicí tónů“ a podobně, její hudba je zde 

„jedinečná rychlými rytmy,“ není „nevkusná,“ „primitivní“ či vulgární, ale „dokonale 

přímočará, harmonicky neotřelá a jevištně velmi sugestivní…“ místo „řevu“ má nyní 

evidentně „osobitý zpěv“ a tak dále. Dle autora za ta léta „doznala značných změn“, 

jinak se ale k dřívějšímu období, kdy byla skupina v tisku zavrhována, nevrací.  

                                                                                                                                               

 
137

 BERAN, Jan. Receptury „masové kultury.“ Tribuna.  2. 4. 1986, roč. 18, č. 13, s. 11 
138 ŠVAMBERK, Alex. Laura na Beat Salonu. Mladá fronta. 16. 12. 1986, roč. 42 č. 296, s. 4 
139

 NESG. Precedens na Rockfest ´87. Mladá fronta. 25. 3. 1987, roč. 43 č. 71, s. 4 
140

 FAIX, Aleš. Večer nejen výběrový. Mladá fronta. 16. 10. 1986, roč. 42 č. 243, s. 4 



   

 

 

55 

  

Podobný případ určité proměny je kapela Hudba Praha. Ta vznikla 

přejmenováním z punk-rockové kapely Jasná Páka (která byla svého času uvedena 

v Krýzlově článku a na listu zakázaných kapel). Například obsáhlý článek Mozaika 

mnoha stylů z 29. dubna 1987
141

 o konaném Rockfestu ilustruje fotografie zde 

vystupující kapely Hudba Praha s konstatováním, ţe získala čestné uznání poroty. 

Článek dále chválí „dobře aranţovanou“ jazz-blues-rockovou alternativní kapelu 

Krausberry, a opět „bigband“ Laura a její tygři (který „opět úchvatně zapůsobil 

plnokrevnou rytmikou a jevištním projevem“), a podobně i další, dnes jiţ většinou 

neznámé kapely. 

 

3.2.3 Rudé právo 

Rudé právo si po zkoumané období „drţelo svou notu,“ čili v souvislosti 

s hudbou jsem nacházela jen články věnující se většinou klasické hudbě (obecně  

i o konkrétních událostech či umělcích), či obecná pojednání a zamyšlení (jako např.  

o úloze hudby apod.), a na rozdíl od Mladé fronty se vyhýbala třeba jen neutrálnímu 

informování o čemkoli, co by mohlo připomínat alternativu, a rockové hudbě obecně se 

(aţ na výjimky) nevěnovalo ani na úrovní oficiální tvorby. Takţe kdyţ uţ se nějaký 

článek objevil, pak neutrální aţ negativní. Ale nalezla jsem pouze dva takové případy 

negativního rázu, jinak se Rudé právo drţelo tradičního ignorování. Významný v tomto 

směru je tedy článek Cesta za „kulturním podzemím z 11. června 1987.
142

 Reaguje 

na článek, který vyšel v květnu toho roku v Rakousku v měsíčníku Basta. V něm se 

podle autora (nám jiţ známého Jaroslava Kojzara, jednoho z autorů článku „Nová“ vlna 

se starým obsahem) „snaţí představit naši zemi z té nejčernější stránky – jako zemi, 

v níţ se prý ‚telefony odposlouchávají,‘ ‚domovní vchody hlídají‘ a skupiny moderní 

hudby mají zakázanou činnost.“ Kojzar postupně zmiňuje „údajné“ uváděné konkrétní 

problémy s konkrétními kapely (např. Ţlutý pes, Classic Rock and Roll Band)  

a „nařčení“ z dnešního pohledu nepříliš přesvědčivě vyvrací. Zajímavým jevem je,  

ţe zde nedochází k obhajování jakýchkoli zásahů a represí, nýbrţ k jejich popírání. 
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Dne 1. listopadu 1986 vyšel článek Pod pláštíkem jazzu
143

 stojící za pozornost, 

jelikoţ se dotýká Jazzové sekce, kterou jsem zmiňovala v příslušné kapitole, a tím  

i s alternativní hudební scénou, kterou toto sdruţení podporovalo, pročeţ bylo ze strany 

reţimu pronásledováno. Článek je jasným vykreslením nepřítele státu. Informuje  

o obvinění sedmi členů bývalé Jazzové sekce, kteří si měli nezákonnou činností vydělat 

přes půl miliónu korun, a sice údajnou podnikatelskou činností pod hlavičkou sekce, 

která byla se Svazem hudebníků, pod který spadala, „v souladu se zákony“ roku 1984 

zrušena. 

