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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá volnou mládeží z pohledu StB. Blíže se pak zaměřuje na
hnutí punk. Popisuje základní principy represí, opatření a postupů bezpečnostních orgánů
proti punkovému hnutí v 80. letech v ČSSR. Dále se zaměřuje na změnu vztahu StB a hnutí
punk v druhé polovině 80. let. Cílem práce bylo ukázat nedemokratické postupy mocenského
aparátu v boji s volnou mládeží. Výsledek práce je demonstrován na konkrétních akcích,
které StB vedla proti volné mládeži. Práce zároveň nastiňuje prostředí tzv. normalizace
v ČSSR.
Klíčová slova
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Abstract
This thesis deals with the free youth from the perspective of the secret police. Closer,
it focuses on the punk movement. It describes the elemental principles of repression,
measures and practices of state power against punk movement in the Eighties in
Czechoslovakia. It then focuses how the relationship between StB and punk movement
changed

in

the

second half

of

the

80´s. The

aim

was

to

show the

power

apparatus undemocratic practices in the fight with a free youth. The result of the thesis is
also demonstrated in individual events that led to the secret police free youth. The thesis
also outlines the normalization in Czechoslovakia.
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Úvod, vymezení problematiky
Předmětem mého výzkumu je volná mládež z pohledu StB v době normalizace1,
respektive v 80. letech, kdy v socialistickém Československu nastal největší boom punkové
hudby. Pojem volná mládež v sobě zahrnuje více subkultur mládeže, já jsem proto svou práci
vymezila pouze na subkulturu punk. S punkem jsem se poprvé setkala na základní škole díky
svému bratru, který mi dal poslechnout některé nahrávky Ramones, Zóny A, HNF a dalších.
V následujících letech jsem měla tu čest se s některými aktéry současné i minulé punkové
scény blíže seznámit. Vyprávění punkerů o dobách minulých, kdy slovo punk měla pejorativní
zabarvení, mě přivedlo na myšlenku zjistit, proč tomu tak bylo. Na počátku mého výzkumu
byl zájem o punkové hnutí jako společenský jev. Zároveň však do popředí stále více
vystupovaly otázky, týkající se pohledu na punk z druhé strany, to znamená pohled ze strany
Státní bezpečnosti.
Před zahájením výzkumu samotného jsem si definovala tyto výzkumné otázky:
• Jaký vztah měla komunistická moc k punku?
•Proměňoval se tento vztah?
•Jak se snažila toto hnutí potlačit, popřípadě zlikvidovat?
Na druhou stranu cílem mé práce není punkové hnutí bránit, nebo ho nějak
propagovat, ačkoliv se může stát, že vzhledem k tomu, že se znám s přímými účastníky
a sama jsem se nějaký čas mezi touto subkulturou pohybovala, můžu lehce sklouznout
k subjektivnímu popisu a snaze punkrockové hnutí bránit. O propagaci a obranu se však
punkové hnutí staralo samo a dalo by se říct, že dost hlasitě. Punkovou hudbu lze považovat
za generační vyjádření mládeže v době, kdy se Československá republika nacházela pod
nadvládou komunismu.
Výzkum jsem si rozdělila na část teoretickou, objasňující problematiku volné mládeže
a punkového hnutí v Československu a praktickou, která poukazuje na vztah mezi státní
bezpečností a punkem.
V první kapitole se snažím objasnit základy problematiky, zhodnotit použitou
a dostupnou literaturu a zároveň objasnit metody své práce. Mým cílem však není
vyjmenovávat celou historii vzniku hnutí a jeho hlavní charakteristiky, jde mi především
1

Normalizací bývá označováno období konsolidace poměrů po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Někteří historikové toto období datují od srpna 1968 do rozpadu Československa.
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a vyzdvihnutí nejdůležitějších momentů, které punk formovaly. Blíže se pak věnuji metodě
orální historie.
V následující, druhé kapitole, na základě odborné literatury, se věnuji definici
subkultury, punk a volné mládeži. Vycházím ze Smolíkova pojetí subkultur mládeže, neboť on
je podává základní přehled zmiňované problematiky. K objasnění pojmů samozřejmě patří
i odlišná interpretace subkultur, konkrétně interpretace již zmiňovaného Smolíka, Hebdige
a Muglletona. Co se však týče samotných rozborů slova subkultura a punk, vycházela jsem
z dostupných českých významových slovníků.
Další, třetí kapitola, již přecházím od obecného ke konkrétnímu. Tato kapitola
představuje seznámení s hnutím punk. Pomocí odborné literatury se snažím osvětlit dobu,
která byla pro vznik punkového hnutí příznačná. Zároveň si zde kladu otázky:
•Jaká byla situace v ČSSR?
•Jak kým byl punk do Československa importován?
•Na co punk bezprostředně reagoval?
Ve třetí kapitole se dále pomocí pramenů a odborné literatury snažím vymezit základní znaky
punkového hnutí v ČSSR, od aspektů hudby, přes vyjadřovací prostředky až po vzhled.
V následující kapitole se věnuji formování Státní bezpečnosti, zejména X. správy SNB.
X. správa SNB byla orientována proti vnitřnímu nepříteli. Její úlohou bylo zakročit proti těm,
kdo hrubě porušovali socialistickou morálku. Zde je nutné poznamenat, že vývoj
reorganizace X. správy SNB je natolik složitý proces, podléhající nepřebernému množství
vyhlášek, předpisů a právních norem, že zpracování této problematiky není dosud ukončeno.
Struktura a organizace X. správy nám alespoň částečně umožňuje pochopit složitý
mechanismus represálií a tlaku, které na punkery StB neustále vyvíjela. V druhá části kapitoly
nás seznamuje s metodikou státobezpečnostních orgánů, které po celá osmdesátá léta
určovaly vztah s neoficiální hudební scénou. V praxi to znamená, že se snažím analyzovat
tehdejší rozkladná a kontrarozvědná opatření. Tato kapitola analyzuje konkrétní návrhy,
plány a rozpracování akcí, zaměřených proti volné mládeži.
V páté a zároveň poslední kapitole popisuji změnu klimatu, která nastala se změnou
v čele Sovětského svazu. Na konkrétních případech se snažím poukázat, jak se Gorbačova
perestrojka projevila v socialistickém Československu a jaké důsledky to mělo pro punk rock.
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1. Metodologie
Tématu punkového hnutí se v dřívějších letech věnovalo hned několik mých
předchůdců. Zaměřovaly se však na dílčí aspekty problematiky.2 Já se ve své práci snažím
podat jiný uhel pohledu a to konkrétně ze strany Státní bezpečnost. Cíl mého výzkumu si
vyžaduje užití hned několika metod. Z tohoto důvodu jsem práci rozdělila na čtyři části, které
využívají poznatků sociologie, kulturních studií a samozřejmě v první řadě historie. V každé
z těchto části pracuji s jinou metodou. Při snaze definovat si pojmy subkultura, subkultura
mládeže a hnutí vycházím zejména z knihy Josefa Smolíka Subkultury mládeže: uvedení do
problematiky. Smolík si ve své studii klade za cíl představit teorie a druhy subkultur na
základě sociálněvědních poznatků. Sám při svém výzkumu odkazuje na práce britského
sociologa Dicka Hebdige, mimo jiné autora studie Subculture-the meaning of style. 3 Ve své
studii se Hebdige zabývá zejména vznikem a vývojem jednotlivých subkultur, a jejich
asimilací do kultury mainstreamové. Pro moji práci je jeho kniha klíčová, neboť, jak ve své
bakalářské eseji upozornil i Jiří Dvořák, v českém prostředí neexistuje až na pár výjimek,
jakou je například již výše zmiňovaná Smolíkova studie, relevantní literatura na toto téma. 4
K pracím Dicka Hebdige se také kriticky obrací další z řady britských sociologů David
Muggleton5 ve svém knižním vydání disertační práce. David Muggleton svou práci vydává
dvacet let po výzkumu Hebdige, své poznatky získával zejména pomocí cílených rozhovorů
s vybranými členy subkultur. Z tohoto hlediska je pro mě jeho dílo velmi inspirativní.
Stěžejní práce, se kterou pracuji napříč všemi kapitolami, jsou práce historika
Miroslava Vaňka.6 Ve svých pracích se Miroslav Vaněk zevrubně snaží popsat vznik českého
punku a jeho vývoj až do rozpadu Československa. Stejně tak jako Muggleton využívá
zejména metodu orální historie, na jejímž základě se snaží zrekonstruovat podobu
československého punku (a dalších hudebních alternativ v socialistickém Československu).
Historie československého punku a hardcore je podrobně zpracovaná v knize Kytary a řev,
aneb co bylo za zdí. Jméno autora není uvedeno. V knize jsou zevrubně rozpracovány
2

Srov. KLOZAROVÁ, K.: Vizuální atributy punkové subkultury v Československu, respektive v České republice a
na Slovensku v 80. A 90. letech 20. Století: bakalářská práce, Praha, Karlova univerzita, Fakulta humanitních
studií, 2004, 113 s., vedoucí práce Hedvika Novotná.
3
Z angličtiny do češtiny přeloženo: HEBDIGE, D., Subkultura a styl, Praha 2012.
4
DVOŘÁK, J., Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do současnosti
na území Líberecka a Jablonska :bakalářská práce, Praha, Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií, 2006,
62 s., vedoucí práce Hedvika Novotná.
5
MUGGLETON, D., Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style , Berg 2002.
6
VANĚK, M., Byl to jenom rock ´n´ roll?, Praha 2010, dále pak: VANĚK, M. a kol., Ostrůvky svobody,Praha 2002.
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jednotlivé punkové kapely napříč kraji tehdejší Československé republiky, dále je pak kniha
doplněna o rozhovory s tehdejšími účastníky hnutí, texty písní a dobovými fotografiemi.
Publikace by se tak z dnešního pohledu dala vnímat jako jakási „encyklopedie“
československého punkového hnutí. Kniha Kytary a řev je zajímavá i tím, že vzešla zevnitř
subkultury. Historii punku se pak věnují i některé díly dokumentárního cyklu České televize
Bigbít.