Oproti předchozím článkům a uvedenému zavedenému stylu informování  

o kultuře vůbec tvoří výjimku článek o Rockfestu (pro připomenutí – pořádaným ÚV 

SSM) Rock v paláci kultury – 3. července 1986.
144

 Článek se, na rozdíl od těch se 

stejným tématem v Mladé frontě, nevěnuje příliš hodnocení hudební stránky festivalu, 

po vyjmenování kapel a konstatování o dobré úrovni se zabývá pouze organizační 

sloţkou, například je chváleno vyuţití různých prostor Paláce kultury. Dochází zde 

k jakési deklaraci definitivního přijetí rockové kultury do oficiální sféry: „…nebyl sice 

Rockfest stoprocentní, ale ukázal na jednu důleţitou věc. Rocková hudba se nemusí 

popelit kdesi v koutech, metodická, dramaturgická a pořadatelský pomoc jí zřetelně 

prospívá.“ Načeţ následuje alespoň lehký výpad proti alternativní scéně –  

– v kultivovanější a přístupnější formě dle autora totiţ moţná rock přijde o nějaké 

příznivce, kterým „snadno dosaţitelné ovoce příliš nechutná.“ 

 

3.2.4 Melodie 

V Melodii se naopak o rockové hudbě psalo naprosto běţně, prakticky v kaţdém 

čísle, přičemţ často o jiţ zmiňovaných alternativních kapelách, o jejich aktivitách, 

včetně recenzí (veskrze pozitivních), či o rockových festivalech, na kterých 

vystupovaly. 
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Zaujalo mne listopadové číslo roku 1987, na jehoţ obálce je fotografie – portrét 

Michaela Kocába, a v němţ je čtyřstránkový rozhovor Nebudu se stydět za melodii
145

 

s tímto – v minulosti tolikrát „zavrhovaným“ hudebníkem – o jeho tvorbě, hudebních 

názorech, zkušenostech a podobně, doplněný o řadu fotografií. 

Ještě zmiňme, ţe je zde doloţena důleţitost, jaká byla věnována jiţ 

zmiňovanému článku Cesta za „kulturním podzemím,“ jelikoţ v červencovém čísle 

roku 1987 došlo k jeho přetištění v Melodii.
146

 Jedná se však o jediný článek svého 

druhu, který jsem v tomto časopise za zkoumané období nalezla. O vyloţeně 

undergroundových (a nebo vyhraněných punkových kapelách), mimo v této době  

uţ umírněnější skupiny Garáţ (Garage), Psí vojáci či Hudba Praha, platilo i v Melodii 

obecné ignorování. 

 

3.3 Ostatní oblasti alternativní kultury 

V této části kvalitativního výzkumu jsem jiţ nepovaţovala za nutné dělit 

vyskytující se jevy do kategorií, protoţe, i vzhledem k nepříliš velkému mnoţství 

nasbíraného materiálu, se neukázaly ţádné výrazné a jednotící prvky, které by stály  

za kategorizování. 

 

3.3.1 Výtvarné umění 

Pokud jde o výtvarné umění, prakticky veškeré články, které se ho  

ve výzkumných materiálech týkaly, ať uţ o konkrétních umělcích či výstavách, 

oplývaly výrazy jako zaslouţilý umělec, angaţovaná tvorba, lidové umění, socialistické 

umění, umění našich přátel apod., nebo se zaobíraly výtvarnou tvorbou obecně, 

především (stejně jako u hudby a divadla) ve smyslu úvah nad jejím společenským 

posláním. Pokud jde o Tribunu a Tvorbu nemohu uvést ţádné nálezy vymykající se 

tomuto stylu. 
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Dokonce jsem nenarazila téměř na ţádné negativní hodnocení jakéhokoli 

umělce, díla či expozice. 

Rudé právo 

V Rudém právu za první tři roky zkoumaného období jsem nenalezla nic, co by 

odporovalo výše zmíněným standardům. Aţ později se začaly (velmi řídce) objevovat 

články (neutrální aţ pozitivní) o umělcích, které lze nazývat alternativní.  A to  

ve smyslu alternativy vůči idealizujícímu a umírněnému umění hlavního protěţovaného 

proudu, díky svým projevům mnohdy balancující na hraně, avšak stále oficiální. 

Přičemţ o undergroundových umělcích či obecně o alternativních, natoţ pak 

neoficiálních undergroundových směrech či událostech stále nic publikováno nebylo. 

Zde tedy můţeme zmínit relativně krátký (cca dvacetiřádkový) článek z rubriky 

Kultura ze dne 14. ledna 1986,
147

 o malířce Zdeňce Marschalové. Jak jsem zjistila, tato 

malířka se věnovala figurální expresionistické tvorbě, ve specifickém, často  

aţ depresivním stylu, která „přes omezenou svobodu projevu té doby si nalezla osobitý 

způsob, jak vyjádřit své představy o bezútěšnosti a marasmu, který ovládal tehdy 

společnost.“
148

 Proto článek o ní v Rudém právu stojí za pozornost, jelikoţ jeho autor 

s ţádným z aspektů svobodomyslné tvorby této umělkyně nejenţe nemá problém, ale 

líčí její tvorbu v pozitivně (nikoli však oslavně), aniţ by docházelo k nějakým 

náznakům vlastního výkladu jejího díla jako angaţované tvorby. Autor článku  

pro charakterizování malířčiny tvorby pouţívá např. spojení: „citlivé propojení kresby 

s malbou“, „svěţí, bezprostřední malířský rukopis“, „spojující eleganci a lyriku 

s expresivitou“, či ţádná „uhlazenost a líbivost“, které autor přisuzuje obvykle 

„ţenskému stylu malování.“ Dalo by se usuzovat, ţe tato malířka si autora získala 

hlavním námětem své tvorby – lidmi – natolik, ţe ostatní aspekty přehlíţí (to, ţe jsou 

lidé předmětem malířčiny tvorby, zmiňuje několikrát, např.: „odráţí mezilidské vztahy,“ 

„člověk je hlavním tématem“, maluje „lidi v mnoha ţivotních situacích“, podotýkám 

však, ţe nikoli ve spojení s pracovním procesem, dělnickou tématikou apod.). Dokonce 

má podle něj daleko k satiře či karikatuře.  
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Na tomto místě je třeba zmínit článek Nabízejí Tvrdohlaví východisko? z 28. 

prosince 1987. 
149

 Autor zde tuto výtvarnou skupinu vysloveně neostouzí, ale ani 

nechválí, spíše polemizuje. Na jedné straně oceňuje „lyriku obrazů Petra Nikla, 

kultivovanou skladbu koláţí Zdeňka Lhotského, barevnou působivost dekorativních 

pláten Stanislava Diviše, emotivní sílu malby Stanislava Róny nebo dar stylizace  

a monumentality Stefana Milkova.“ Na druhé straně výčet pozitiv uzavírá tvrzením, ţe 

divák přesto z výstavy odchází „dosti lhostejně.“ A v tomto stylu je vlastně celý článek, 

na jedné straně přiznává klady, na druhé vyjadřuje, ţe se nejedná o nic výjimečného, 

celkové vyznění článku je tak vlastně vcelku neutrální. V článku mne zaujala zejména 

jemná kritika směrem k oficiálnímu umění: „A v mnohém jejich vystoupení chápu. Moc 

výstav a přehlídek v poslední době nabízelo místo tvorby klišé… Snad jsme zapomněli, 

ţe i socialistické umění je tvůrčí, odváţné a novátorské.“ A odtud i pochází titulek: 

„Výstava Tvrdohlavých je víceméně reakcí na tuto situaci… Ale upřímně řečeno, nabízí 

řešení či východisko?“ 

Mladá fronta 

V Mladé frontě jsem obecně mnoho článků o výtvarném umění nenašla, v rámci 

kultury informovala v největší míře spíše o hudbě a poté i literatuře, divadlu i filmu. 