7

Ze zahraničních publikací je pro moji práci v oblasti chápání hnutí punk přínosná

zejména kniha Punk rock: So what?8 Dále pak vycházím z pera autorů McNeil a McCain
a jejich publikace Zab mě, prosím: necenzurovaná historie punku.9 Kniha je psána formou
rozhovorů s muzikanty tehdejší punkové scény a punkovou scénu ve městě New York od dob
jejího vzniku do 2. poloviny 70. let.
S obdobím normalizace a přestavby jsem využila zejména publikace Milana Otáhala
Opozice, moc a společnost 1969- 1989 a Michala Pullmana Konec experimentu.
V kapitole věnující se zejména vývoji StB, reorganizaci a činnosti X. správy SNB, jsem
vycházela z prací Pavla Žáčka. Ten se ve svých pracích věnuje činnosti StB a její kontrole
v problematice mládeže, zejména v 2. polovině 80. let.10 K reorganizační struktuře StB jsem
také čerpala ze studie Jana Frolíka Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek
Sboru národní bezpečnosti v letech 1948- 1989.11 Pro primární objasnění pojmů
a terminologii tehdejšího jazyka StB mi byla k ruce Encyklopedie špionáže zpracovaný
Milanem Churáněm.12
V analytické

části

pracuji

zejména

s tzv.

historickým

výzkumem

s prvky

etnografického. Tento výzkum se provádí za účelem získat obraz určité skupiny, instituce,
anebo společnosti v určitém období v minulosti. V mém případě jsem se zabývala skupinou
punkerů uprostřed socialistické společnosti. Důraz je při tom kladen na dokumentování
každodennosti jedinců. 13 Další využití přístup podle Hendlovy terminologie je přístup
7

Bigbít 1856- 1989, Česká televize, elektronická podoba dokumentárního cyklu: URL:<www.czechtv.cz/specialy/bigbit.php. Zpracoval Petr „Hraboš“ Hrabalík.
8
SABIN, R., Punk Rock: So what? The cultural legacy of punk. New York, 2002.
9
V originálním znění: McNeil,L., McCain,G.: Please kill me: The uncensored oral history of punk, New York,
2006.
10
Pro srovnání: Žáček,P.:Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace – Vybrané směrnice a metodické pokyny
politické policie 1978 - 1989, Votobia, Praha 2001, Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, Euromedia Group,
k. s. Praha 2006 , spolueditor českých a slovenských hesel.
11
FROLÍK, J.: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostích složek Sboru národní bezpečnosti v letech 19481989, in: Sborník archivních prací, č. 41, 1991, s. 447- 511.
12
CHURÁŇ, M. a kol., Encyklopedie špionáže: ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti, Praha
2000.
13
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, základní teorie, metody a aplikace, Praha 2008, s. 115-117.
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historický, neboť se snažím zkoumat historické události a vývoj určité subkultury na území
Československa a proměnu vztahu StB ve vztahu k nim. Pomocí historické metody jsem
nashromažďovala, analyzovala a následně vyhodnotila různé typy historických dokumentů.
Historická metoda mi navíc umožnila porozumět punkové subkultuře, odpovědět na určité
otázky a odhalit blíže neznámé souvislosti, které mi neumožnila odhalit odborná a populární
literatura. 14 V rámci historické metody pracuji zejména se sekundárními dokumenty, jedná
se převážně o práci s archivními materiály, vzniklé činností bývalé StB. Z archivních pramenů
jsem měla k dispozici zejména fondy X. správy SNB uložené v Archivu bezpečnostních složek
v Praze. Jednalo se zejména o porady náčelníků, situační zprávy a plány práce. Dále sem
měla k dispozici signální a osobní svazky přímých aktérů punkového hnutí, uložené ve
stejném archivu.
Z primárních dokumentů jsem využívala přepisy rozhovorů. Metodou orální historie
chápeme řízený rozhovor, jenž je možné vést jednak životopisným vyprávěním, nebo
řízeným interwiev. Z větší části čerpám z vlastních rozhovorů, přínosné mi však byly také
přepisy rozhovorů uložené v Centru orální historie. Tato metoda mi umožňuje suplovat
nedostupné prameny písemné povahy a zároveň interpretovat již existující zdroje.
Metoda orální historie, patřící také do metod kvalitativního výzkumu, mi byla cenným
zdrojem při získání informací o punku od jeho přímých účastníků, anebo blízkých
pozorovatelů.

Během svého výzkumu jsem uskutečnila 6 strukturovaných rozhovorů.

Rozhovory vznikaly na přelomu roku 2011- 2012. Rozhovory jsem vedla formou interview,
které bylo zaměřeno na určitou událost v minulosti. Dále jsem se snažila zachovávat pro
všechny rozhovory stejnou strukturu otázek, které jsem si předem připravila. Příprava otázek
pomáhala udržet rozhovory v zaměřeném tématu, ale zároveň dovoluje narátorovi uplatnit
vlastní perspektivy a zkušenosti. Hendl tento druh rozhovoru nazývá rozhovor pomocí
návodu.15 Důležitá byla volba místa, kde rozhovory vznikaly. Ve většině případů byla
interview prováděna v kavárnách, restauračních zařízení popřípadě na koncertech
punkových kapel, neboť 5 z 6 dotazovaných jsou stále aktivními přívrženci punku. Všechny
rozhovory byly s vědomím narátora nahrávány na nahrávací zařízení, doslovně přepsány
a i pro budoucnost mohou sloužit jako cenný materiál pro další výzkum.

14
15

Tamtéž, s. 132.
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, základní teorie, metody a aplikace, Praha 2008, s. 174.

14

Vzhledem k časovému zařazení mé práce do období 80. let 20. století jsem byla
výběrem narátorů poněkud omezena. Cenným zdrojem se tak pro mě stal účastník, kterému
je dnes mezi 45- 50 roky, to znamená, že v době největšího rozmachu punkového hnutí,
chodil na základní či střední školu. Vezmeme-li tak v úvahu, že narátor reagoval
bezprostředně na události, které se odehrávali před více než 30 lety, hrál zde důležitou roli
aspekt paměti. Při vyhodnocení získaných rozhovorů jsem došla k názoru, že dotazovaný,
hovořící o událost i s časovým odstupem, byli ve většině případů ovlivněni dobovým názorem
společnosti a z „dnešního pohledu“ se jim situace nezdála tak kritická, jak bylo například
uváděno v jejich výpovědích pocházejících z dané doby.
Výsledky rozhovorů jsem komparovala s archivními materiály. Pro dokreslení
atmosféry jsem pak využila dobový periodický tisk, zejména stranický týdeník Tribuna a Rudé
právo.

Zajímavé bylo sledovat, jak se postupně s ustupujícím tlakem režimu, měnily

i obsahově články o punku.
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2. Volná mládež
2.1.

Vymezení pojmů

2.1.1. Pojmy subkultura a hnutí
Tématem mé bakalářské práce je volná mládež z pohledu Státní bezpečnosti. Je tedy
nutné si nejdříve položit otázku: Co nebo kdo to byla volná mládež? Co je punk?
Při zkoumání odpovědi na otázku kdo to byla volná mládež, vycházím zejména
z pojetí volné mládeže jako subkultury. Subkulturou zde míním jakousi opozici oproti kultuře
oficiální.16 Pro účely mého bádání je stěžejní subkultura mládeže. Podle sociologa Josefa
Smolíka, je subkultura mládeže typ subkultury vázaný na specifické způsoby chování
mládeže, na její sklon k určitým hodnotovým preferencím, akceptování či zavrhování určitých
norem, životní styl odrážející podmínky života. 17 Při zkoumání pojmu subkultura vycházím
zejména ze Smolíkova pojetí subkultur. Subkultura je skupina mladých lidí, kteří mají
společného něco,(problém, zájem zvyk) co je odděluje od členů ostatních sociálních skupin. 18
Předpona sub- nám naznačuje odlišnost od oficiální kultury, na kterou však subkultura
reaguje a proti které se svými stanovisky a názory vymezuje. Subkulturou by se dala nazvat
část kultury, která má svá specifika, typická zejména pro menší, vyhraněnou skupinu lidí.
Příslušníci určité subkultury se svou skupinou identifikují na základě určitých podobností, tzn.
názory, hudebními žánry, vizáží a používanou symbolikou. Pojem subkultura může být také
zaměňován s pojmy komunita, hnutí. Já tyto pojmy chápu jako ekvivalentní, proto budu dále
hovořit o punkové subkultuře jako o punkovém hnutí. Na rozdíl ode mě Smolík chápe hnutí
jako něco zcela odlišného. „Zatímco v rámci subkultury můžeme pozorovat více ideologických
proudů, hnutí předpokládá větší názorovou a ideologickou jednotu, vznáší požadavky
a sleduje předem definované cíle. Oproti tomu subkultura nemá vyhraněný jeden konkrétní
cíl“.19 Podle mě však hnutí i subkultura klade důraz na hodnoty, styly, postoje, společným
cílem bývá trávení volného času.
Hnutím bývá označeno téměř každý stabilnější komplex jednání menší nebo větší
skupiny lidí. Sociální hnutí „usiluje o kolektivní zisk, prospěch pro stoupence prostřednictvím
16

Kultura je komplikovaný a kontroverzní výraz. Žádná z definic kultury přitom není chybná. Kulturou oficiální
se rozumí soubor duchovních a materiálních hodnot vytvořeních lidmi v průběhu dějin. V kulturácích studií
patří pojetí kultury jako pojetí celého způsobu života, jazyka, výsledku reprezentací.
17
SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže: uvedení do problematiky, Praha 2010, s. 35.
18
SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže: uvedení do problematiky, Praha 2010, s. 35.
19
Tamtéž, s. 42.
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rozmanitých strategií, z nichž některé mohou znamenat nerutinní, dokonce ilegální
prostředky nátlaku na cílové instituce.“ 20 Termín hnutí jako takový se začal objevovat někdy
v 60. letech, v souvislosti s nárůstem studentských spolků a aktivit s nimi spojenými. Vznik
sociálního hnutí předpokládá úpadek autority a sbližování zájmů zejména dělnické třídy
a zájmů společenských skupin, které jsou nuceny bránit se novým formám hegemonie. Cílem
účastníků hnutí je manifestovat svůj postoj ke společně vnímanému problému expresivními
formami jednání. Mezi nejvýznamnější z těchto forem patří protesty, expresivní akce,
kterými hnutí mobilizují veřejné mínění. Stejnými formami protestu disponují některé
subkultury mládeže. V rámci hnutí můžeme pozorovat i nová sociální hnutí (dále jen NSH),
která jsou spíše iniciátory nového životního stylu, produkují alternativu, jsou projevem
odporu k byrokratizaci živené především totalizujícím státem. Významným rysem účastníků
hnutí je, že jsou vystaveni silným tlakům a kontrolám ze strany státu. Nová sociální hnutí jsou
čím dál výraznější společenské a politické spolky založené mimo pracoviště. NSH se stále více
vyznačují antiautoritativním, antibyrokratickým postojem s uvolněnými, demokratickými
a aktivisticky orientovanými způsoby organizace. 21 Definici punkového hnutí, respektive jak
se punk jako hnutí vyvíjelo, vysvětluje stále aktivní punker z Prahy: „O prvotní scéně v ČR se
nedá mluvit jako o hnutí, jednalo se o několik kapel, mezi kterými byla rivalita. Když kapely
začaly spolupracovat a vznikla samostatná svébytná kultura, která stála na stejných ideálech,
pojetí hudby Punk jako hnutí vzniká až roku 1984, kdy se všichni mezi sebou znají
a spolupracují, do té doby jsme byly jen malé komunity lidí, mající rádi stejný styl života.“22
V rámci hnutí i subkultur můžeme pozorovat jistou angažovanost aktivních
přívrženců. V praxi to znamená pořádání koncertů, vydávání hudebních magazínů, distribuce
hudebních nosičů. Oproti tomu zde pozorujeme i pasivní účastníky hnutí a subkultur, kteří se
podílejí minimálně. V hnutích i subkulturách můžeme pozorovat jedince, kteří jsou
neformálně angažováni v politických konfliktech (například hnutí punk se může aktivně
podílet v anarchistickém hnutí). Subkultura, stejně jako hnutí, dovolují členům vyzkoušet
a realizovat nové nevyzkoušené vzorce chování, nesocializovaným jedincům poskytují pocit
„domova“ nebo jakéhosi zázemí, pocit, že někam patří. Poskytuje azyl v období hledání sebe
sama. Subkultura mládeže, kam patří zejména subkultury definované prostřednictvím
hudebního vkusu, bývají v nedemokratických zemích jakýmsi nositelem svobody
20

ZNEBEJÁNEK, F., Sociální hnutí: Teorie, koncepce, představitelé, Praha 1997, s. 35.
BAKER, Ch., Slovník kulturácích studií, Praha 2006, s. 132- 133.
22
Rozhovor s nejmenovaným punkerem, vedla Iveta Síbrtová, Praha 2012.
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a demokracie ve společnosti. Dávají jedincům prostor pro vytvoření jakýchsi „ostrůvků
svobody“23 uprostřed totality.
Podmínkou pro vznik subkultury je řešení kolektivního problému. 24 Na druhou stranu
subkultura zaniká absorpcí a integrací do dominantní kultury. Tím byla omezena i životnost
punkové subkultury. Ačkoliv se žádnému režimu nepodařilo punk vymítit a zlikvidovat,
omezil ho tím, že jej společnost dokázala absorbovat. To se však podařilo až po pádu
komunistického režimu. Absorbování subkultury do kultury dominantní se děje na základě
diskreditace v tisku, kdy prostřednictvím novin, byly podávány zkreslené a nepřesné
informace (například o hnutí punk). Tisk „objeví“ v hnutí jakési protispolečenské činy, a ty
poslouží k vysvětlení překročení zvyklostí, například v oblékání. Subkultura prostřednictvím
novin naráží na svou vlastní podobu a tím se její slovník, vizuální i slovní, stává na veřejnosti
stále více známý a zřetelnější. Tímto procesem se obnovuje narušený pořádek a subkultura
je integrována do kultury oficiální, nebo je jí alespoň přijímána. 25 Další možností, jak začlenit
subkulturu do kultury oficiální je proměnit ji ve zboží a nabídnout společnosti jako spotřební
produkt. To se však děje až po pádu komunistického režimu, kdy si můžeme koupit
autentické triko, které si punker vyrobil sám, odznaky, nášivky s názvy kapel a jiné. Například
to, co bylo v letech sedmdesátých bráno za kulturu neoficiální, bylo již v letech osmdesátých
importováno do hlavní kulturu státem tolerované. Jedná se tak o druhou generaci rocku. 26
Jako je životnost subkultur omezena, bývá i příslušnost jedince k subkultuře bývá
záležitostí dočasnou, většinou dojde k jisté generační obměně. Existují však i výjimky. Jednu
takovou výjimku tvoří Petr Hošek ze skupiny Plexis, která až na menší personální obměny
hraje dodnes. „Ke skinhead jsem prolít začátkem roku 88 a ta parta byla až na malé výjimky
totožná s punkovou partou z let 84- 85 (…) Byl to můj životní úlet, brzy jsem dal znovu
dohromady Plexis a poznal, že skinheadská házečka nebyla pro mě to,co punk.“27
Z následujícího úryvku můžeme pozorovat další vlastnost typickou pro subkultury a tou je
propustnost. Členem určité subkultury se nestáváte okamžikem narození ani automaticky,
stáváte se jím na základě vlastního rozhodnutí a informovanosti. Můžete tak přecházet
z jedné subkultury do druhé a obohacovat je tak prvky z jiných subkultur. „V některých
23

Tento pojem používá historik Miroslav Vaněk pro období, kdy se na jedné straně vytvářela občanská
společnost a proti ní se střetávala vládnoucí moc, se svými represivními orgány.
24
ZNEBEJÁNEK, F., Sociální hnutí: Teorie, koncepce, představitelé, Praha 1997, s. 32.
25
HEBDIGE, D., Subculture: the mening of style, London and New York 2002, s. 144-146.
26
VANĚK, M., Byl to jenom rock ´n´ roll?, Praha 2010, s. 276.
27
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typech subkultur se prvky prolínají natolik, až definice subkultur ztratily svoji stálost, na úkor
mnoha stylových identit v jednom jedinci.“28 Je tedy na osobním uvážení jedince, členem jaké
subkultury se hodlá stát, zda mu participace v jedné subkultuře vyhovuje či ne. Naopak může
zůstat věrný jen jedné subkultuře, pokud mu místo v ní vyhovuje, do té doby, dokud
subkultura existuje a jedinec v ní cítí své místo. Jedinec může také proplouvat napříč
subkulturami, problém však nastává v okamžiku, chcete- li se vrátit ke „své“ původní
subkultuře, její členové, kteří se mohou během té doby generačně obměnit, vás již nemusejí
přijmout.
Druhým teoretikem subkultur, ze kterého vycházím, je kulturní kritik a teoretik Dick
Hebdige. Ten nazírá na subkulturu jako na skupinu lidí, které spojuje zkušenost z třídního
útlaku. Členy této subkultury spojuje společná ideologie a odpor proti společnosti. 29
Subkulturu vykládá jako nezávislý organismus, fungující mimo širší sociální, politický
a ekonomický kontext.