Kdyţ uţ se nějaký o výtvarném umění nalézal, tak opravdu odpovídající výše 

zmíněným standardům. Alternativě se z Mladou frontou zaregistrovaných umělců 

mohou blíţit neutrálně zmiňovaní amatérští a nestandardně tvořící umělci v druhé 

polovině zkoumaného období (jako například amatérský sochař Josef Hrdlička
150

). 

 

3.3.2 Divadlo 

O jakýchkoli protireţimních aktivitách některých amatérských, klubových  

a studiových divadelních souborů (byť jen v podobě třeba satirických či alegorických 

představeních), stejně tak jako o neoficiálních, resp. ilegálních (bytových) divadlech 

jsem neobjevila ani zmínku. 
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Nenalezla jsem doklady o tom, ţe by měl reţim zásadní problém s alternativou 

vůči protěţované divadelní tvorbě, tedy s klubovými a studiovými divadly. Je však 

pravda, ţe jsem zaznamenala jeden podstatný rozdíl. Zatímco v Rudém právu,  Tribuně 

a Tvorbě nebylo moţné najít prakticky ani zmínku o těchto alternativních projevech, 

v Mladé frontě, ačkoli jim nebyl na stránkách zkoumaných periodik věnován zdaleka 

takový prostor, jako tradičním divadlům a dramatické tvorbě, jsem nenalezla vlastně 

ţádnou negativní kritiku, většinou pouze neutrální informování o různých s nimi 

spojených událostech, nezřídka i pozitivní recenze, a často i chválu aktivní činnosti 

amatérů či hledání nových přístupů apod., přičemţ jsem nezaznamenala ţádné výhrady 

vůči experimentálním postupům těchto divadel.  

Rudé právo, Tribuna, Tvorba 

V těchto titulech jsem v souvislosti s divadlem opravdu nalézala jen články, 

které pojednávaly buďto o oficiální – tradiční – divadelní tvorbě (československou, ale 

i např. sovětskou), o hercích a autorech – zaslouţilých či národních umělcích,  

o aktuálních představeních, a hojně také o společenské úloze divadla, jako např.  

o důleţitosti angaţovanosti či jeho výchovné funkce.  

Výjimku tvoří článek Rudého práva z 15. prosince 1984, O smyslu 

avantgardnosti
151

, který pojednává o brněnské divadelní přehlídce jedenadvaceti 

divadel. Autor se zaměřil na soubory, které spadají do charakteristiky alternativy – 

avantgardní experimentální studiové scény. Vyjmenovává konkrétní divadla a jejich 

vystoupení (zmiňuje mimo jiné Divadlo na provázku či Hanácké divadlo) a kritizuje 

jejich pojetí klasických i autorských představení. Jejich práce je autorem povaţována  

za „povrchně a vnějškově“ chápanou avantgardu. Celý článek vyznívá podobně, jako 

jevy kategorie „Nejsme proti rocku,“ kterou jsem specifikovala u mediálního obrazu 

nové vlny v hudbě, čili ve smyslu – avantgarda, novátorství a originální pojetí nevadí, 

ale musí se dělat dobře (samozřejmě ve smyslu chápání funkce socialistického divadla – 

– autor například zmiňuje potřebu „hledání skutečného smyslu novátorství“ nebo 

„vyslovení velkých, lidských společenských obsahů“). 
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Mladá fronta 

Ilustrovat styl, v jakém se na stránkách Mladé fronty vyskytovaly alternativní 

divadelní scény, můţeme např. článkem Mladé fronty Výpověď o ţivotě z 12. února 

1985. 
152

 Popisuje společný projekt Cesta čtyř divadel (Divadlo na okraji, Divadlo  

na provázku, Hanácké divadlo a Studio Y), který se konal v klubu Na Chmelnici. Jde  

o zcela standardní a vcelku pozitivně vyznívající recenzi, autorka projekt nazývá 

například jako „experiment silně oslovující.“ 

Za pozornost rozhodně stojí článek Mladé fronty Klec na Rokosce: Úspěšný 

pokus o velký klubový pořad z 8. ledna 1987.
153

 Ten totiţ pojednává o uplynulé 

kulturní události s názvem Akce v kleci v praţském klubu Na Rokosce, jejíţ program 

(za účinkování téměř devadesáti protagonistů různých zaměření, včetně alternativních 

kapel jako Nahoru po schodišti dolů band či novovlných Laura a její tygři) se sestával 

v podstatě parodování některých projevů oficiální kultury (především televizní estrády 

nebo např. „komerční“ hudební klipy). Zajímavým jevem je, ţe je celé představení 

líčeno v pozitivním světle, jako zdařilý program, přičemţ autor článku nejen, ţe 

umělcům nevytýká kritičnost, ale v podstatě se k ní připojuje, např. slovy: „Jednotliví 

účinkující se na pódiu střídali jako v zábavných televizních pořadech. A právě jejich 

plytkost a podbízivost si vzal scénárista a reţisér Zdeněk Suchý na paškál.“ 
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Závěr  

Aby bylo moţné co nejlépe zodpovědět na výzkumné otázky, je potřeba 

výsledky výzkumu rozdělit do dvou oblastí (mediální obraz alternativní hudební scény  

a mediální obraz ostatních oblasti alternativní kultury) a v rámci nich pak  

do jednotlivých fází. 

Pokud jde o oblast alternativní hudební scény, lze na základě výzkumu rozdělit 

zkoumané období na dvě fáze provázené odlišnými způsoby o informování  

o alternativní hudební scéně. První fázi tvoří období útoku na novou vlnu a jeho 

doznívání v letech 1983–1984, určitý přechod tvoří rok 1985, třetí pak období  

1986–1987. 

Útok na novou vlnu je pro tuto práci klíčovým jevem. Lze jím nazvat sérii 

článků v roce 1983–1984, především pak článek „Nová“ vlna se starým obsahem 

týdeníku Tribuna, v něm následující články a ohlasy na články v řízené diskuzi, dále 

článek Prevít rock – a my? v Rudém právu, a rovněţ 2 pozdější a méně útočné 

v týdeníku Melodie. V rámci období útoku na novou vlnu tak lze odpovědět  

na výzkumné otázky zcela jednoznačně. 

 Jak byli prezentování představitelé alternativní kultury? Jednou  

z nejzajímavějších skutečností z výzkumu vyplývající je, ţe nové vlně byla přisuzována 

role nástroje „burţoazních“ ideologických manipulátorů a ideologického útoku 

západních „diverzních centrál.“ Čeští protagonisté nové vlny pak byli prezentováni  

de facto jako oběti těchto manipulátorů, kteří jejich vznik údajně „vyprovokovali.“  

A tak – díky jakési naivitě a uměleckému amatérství a snaze o „světovost“ – měli být 

prostředkem tohoto působení na socialistickou mládeţ, prostřednictvím šíření 

negativních postojů ke společnosti, hodnotám a k ţivotu vůbec, např. nihilismu apod. 

Dále pak v této souvislosti byli prezentováni jako neschopní hudebníci, vulgární  

a neukáznění výtrţníci. Postavení představitelů nové vlny do role nepřítele socialistické 

společnosti měla pravděpodobně ukazovat na oprávněnost jakýchkoli represí. 

Jak byla prezentována jejich tvorba? Bylo evidentní snahou diskreditovat 

protagonisty rovněţ tím, ţe byla za pomoci různých prostředků (blíţe popsaných  
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v kapitole 3.1.1) sniţována umělecká úroveň jejich tvorby, která byla vydávána  

za nevkusnou, vulgární, primitivní a podobně. 

Jak byli prezentováni příznivci (publikum, fanoušci) alternativní kultury? 