2.1.2. Punk
Při snaze vymezit pojem punk narážíme na velké množství významů, definovaných
zejména prostřednictvím slovníků. Najít však přesnou definici slova punk není možné. Je to
dáno zejména abstraktností tohoto slova. Ani samotné hnutí není schopné si vzájemně
vymezit, co je punk a co už punkem není. Zároveň je těžké definovat něco, co se snaží být
oproštěno od jakéhokoliv „škatulkování“.
Punk má hned několik významových pojetí. Jak upozorňuje historik Miroslav Vaněk 30,
ve významových slovnících má punk hned několik významů: slangový výraz označuje nejhorší
materiál, veteš, krámy. V angličtině výraz označuje mladé surovce, výtržníky, posluchačce
punk rocku, přičemž punk rock je zde chápán jako hudební směr pop-music, který obsahuje
urážky a šokující efekty vůči okolí prostřednictvím hudby. V americkém slangu znamená
označení „punk“ příslušníka gangu, který ztělesňuje to, co morálka hodnotí jako deviantní
a nápadné. Ve vězeňském argotu punk označuje mladého delikventa, který je nucen
k homosexuálnímu uspokojení spoluvězňů. Nejvýznamnějším významem punku je však punk
28
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jako životní styl spojení s poslechem punk rockové hudby, který se snaží šokovat svým
chováním, vyčnívat ve společnosti pomocí specifické image. S ohledem na původní pojetí
punku, jakožto něčeho urážejícího, šokujícího je zřejmé, proč právě pro hudební styl vžilo
toto označení. Sám punk se totiž staví proti chodu něčeho programově zažitého, jeho
hlavním znakem je provokace a snaha pobouřit společnost, aby se nad ním a sebou samou
zamyslela.31
Slovo punk jako takové bylo poprvé použito v díle W. Shakespeareho v 16. století a to
konkrétně ve hře Measure for Measure. Autor však významem punk měl na mysli
prostitutku. „My lord, she may be a punk, for many of them are neither maid, widow, nor
wife.“32
Označení punk, stejně jako hnutí samotné vzniklo někdy kolem roku 1971. Pojem byl
v sociokulturním prostředí zřejmě poprvé užit v roce 1970 v americkém časopise Vision
a o rok později byl použit ve spojení punk rocku v časopise Cream Davidem Marshem.
V časopise pojem označoval hudbu, v níž byla nihilistická nespokojenost s osudem.33 V roce
1971 pojmenování punk rock použil ve svých článcích Leslie Conway (známý později jako
Lester Bangs), punk rockem označil hudební rockový styl, který se od klasického rocku však
lišil zvýšením počtu decibelů a zjednodušením hudby a textu.34 Podstatné však je, že punk
byl v 70. letech, při svém vzniku projevem snahy měšťanské části dělnictva a studentské
mládeže o autenticitu a přirozenost ve svém cítění a projevu. Tato snaha znamenala jakousi
alternativu k mainstreamové kultuře. Punk je sice spojován s mládeží dělnickou, učňovskou
a nevyučenou, ale za jeho vznikem stojí intelektuálové z New Yorku, kdy se bohémové
scházeli kolem lidí z kapely Ramones.35 Vznik punku souvisí s vytvořením jakési užší skupiny
lidí, poslouchající stejnou hudbu, mající odlišné názory, pohledy a přesvědčení, na rozdíl od
těch, kteří jsou v dané společnosti převládajícími. „Slovo punk v sobě shrnovalo v podstatě
všechno, co jsme měli rádi. Pití, Výstřednosti, chytrost, ale ne vychytralost, absurditu, legraci,
ironii a tendenci k temnějším stránkám života.“36
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2.1.3. Volná mládež
Od roku 1986 do rozpadu Sovětského svazu v důsledku Gorbačovovy perestrojky
vzrostl počet opozičních hnutí. Mladá generace se snažila prosazovat radikální formy odporu
stále častěji. Mezi tuto generaci je řazena i tzv. volná mládež.
Volná mládež je označení pro mládež tíhnoucí k tzv. západnímu způsobu života,
mládež infikovaná západní ideologií a buržoazií. Tento termín se objevuje v dokumentech
oficiální povahy již na konci 70. let a dále ho můžeme sledovat celá osmdesátá léta. Dále se
objevuje v oficiálních dokumentech a tisku. Nejedná se však o termín, který by mladí lidé
sami používali, nebo se tak označovali. Společným rysem této volné mládeže je provokativní
a nevhodné chování vůči společnosti.
Volná mládež byla charakterizována, zejména příslušníky StB, jako závadová skupina
mladých soustřeďující kolem sebe „protisocialistické živly.“ Mezi volnou mládež se řadí
trampská hnutí. V dokumentech oficiální povahy se dočteme, že někteří členové trampského
hnutí se podílejí na páchání kriminální a protispolečenské činnosti.37 Kromě trampského
hnutí patřilo pod problematiku volné mládeže také hnutí Junák, hippies a zejména punkrock.
Hovoříme-li o volné mládeži, máme na mysli zejména mládež učňovskou a středoškolskou.
Do roku 1982 se v pramenech oficiální povahy hovoří o volné mládeži zejména ve spojení
s hnutím hippies a undergroundem. Hnutí punk zde můžeme pozorovat až od roku 1982. 38
Problematika volné mládeže byla pro Státní bezpečnost závažná zejména tím, že
mládež inklinovala k ideálům západní kultury, rozšiřovala ideově nevhodný program,
protisocialistickou literaturu, magnetofonové nahrávky nevhodné hudby, gramofonové
desky aj. Mládež využívala zejména svůj zájem o hudbu k vytváření vhodných podmínek pro
konstituování organizací inklinující podle dobových zpráv k fašismu, propagaci násilí. „Jsou to
lidé nepřizpůsobiví vůči svému okolí, ohrožující fungování celé společnosti, pijáci, narkomani,
projevující nechuť k práci, příznivci západu, neuznávající vedoucí úlohu KSČ.“39
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3. Doba, do které se zrodil punk
3.1.

Normalizační Československo

„Za krátké čtyři roky naše strana, podporovaná milióny pracujících dovedla společnost
do dnešních klidných, řekl bych slunečných dnů, kdy můžeme rozmýšlet o konkrétních
problémech bez rizik, co zítra, co za týden, kde a s jakými silami je třeba znovu svést
zápas.“
(Gustav Husák, 1973)40

Abychom alespoň částečně pochopili punkové hnutí, musíme také chápat dobu, do
které se toto hnutí zrodilo. Osmdesátá léta v Československé republice. Období tzv.
normalizace. U moci byla komunistická strana, která měla přes milion a půl svých členů.
Velkou část tvořili lidé, kteří se rozhodli s normalizačním režimem spojit svůj osud a členství
jim otvíralo cestu k významným funkcím ve straně a státním aparátu, v ekonomice
i společenských organizací. Pro inteligenci byla stranická legitimace v podstatě podmínkou,
aby její příslušníky mohli pracovat ve svém oboru. 41 Československá republika měla 15
milionů obyvatel. Státní bezpečnost čítala na 250 tisíc agentů, tajných spolupracovníků a
důvěrníků. Probíhající čistky ve straně v 70. letech si vyžádali na půl milionu členů KSČ.
Základní vojenská služba trvala dva roky. Od sedmdesátých let stále více do popředí
vystupovaly ekonomické problémy let minulých a bylo nutné hledat řešení bytové nouze.
Výsledkem byla výstavba panelových sídlišť koncem 70. let. Republika byla v zimě zamořena
smogem více než kdy jindy. Na mnoha místech byly vyhlašovány uhelné prázdniny.
Stabilizace ekonomiky byla základním předpokladem k upevnění politického systému, neboť
tak lidem bylo umožněno uspokojovat materiální zájmy.
Léta osmdesátá se naopak projevovala jako léta krizová. Krize se projevovala zejména
v československé společnosti. Byla to doba, kdy život ve státě byl zakonzervován a jakékoliv
změny se prosazovaly velmi těžko.42 Díky cenzuře tisku byla veřejnost o situace doma
i ve světě informována zkresleně. Jako příklad si můžeme uvést výbuch čtvrtého bloku
jaderné elektrárny v Černobylu. K výbuchu došlo 26. 4. 1986 a československá vláda na to
40
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reagovala mlčením a utajováním skutečností.

Tím, že média lid o tomto výbuchu

neinformoval, ohrozil životy lidí. První zmínka se objevila až 29. 4. 1986. Deník Rudé právo
informovala malým odstavcem na straně 7 o výbuchu reaktoru: „ Rada ministrů SSSR
oznámila, že na Černobylské jaderné elektrárně došlo k havárii, při níž byl poškozen jeden
z reaktorů. (…) Ve světě došlo k podobným haváriím nejedenou.“43
Normalizační režim byl založen na zabezpečení jisté životní úrovně a sociálních jistot.
V praxi to mohlo znamenat nepoddávat plný pracovní výkon, v době pracovní doby
si odcházet za osobními věcmi apod. Dařilo se tak melouchaření, korupci, úplatkářství
a veksláctví. To vše mělo negativní dopad na ekonomiku státu.
V osmdesátých letech ztratila ideologie na významu, neboť cílem mocenského centra
bylo neutralizovat společnost. Stačilo, aby lidé loajalitu projevovali veřejně, soukromě si pak
mohli myslet, co chtěli. Režim jim za to otevřel prostor, aby se společnost mohla realizovat
v soukromé sféře a soustředili se na uspokojování svých materiálních potřeb. 44 Jednou
takovou potřebou se stal fenomén chat. Popularita chatařství explodovala v roce 1969,
příčinou se stal útěk lidí do soukromí. Podle statistik vlastnilo 31% pražských domácností
chatu a v průměru na ní stráví 100- 120 dní v roce. Chatařství bylo bráno jako náhrada toho,
že lidé nemohli cestovat za hranice. Tak jim komunisté jako malou kompenzaci dovolili
alespoň kousek vlastního majetku, na kterém by si o víkendech hospodařili. Ačkoliv
soukromé vlastnictví bylo stále omezeno, nesnažily se úřady takovéto všeobecné
demonstraci materialismu a konzumerismu v podstatě bránit. Paulina Bren to vysvětluje
v podstatě jako snahu okupačního režimu najít konsensus s obyvateli. „ Přestože
normalizátoři chtěli po občanech, aby byli komunisty, nechtěli po nich politickou aktivitu,
pouze souhlas se stávající politikou. (…) Režim povolil občanům kousek seberealizace v oblasti
konzumu jako kompenzaci za nedostatek suverenity povolené v politické sféře.“45 Útěkem do
soukromého světa se vytvářela v podstatě jakási náhražka veřejného života bez nebezpečí
pro vládnoucí režim. Jinou oblastí, kde se soustředil zájem obyvatelstva, byl automobilismus.
Například v roce 1978 připadalo jedno auto na 8 osob. Zvyšování životní úrovně se projevilo
ve zlepšení vybavení domácností. Samozřejmostí se tak stali předměty dlouhodobého trvání,
jako byli pračky, televizory apod.
43
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Stinnou stránkou ekonomiky se stávaly fronty. Ty vznikaly díky zaostalosti zásobování
běžného trhu spotřebním zbožím. Fronty se stály na vše.

Fronta se tak stává jedním

z emblémů normalizační reality.46 Mezi komplex jevů fronty můžeme také řadit přerušování
prodejní doby. „Byla přeci řada jiných a vážnějších nedostatků, jako časté porušování prodeje
z důvodu přijímá zboží, zbytečně dlouhé inventury, opoždění rozvozy, nedostatek určitého
zboží apod.“47
Byla to doba nové generace, která nezažila ani válku, ani procesy padesátých let,
proto se srovnávala s ostatními státy Evropy. Zejména prostřednictvím zahraničních médií.
Lidé ve svých obývacích pokojích tajně poslouchali zahraniční radiové stanice.
Asi nejvýraznější mocenský tlak do osobní sféry pronikal prostřednictvím televize.
Ta nabízela konstrukt času, který se tvářil jako soukromý, neboť byl prožíván v intimním
prostoru domácností. Ve skutečnosti však plnil funkci času veřejného.
Pozdější punkovou mládež zastihl počátek normalizace ještě v mateřských nebo
základních školách. Rok 1968 zažili jako velmi malé děti. V budoucnu absolvovali základní
školy, učeliště, někteří z nich dokonce postoupili na střední školu. Ideologické masáže se jim
dostávalo nejdříve v jiskrách, potom pionýru. Vždyť pionýr ctí hrdinství práce a boje a svým
jednáním

a

prací

prospívá

socialistické

společnosti.

Proto:

„Vždy

připraven!“

Neboť nezúčastněnost a pasivita ideologie byla prezentována jako podpora třídních nepřátel.

3.2.

Import punku ze Západu

V druhé polovině 70. let se v Čechách poprvé objevil punk. První, co se k nám se
Západní Evropy dostalo, byla hudba. Oproti nástupu punku ve Velké Británii mělo
Československo několikaleté zpoždění. Hudba dynamická, živelná a rychlá, stejně jako celé
hnutí byly symbolem protestu a odporu. K uším posluchačů se punk nedostával tak
jednoduše, jak tomu bylo na západě. V českém prostředí se hudba šířila prostřednictvím
gramofonových desek a magnetofonových kazet prostřednictvím tzv. černé burzy. Nutno
podotknout, že k takto získaným deskám se dostalo jen pár jedinců. Následně si je vzájemně
půjčovali a přehrávali. Punková hudba se k nám také dostávala prostřednictvím hudebních

46
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pořadů a poslechových večerů, pořádaných Jazzovou sekcí.