Přestoţe na ně nebyla zaměřena hlavní pozornost zkoumaných periodik, i jejich role 

byla v útoku na novou vlnu důleţitá. Příznivci nové vlny byli stavěni na jedné straně  

do role obětí, resp. bezbranné mládeţe ohroţené „burţoazní“ propagandou v podobě 

novovlnných kapel. Na druhé straně pak do role uţ „zkaţené“ mládeţe – opilců  

a výtrţníků podléhajících „zvrhlé módě.“ 

S poslední výzkumnou otázkou souvisí i jedna zajímavá skutečnost. Z výzkumu 

vyplývá, ţe k diskreditaci (či snahám o ni) nové vlny nebylo vyuţito deníku 

zaměřeného na mládeţ – Mladá fronta (a téměř ani hudebního časopisu Melodie,  

ve kterém byly uveřejněny pouze dva umírněnější články aţ téměř rok po hlavním 

ohnisku útoku). Ukazuje to zřejmě na snahu v rámci útoku působit (prostřednictvím 

Tribuny a Rudého práva) spíše na starší generaci (zejména pak na rodiče), a ukazovat 

jim, ţe je třeba mladé lidi chránit před negativními vlivy. Na to ukazuje i časté 

zdůrazňování některých průvodních jevů, jako alkohol, drogy, vulgarita a podobně. 

Rodiče obávající se o své děti se pak měli stát určitým spojencem v „boji“ proti 

nepřátelsky vnímané nové vlně. 

Zkoumané období po útoku na novou vlnu a jeho doznívání lze v souvislosti 

s vypozorovaným mediálním obrazem rozdělit na další dvě fáze. Rok 1985 by se  

na základě výzkumu dal charakterizovat jako „období klidu.“ Zde jsem nenalezla  

uţ ţádné útočící články, ale ještě ani téměř ţádné neutrálního rázu. U reflektování 

alternativní hudební scény v další fázi zkoumaného období, tj. 1986–1987, nelze 

odpovědět na výzkumné otázky za všechna zkoumaná periodika zcela souhrnně  

a jednoznačně. Nevypozorovala jsem ţádné systematické vytváření nějakého určitého 

mediálního obrazu, avšak dá se říci, ţe se potvrdilo určité uvolnění situace zhruba  

od roku 1986, kdy především vznikl festival Rockfest, který dal prostor amatérským  

a alternativním kapelám, a kdy se ze strany moci projevovala snaha oblíbený 

alternativní proud absorbovat, alespoň do té míry, aby mohl být pod kontrolou. Zatímco 

v první fázi zkoumaného období byla na stránkách periodik rozvíjena intenzivní 

negativní kampaň proti nové vlně, která v této době alternativní hudební scénu 

reprezentovala především, v této fázi byla situace odlišná. Na stránkách titulů,  
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ve kterých byl v první fázi útok veden (tj. především Tribuna, ale i Rudé právo),  

se v druhé fázi uţ neobjevovaly zmínky o nové vlně v negativním ani jiném kontextu, 

(stejně tak ani o jiných protagonistech, kteří by se dali povaţovat za alternativní). 

Především však, tituly, které v první fázi zkoumaného období do útoku na novou vlnu 

nebyly zapojeny vůbec (Mladá fronta) anebo lehce (Melodie), a které se v daném 

období ani jinak o alternativní hudební scéně nezmiňovaly, uţ v této třetí fázi 

zkoumaného období informovaly o alternativních kapelách zcela běţně, dokonce nejen 

o kapelách novovlnných, ale i o konkrétních kapelách, proti kterým byl útok 

v předešlém období veden. 

Pokud jde o další oblasti alternativní kultury, na které se tato práce zaměřila, 

tedy výtvarné umění a divadlo, nalezla jsem jen malé mnoţství článků, které  

by se vymykaly standardnímu pojednávání buďto o oficiální tvorbě (tradiční  

či angaţované; československé, ale i např. sovětské), jejích protagonistech a autorech – 

– zaslouţilých či národních umělcích, o aktuálních představeních a výstavách, či obecně  

o společenské úloze umění, jako např. o důleţitosti angaţovanosti či jeho výchovné 

funkce. Pouze u Mladé fronty, a to uţ v druhé polovině zkoumaného období, jsem 

pozorovala určité jednotící prvky, a sice určitou otevřenost vůči alternativním  

a experimentálním projevům. Ne však v oblasti výtvarného umění, o kterém z oblasti 

kultury pojednávala v nejmenší míře, ale spíše divadla. Informovala nezaujatě o akcích 

a přinášela dokonce pozitivní recenze a chválu, například hledání nových přístupů  

a podobně. 