48

První takový pořad věnovaný

výhradně punku v roce 1978 uvedl Josef „Zub“ Vlček na IV. Pražských jazzových dnech.
Pražské jazzové dny byly přehlídkou české hudební scény od jazzu přes rock až k vážné
hudbě. Pro některé rockové a punkové skupiny představovaly jedinou možnost, kde a jak se
realizovat. 17. května 1978 v Divadle hudby představil Josef „Zub“ Vlček nový hudební styl
punk rock a jeho představitele. „Pánové, jestli jste to dodnes nepochopili a platí to nejméně
čtvrt století, tak rock and roll je jen tehdy pořádnou muzikou ve všech svých odrůdách, když
za ním stojí rebel, Rebel samozřejmě těžko může budovat socialistickou společnost, takže
pokud se někde o punku něco objeví, tak jsou použita tradičně stejná slova o ´projevu
bezvýchodnosti mladých lidí v kapitalistické společnosti´. Případně v ´zahnívající´. Jazzová
sekce nemohla ovšem pominout nový silný hudební proud - jen v Británii se v něm zrodilo v
prvních letech na dva tisíce skupin -, byť by byl označován za primitivní či úpadkový." 49
Pražské jazzové dny tak pro první vlnu punkových kapel znamenaly jedinou možnost, jak se
představit širší veřejnosti.
Punk se tedy do Československa dostával přes výše zmiňované, ale nesmíme
zapomínat, že hlavními šiřiteli punku u nás byli jeho příznivci. Petr Růžička, zakladatel
Teplické kapely FPB vzpomíná:„ Já jsem se s punkem setkal někdy v roce 1976, kdy jezdili
Jirka Černý a Miloš Čuřík s poslechovými pořady a punk vozili jako takovou perličku. Pamatuji
si, že Čuřík tenkrát v největším rozjezdu v nějakém svazáckém klubu vytáhl z takového toho
plyšového obalu singl a řekl, tohle jsou Damned´. Já jsem si říkal, páni, to je muzika! Druhý
den jsem se rozjel do Prahy na burzu shánět punk.“50 Jinou cestu si punk našel k Milanu
Jonštovi, členovi kapely Hlava 2000. „To bylo v roce 1977, byl jsem s rodiči na dovolené
v Jugoslávii, koupil jsem si časopis Bravo, na tehdejší poměry velmi tvrdý a byly tam fotky Sex
Pistols, Damnes, Clash. Zaujalo mě, že neměli dlouhé vlasy, byli na krátko ostříhaní jako my
všichni. Začal jsem se o ně zajímat, a když se mi ještě téhož roku dostaly do rukou jejich
nahrávky, byl jsem v šoku“.51 Další člen punkového hnutí a člen kapely Kečup Limburský
uvedl, že s punkem začínal již v roce 1977 nebo 1978, kdy se o něm poprvé dočetl v nějakém
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časopise. Již tehdy jsem se pokoušel o jeho přenesení i k nám do ČSSR a do Prahy. Tehdy
však nenašel nikoho, kdo by s ním do punku šel.52
Za otce punku v Československu však nebyl považován Petr Růžička ani Milan Jonšt,
ale jedním z prvních, kdo měl desky s touhle muzikou, byl Karel Habal, zakladatel kapely
Energie G. „Já jsem, myslím, byl jeden z prvních posluchačů a příznivců punku v Čechách.
Někdy v ´76. roce jsme dostali z Anglie desky SHAM 69, SEX PISTOLS, CHELSEA…prostě
nejlepších punkových kapel.“53 Karel Habal také ovlivnil řadu dalších mladých hudebníků. Byl
to právě on, kdo mezi spřízněný lid začal šířit vinyly pro Československo s dosud neznámým
obsahem.
Získávání punkové hudby a následnému jejímu potírání se věnovala i komunistická
moc, která se snažila potírat získávání této hudby. „Jmenovaný (Radek Karvay54) na dotaz,
zda vlastní gramofonové desky s punkovou hudbou uvedl, že nikoli, že vlastní pouze kazety
a nahrávky hudby PUNK má na nich. Nahrávky má získány z burzy, které jsou údajně řádně
povolovány v Praze a kde je dostatek hudby všech žánrů. Literaturu k informacím o hnutí
punk získává pouze nákupem v našich obchodech a jedná se o časopis „Bravo“ z NDR, kde je
však informací velice málo.“55
Zahraniční vlivy jsou tedy pro import a vznik punku v socialistickém Československu
neoddiskutovatelní. Ačkoliv měl socialistický režim celá 70. léta uzdu pevně utaženou,
dostaly se k nám nahrávky imperialistických interpretů. V Praze a Brně se každou neděli
pořádala burza, kde se dali desky s punkovou hudbou sehnat. Kromě shánění nahrávek bylo
pro tehdejší příznivce punk rocku další aktivitou pořádání vlastních koncertů. Za první
punkový koncert se dodnes považuje vystoupení kapely Extempore Mikoláše Chadimy.
Představení se konalo 23. Února 1979 v hospodě U Zábranských. „Okamžitě, co jsem si
poslechl punkové kapely, mě napadlo, že bysme to mohly vlastně taky zkusit. Okamžitě jsme
založili kapelu a někdy v prosinci 1977 se konala v Havířově- Horakůvce první punková
zábava.“56 Nutno podotknout, že počátky Československého punkrocku jsou úzce spojeny
jen s Prahou, výjimkou byl Havířov. Nikde jinde se punk nehrál. Navíc nástup punku byl ve
znamení relativně snesitelných podmínek ze strany režimu, neboť ten měl zatím plné ruce
práce s likvidací Charty 77 a undergroundu. Později se punk začíná šířit do dalších velkých
52
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měst. Příčinou, proč se punk stal zejména městskou záležitostí, byl aspekt nudy. Šedi
socialistického sídliště byli příliš fádní a nudné, mladí lidé jimi byli frustrováni. Sídliště dávala
lidem pocity větší nesvobody, anonymity, pocity soucítění se zhoršujícím se životním
prostředím. Na to vše punk reagoval. Z toho všeho se chtěl vymanit.
Mračna se nad punkem začínají vztahovat v letech osmdesátých. V listopadu 1981 se
do čela Národního výboru hl. m. Prahy dostává František Trojan, který po nástupu do funkce
vydal seznam téměř 40 kapel, které nesměli hrát. František Trojan byl navíc ten, kdo stál za
likvidací Pražských jazzových dnů. Léta osmdesátá, co se týče punku, přinesla ještě jednu
neoddiskutovatelnou změnu. Punkové (a kapely nové vlny) se začaly programově hlásit
k českým názvům, začaly hrát více české skladby. Tím se stále více stávali trnem v oku
komunistické moci. Zrušení Pražských jazzových dnů nebyl to jediné, co činilo situaci na
počátku 80. let napjatou. V roce 1980 bylo také zrušeno karlínské hudební centrum U
Zábranských. Po vypořádání se s undergroundem se tak punku začala stále více všímat Státní
bezpečnost.
U punku nebyla důležitá jen hudba, ale také ideové názory, semknutost a revolta.
Revoltu v sobě obsahovalo i heslo punkerů „NO FUTURE“. Do češtiny toto heslo můžeme
přeložit jako žádná budoucnost. Mnozí se v 80. letech ptali, jak je možné, že mladí lidé,
budoucnost našeho socialistického státu, může vyznávat takové názory. Jan Rampich, přední
představitel plzeňského punku a signatář Charty 77 říká: „ Já se o to, co bude, nestaral. Šlo mi
o to upozornit, že v tomhle státě není něco v pořádku. Tohle heslo vyznávám i dneska. Nejde
mi o budoucnost. Žiju teď, tak na co se strachovat o to, co bude.“57
Některé odborné texty rozdělují punkové hnutí na dvě období. 58 První punková vlna
bývá vymezena lety importu punku do Československa, to znamená roky 1978-79 a končí
rokem 1985, kdy její příslušníci byli posíláni na povinnou vojenskou službu, která v té době
trvala dva roky. Během těch dvou let vojenské služby, se jejich kapely rozpadly nebo začali
hrát jinou hudbu. Ne každý se po vojenské službě k tomuto stylu vrátil.

Sem řadíme

například kapely jako Extempore Mikoláše Chadimy nebo Kečup, A 64, Zikkurat aj. Druhá
vlna začíná rokem 1985, avšak o jejím opravdovém boomu můžeme hovořit až s rokem 1987.
To mělo hned několik příčin. Souviselo to zejména s uvolňováním politického tlaku. Koňýk
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z kapely Zona A to vysvětluje následovně: „V prístupe ŠtB v roku 1983 a 1987-89 bol výrazný
rozdiel. V 1983 bolo cítiť, že sú si svojou pozíciou istí a boli tvrdí. V rokoch 1987-89 bol ten
prístup zretelne opatrnejší. Bolo to jednoznačne vplyvom perestrojky a zmien u nás
a v ostatných socialistických štátoch.“59
Dalo by se sumarizovat, že punk byl pro většinu jeho vyznavačů jakýmsi
únikem z normalizační šedi. Štěpán Málek ze skupiny N.V.Ú objasňuje svůj vztah k punku
následovně: „Pro mne to byla především alternativa oproti zoufalé všední realitě té doby, cosi
jako ostrov relativní svobody a ventil, aby člověku z té šedi a předposranosti nehráblo. Byl to
alespoň občasný a relativní pocit svobody, kterou jsme v sobě měli. Pocit, který se mohl touto
formou sdílet. V 80. letech nebyla mezi punkem nějaká komplexněji fungující scéna, spíše to
byly ostrůvky a komunity, jejichž cesty se díky muzice a náhodným kontaktům protínaly.
Samozřejmě kontakty byly, ale krom větších center, hlavně Praha a Brno ani nebylo možné
jako komplexní scéna fungovat.“60
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3.3.

Koncerty

V 80. letech si na veřejnosti mohli zahrát jen ti nejspolehlivější a nejprověřenější.
Do této škatulky punk samozřejmě nezapadal. Výsledkem toho bylo, že kapely byli odkázané
na hraní po garážích, stodolách, sklepeních. Souhrnně se takové hraní označovalo jako hraní
podzemní. Takovéto akce s sebou samozřejmě přinášely represe ze strany režimu. Vždy bylo
riziko, že akce byla rozpuštěna hned poté, co se kapela odvážila vylézt na podium.
„Normalizátoři“ v kultuře se rozhodli kontrolní mechanismy a plný dohled nad hudební
scénou obnovit dvojím způsobem. Konkrétně se jednalo o uplatněný tehdy platných
právních norem a vyhlášení tzv. rekvalifikačních zkoušek. Lpění na zákonných normách pak
mělo pojistit a zabránit tomu, aby do budoucna do agentur nepronikly „nespolehlivé“
a „úpadkové“ hudební kapely. 61
Aby kapela mohla hrát veřejně, musela mít svého zřizovatele a splnit přehrávky.
Zřizovatelem kapely mohla být kterákoli kulturní nebo politická instituce. Zřizovatel
odpovídal za úroveň kapely, která s jeho razítkem hrála. Jeho úkolem bylo dohlížet na
veškerou činnost kapely a její ideovou úroveň. Nejčastěji se zřizovateli stávali místní podniky,
ve kterých někdo z členů kapely pracoval, nebo místní organizace Svazu socialistické mládeže
(SSM). Bylo nutností, aby zřizovatel kapele vystavil seznam skladeb, které kapela mohla hrát.
Dále vystavil orazítkovanou zřizovací listinu od svazu hudebníků. Byl to výplod roku 1968
a vydržel až do roku 1981. U Svazu hudebníků byla kapela právní subjekt, tudíž si sama
mohla pořádat akce. Nutností bylo razítko od Svazu hudebníků, který patřil pod Jazzovou
Sekci. Na razítko tohoto právního subjektu kapely mohli podnikat prakticky cokoli. To se
nelíbilo komunistům, aby byl někdo takhle bez kontroly a tak 1. 1. 1984 Svaz hudebníků
zrušili. Zrušením svazu hudebníků se režim snažil o to, aby se mimo oficiální moc nerozvíjelo
nic, co by bylo mimo jeho mocenskou kontrolu.
Druhým stupněm kontroly nad zřizovatelem byl pořadatel. Pořadatelem se stávala
fyzická nebo právnická osoba, která dostala povolení od příslušného krajského národního
výboru. Stejně jako zřizovatel i pořadatel musel mít právní razítko. Petr Růžička, manažer
punkových kapel, si jedno takové v mezidobí, kdy se mu pro kapelu F. P. B. Nepodařilo
razítko sehnat, vyrobil sám. „Každý, kdo chtěl hrát oficiálně, to znamená za nějaké peníze
nebo aby neměl problémy, tak musel mít povolení. Musel před komisi, ta tě ohodnotila,
61
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většinou byla složená z dechovkářů. Samozřejmě tam byl ještě ideologický dohled z MV atd.
Ke konci téhle komunistické éry, kdo chtěl hrát zadarmo, musel projít těmahla zkouškami.
Každý musel mít svého zřizovatele, garanta, kdo ho neměl, nemohl oficiálně vystupovat. Byl
to účinej systém, protože stačilo, když chtěla stb zrušit kapelu, tak zatelefonovali garantovi a
řekli: ´nechceme, aby hráli´ a garant řekl: ´zruším garanci´ a kapela byla bezprizorní. To
znamená, že mohla hrát jenom v undergroundu.“62
Posledním stupněm kontroly byl Národní výbor. Pořadatel kapely byl povinen
požádat Národní výbor o povolení při zřízení každého koncertu.

Žádost probíhala

samozřejmě na základě vyplnění příslušné dokumentace. Mít však veškerou dokumentaci
v pořádku neznamenalo, že si kapela zahraje na koncertě. V praxi byla zakázána polovina
kapel, popřípadě byly zakázány samotné skladby. Kapely se takový systém snažily obejít.
Proto dávali komisím ke schválení jiné texty, než pak doopravdy hráli, měnily jejich názvy,
popřípadě měnili názvy svých kapel. Většina kapel však nikdy žádného zřizovatel nehledala
a k přehrávkám ani nešli, protože jim bylo jasné, že by to nemělo smysl. Jako příklad si
můžeme uvést kapelu Mrtvá miminka. Členové kapely si uvědomovali, že právě díky svému
názvu, by neměli šanci složit přehrávky, a proto byli odkázáni na neoficiální akce, to znamená
hraní nejčastěji na soukromých pozemcích nebo v pronajatých hospodách.
Kapely, které chtěli hrát pro peníze, museli mít složeny rekvalifikační zkoušky. Ty byly
skládané před komisí, kde seděli zástupci hudebních agentur, profesionální hudebníci a jiní.
Zkoušky se skládaly u Svazu hudebníků a skládaly se ze tří částí. První část prověřovala
znalost hudební teorie, následoval pohovor politický, třetí část vyplňovala již zmíněná
přehrávka. Zkoušky si za cíl kladly to, aby ideově nepohodlní muzikanti zmizeli z pódií. Bylo
proto velmi snadné zdůvodnit, že hudebník u zkoušky neuspěl z důvodu neznalosti not,
a proto nesmí vystupovat. To, že hudebník nesložil přehrávky, neznamenalo, že by nemohl
vydat desku. Ústřední výbor KSČ se snažil i tento problém odstranit zejména tím, že
dosazoval spolehlivé lidi do funkce ředitelů a dramaturgů hudebních vydavatelství.63
Kromě problému se skládáním přehrávek vyvstal punkerům v Československu další
problém a to, že nebylo kde hrát. Existovala sice různá kulturní střediska nebo kluby pod
Svazem socialistické mládeže, avšak o nějakém punkovém vystoupení nesměla být ani řeč.
Kapely si proto pronajímali různá stavení. Z každé takové akce však koukal průšvih, neboť
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záhy po začátku takové akce vstoupila StB a stavení vyvlastnila nebo rovnou zapálila. Přesto
některé kapely měli to štěstí, že mohli hrát na soukromých akcích, jakými byly svatby, oslavy
narozenin, křtiny. Jednou takovou soukromou akcí byla svatba Jana Rampicha v Plzni dne 27.
10. 1985, kam se sjeli punkeři z celé republiky. Státní bezpečnosti však nejvíce vadilo, že
punkeři nežádali o svolení při pořádání akcí. Vše se dělali prakticky na černo. „ Když byl
koncert Zastávky Mileč, tak mě třeba fascinovalo to, že koncerty byly dělaný na černo, žádná
oficiální akce. Vědělo o tom pár lidí, který navedli další do toho baráku, kde byl koncert
a třeba se vypínala elektrika, když jeli vokolo policajti. Takže kapela hrála a najednou vypadla
elektřina. Někdo vyhodil jistič. Dole někdo hlídkoval, voni projeli a znova se nahodila
elektřina. To mělo takový kouzlo.“ (narátor R. H.)64

3.4.

Vizáž československých punkerů

„Barevná hlava, trochu domodra.
Koženej hábit, řetězy.
Namalovanej jako buzerant,
Do ucha kroužek, teď jsi grandt.
Jseš humusák…
Po městě chodíš, vrážíš do lidí,
Řetězem chrastíš a máš hlad.
Snídáš v Bufetu, to je tvůj život.
Víš, proč to děláš, nejsi cvok.
Jseš humusák…“65