Pro underground, ilegální sféru alternativní kultury tohoto období, platí ze strany 

zkoumaných periodik po celé vymezené období přístup „ignorování,“ tedy neobjevila 

jsem ani zmínku. 

Studium prostředků, které volí totalitní moc k uplatňování své doktríny  

a prosazování „vládnoucí“ ideologie, je nesporně zajímavé, tím spíše pak v oblasti 

umělecké s příslušným odrazem v mediích. Pak zřejmě nejzajímavějším jevem,  

se kterým jsem se v této souvislosti setkala, a který jsem se v této práci snaţila 

postihnout, byl právě tzv. pokus o likvidaci nové vlny v rockové hudbě.  

Po odeznění tohoto útoku se jiţ další podobné neopakovaly. V ostatních 

oblastech alternativní kultury pak za celé zkoumané období nedošlo k ţádným dalším 
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mediálním kampaním proti jakékoli oblasti alternativní kultury. Pozoruhodným úkazem, 

na který tak výsledky výzkumu ukazují, je, ţe ostatní obory, jako alternativní výtvarné 

umění či divadlo, zřejmě nebyly ze strany reţimu povaţovány za tolik „ohroţující,“ 

ţe zkrátka postačilo o takových alternativních projevech pomlčet a neupozorňovat  

na ně, a nebylo třeba rozvíjet veřejné kampaně, jako tomu bylo u hudby (pokud jde  

o literaturu – disent by byl naopak v tomto směru vhodným tématem samostatné práce). 

Aniţ by to vyplývalo z výzkumu samotného, lze usuzovat, ţe v těchto oblastech zřejmě 

státní moc preferovala uplatňování své politiky formou restrikcí, dozoru, omezování 

činnosti apod. bez zvláštního důrazu na medializaci takových kroků, resp. jejich 

mediální podporu. 
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Summary 

The bachelor thesis “The Czech Counterculture and Its Media Representation in 

the Period of 1983–1987“ analyses the media coverage of that part of the culture of the 

communist regime which was set aside by the propagandized main stream – either 

systematically by the regime or purposely by its performers. The first chapter of the 

thesis is the outlining of the era of normalization and its media. In the second chapter 

there is a description of this type of culture, both in its illegal way (so called 

underground culture) and its official way, of providing an alternative to the main 

stream. The third chapter of the thesis describes my research. The method of which was 

the qualitative analysis and the research material periodicals Rudé právo, Tribuna, 

Mladá fronta, Melodie a Tvorba in the period of years 1983–1987. The research was 

focused on studying and covering the way how media reflected the alternative culture, 

by analyzing the chosen periodicals.  

The research, and the thesis itself, are concentrated mainly on music, especially 

on the special phenomenon which can be called the “New wave disruption effort.” This 

is how we can name regime efforts to discredit and eliminate the new wave with the 

help of media, especially the communist party‟s weekly paper Tribuna. The analysis 

revealed that the new wave in rock music was presented as an instrument of the Western 

ideological diversion, affecting Czechoslovak socialistic young people, by promoting 

nihilism, negative attitudes to society, its values, to life in general etc. New wave 

production was presented as vulgar, primitive and tasteless, which was one of the ways, 

how to discredit its producers and lower its influence. While using the periodicals as 

Tribuna and Rudé právo and not periodicals targeting on youngsters, it is probable, that 

the regime‟s effort was to gain favor with the parents who were worrying about their 

children, especially by accenting collateral factors as alcoholism, vulgarity, drugs etc. In 

addition, the articles criticized the institutors and officials, which caused many problems 

to the new wave protagonists, for example many contracts were annulled as a result of 

this “new wave attack.” In other areas of alternative culture there were found no “media 

attacks” similar to that in the music area. Other revealed facts in this thesis are definite 

differences about the way of media coverage of alternative culture between the single 

chosen periodicals, and also its transformation during the studied period.  
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