Kromě punkové hudby se k nám ze západu dostala i image typická pro punkera. Petr
Hošek uvádí: „V začátcích nebyli punkeři tak rozpoznatelní, byli kultovnější. Nenosili zpočátku
cherokee, stačily jen podmalované oči. Bylo to tady úplně nový a komunistům se to zrovna
moc nelíbilo. V podstatě nastal stejný problém jako s Máničkami v sedmdesátých letech. Když
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se to rozšířilo a zvýraznilo, nastaly problémy.“ 66 Následně se českoslovenští punk, začali
inspirovat tím, co jim nabídlo například německé Bravo, anebo z toho, co jim otiskly
tuzemské plátky, jmenovitě například Svět v Obrazech, Svět socialismus, Vlasta.
Oděv a celkový vzhled punkerů velmi často vycházel z motivů sci-fi a hororových
filmů. Pro punk byla typická móda levných sak, na kterých byli našité či přišpendlené placky
s punkovými motivy, názvy kapel apod. Odznaky se vyráběly podomácku, to znamená, že se
motiv běžného odznaku přelepil punkovým motivem. Později se k nám některé odznaky
dostávaly ze západu nebo z maďarského obchodu Hanky Panky.67 Důležitým atributem byl
možná co největší počet zavíracích špendlíků. Později se špendlíky propichovaly uši a jiné
části těla. Na oči se nasazovaly černé úzké brýle, kterým někdy chyběla skla. Nic nevadilo. Na
začátku 80. let se objevily černé těžké boty. Záležitostí první punkové generace však byli
plátěné kotníkové tenisky zvané „kecky“. Inspirace těmito teniskami přišla nejspíš od kapely
Ramones, jejíž členové nosily tenisky značky Converse. V 90. letech však tyto tenisky byly
zatlačeny do pozadí. 68 Nejdůležitějším atributem byl účes zvaný „Mohawk“ nebo také
„čerokez“, „číro“ či jednoduše kohout. Vlasy bývaly po straně vyholené a nahoře delší vlasy
se tužily mimo jiné i cukrovou vodou. Kolem roku 1984 se objevili křiklavě nabarvené vlasy,
tetování a náušnicemi ozdobená těla. Petr Hošek se k punkovému vzhledu vyjadřuje
následovně: „ Barvilo se všechno, já nevím, barvily se džínsy, barvila se saka, kdo sehnal
nějakou motorkářskou bundu, tak to byl jako king, že jo. (…) Ale zase co kus, to originál.
Že prostě nešel ten člověk do obchodu a nemělo deset lidí stejnou bundu, že to bylo docela
barevný a docela to šokovalo.“69
Autentický popis punkera můžeme vyčíst i z objektových svazků, které byli vedeny na
příslušníky punk rockového hnutí. „Uvedené osoby se v průběhu roku 1982 zúčastňovaly
prakticky všech zábav, na kterých vystupoval hudební skupiny EXTRAKT ze Strakonic,
navštěvovali také hudební vystoupení skupiny Bompari z Příbrami. Na zábavy chodili oblékaní
po vzoru punkrockových představitelů, všichni nakrátko ostříháni. (…) Jejich oblečení
spočívalo v tom, že měli kalhoty různého druhu, kožené bundy, obuti do tenisek, v zimě do
vysokých kožených bot nebo „kanad“ a to údajně proto, že v případě rvačky jsou „kanady“
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výhodné pro obranu. Dále nosili trička bez rukávů, kravaty a saka. Po vzoru členů skupiny
Punk se nechali ostříhat na krátko. Řetězy nosili dle jejich vyjádření proto, aby demonstrovali
sílu hnutí. V několika případech se při vystoupení skupiny EXTRAKT propíchli spínacím
špendlíkem uši, údajně proto, aby vypadali jako příznivci PUNKU.“70
Vzhled a chování punkerů mělo za cíl provokovat. Za cíl si braly zejména městskou
společnost, establishment a zároveň chtěli dát najevo svůj pocit odcizenosti ve světě
a společnosti. Punkeři svým vzhledem říkali: „Jací vy jste uvnitř, takoví my jsme na venek.“ 71
Ale i v punkové módě platila pravidla. To nejdůležitější bylo „Do it yourself“ ve zkratce
D. I. Y., aneb udělej si sám. V praxi to znamená být originální. „Být originální v socialistické
společnosti však znamenalo být vidět a pohoršovat.“72 Postoj D. I. Y. můžeme pozorovat
i v hudbě, pro nějž je typické odmítnutí profesionalizace a spolehnutí se na vlastní síly. Béďa
Musil, manažer kapely HNF v rozhovoru pro Mladou frontu v roce 1988 řekl: „ Punk- to není
jen muzika a řetězy a divoký účes. Pro nás je to životní styl, kterým dáváme najevo, že se nám
některé věci nelíbí. To, že určitými formami protestujeme proti přetvářce, falši nebo názorové
netoleranci neznamená, že jdeme proto společnosti. Myslíme, že není nutné, aby každý
uvažoval jako většina. Nejsme uzavřená sekta, co chce existovat jen sama pro sebe. Díky
některým článkům a filmům si řada lidí myslí, že všichni punkeři jsou asociálové a feťáci.“
Na redaktorovu otázku, proč na sebe všichni punkáči upozorňují vzhledem, odpověděl Petr,
další člen kapely takto: „ Punk má své názorové prostředky. Dáváme najevo, že jsme jiní už
tím, jak vypadáme, záměrnou ošklivostí říkáme těm, kterých se to týká- takhle, jak my
vypadáme zvenčí, takoví jste vy uvnitř. K punku patří protest a provokace, ale nejsou
samoúčelné. (…) Punk je tolerantní, nepředpisuje, že musíš mít zrovna číro (rozuměj kohouta).
Já ho nosil, ale byli s tím problémy. (…) Rozhodně nepřemýšlíme před zrcadlem, jak si vzít
řetěz, aby to byl ten správný nářez. Na tohle my fakt nemáme čas, ale když si ho někdo chce
vzít, je to jen jeho věc.“73
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4. Státní bezpečnost
„Posláním
Státní
bezpečnosti
je
chránit
a společenské zřízení proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli.“74

socialistické

státní

Pojem jako takový vznikl k 1. 1. 1938 a zanikla po pádu komunistické moci v roce
1989. Tento orgán však fungoval jen rok a do širšího podvědomí se dostal spíše fungováním
v komunistickém Československu. Jejím původním úkonem, podle zákona 70/ 1965 Sb. Sboru
národní bezpečnosti (SNB), bylo vyšetřovat a stíhat trestné činy proti státu v oblasti
hospodářské, politické a dále pak zabezpečovat ochranu státních činitelů. StB spadalo pod
ministerstvo vnitra, kde bylo zřízeno jeho velitelství a nadále pak budovány krajské a okresní
správy StB. 75
Zmapovat a podchytit fungování správy StB je poněkud složitý proces. Během své
existence procházel totiž komunistický stát řadou významných změn. Během těchto proměn
docházelo ke slučování a rozdělování jednotlivých útvarů. Zásadním problémem, který SNB
řešil, byla problematika vnitřního a vnějšího nepřítele, to znamená: státobezpečností složky
se snažili pokrýt domácí společnost a její opoziční proudy. Proti tomu vnější problematika
představovala působení nepřátelských zahraničních sil na území Československa.
V roce 1953, při první velké reorganizaci vedené ministrem vnitra Rudolfem
Barákem, přešla pod ministerstvo vnitra státní agenda zaniklého Ministerstva národní
bezpečnosti. Vedle II. správy MV vznikla samostatná politická kontrarozvědka (III. správa MV)
pro oblast vnitřního zpravodajství. Podle sovětského vzoru byly bezpečnostní složky
organizovány do krajských a okresních správ. Od roku 1974 byly tyto složky označovány jako
Správa SNB.76 Pod Správu SNB spadala Správa VB a Správa StB. K další důležité změně došlo
v roce 1964, kdy byly některé správy kontrarozvědky sloučeny, a byla zřízena tzv. jednotná
kontrarozvědka.

Tato situace přetrvalo až do roku 1974, kdy se kontrarozvědka opět

rozdělila díky vládnímu nařízení tehdejšího ministra Jaromíra Obziny, který svým nařízením
zrušil Hlavní správu kontrarozvědky a rozhodnul tak o vytvoření samostatných útvarů řídící
boj s vnitřním a vnějším nepřítelem. Během vzniku federace však došlo k vytvoření Hlavních
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správ StB pro Čechy a Slovensko. Nedošlo však k rozdělení vnitřní a vnější problematiky,
nýbrž došlo jen k rozdělení kompetencí mezi federálními a republikovými policejními orgány.
Koncentrace bezpečnostních složek vyvrcholila však v roce 1966, kdy do Hlavní správy Státní
bezpečnosti byly začleněny vedle Kontrarozvědné správy také Vojenská kontrarozvědka.
Tento stav se změnil opět až v roce 1988 a to opětovným sloučením správ. Boj proti
vnějšímu nepříteli spadal do II. správy Federálního ministerstva vnitra (FMV) a vnitřní
nepřítel je řízen X. správou FMV. X. správa představovala v období normalizace jednu
z nejdůležitějších složek působení tajné policie.
Činností X. správy bylo výchovně a represivně působit proti „nepřátelským jedincům“.
Nepřehlédnutelná role X. správy FMV spočívala v získávání informací o reálném stavu
společnosti, o smýšlení a náladách veřejnosti, dále zpracovávala různé analýzy a zprávy
o bezpečnostní situaci. Další důležitou činností X. správy byla prevence a profylaxe. 77
Ostatně státní bezpečnost považovala prevenci jako jeden ze svých hlavních úkolů. Prevence
zde představovala velikou škálu úkonů, od udělování výstrah přes rozvazování pracovního
poměru až po opakované výslechy na stanicích. X. správa FMV měla na svém kontě také
několik rozpracovaných celostátních projektů (například obecně známé akce ASANACE,
KAPELA, LILIE, ODPAD Aj.)78

V poslední řadě do kompetencí X. správy FMV spadala

tzv. preventivně výchovná opatření. V rámci těchto opatření X. správa mapovala situaci na
školách, úřadech či podnicích. Kontrarozvědná ochrana do pole své působnosti díky těmto
akcím a opatřením zapojovala více osob, než panuje obecné podvědomí. Tyto osoby pak
spadali do škatulek Kandidátů tajné spolupráce, a ani o svém sledování nemuseli mít
potuchy. S dalšími osobami mohla udržovat tzv. oficiální styk.
Státní bezpečnost byla zrušena ke dni 15. 2. 1990 rozkazem č. 16/ 1990 federálního
ministra vnitra Richarda Sachera. 79 Po celou dobu své existence útvar chránil a staral se
zejména o vůdčí postavení komunistického režimu Československé republiky, nikoli
o bezpečnost jejích občanů. 80
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X. Správa SNB, Nástroje represe In.: Securitas Imperii, č. 14, Praha 2006, s. 356. Dostupné z: URL:<
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4.1.

Organizace X. správy
V rámci StB bylo několik centrálních správ. Volná mládež spadá do oblasti X. správy

(1974-1988): správa boje proti vnitřnímu nepříteli tj. proti odpůrcům komunistického
režimu. X. správa se dělila na dva typy útvarů a to útvary organizační a výkonné, které
zajišťovali kontrarozvědnou činnost.81 V čele byl vždy náčelník správy, který byl podřízen
ministru vnitra. On určoval, který ze zástupců ho má za stupovat v době jeho nepřítomnosti
a jaké organizační celky správy mají jednotliví zástupci náčelníka řídit. Správa byla dělena na
pět

odborů

s úzce

stanovenými

zaměřeními,

školící

a

kádrové

středisko,

analiticko- informační odbor a skupiny obrany. Volné mládeži se věnuje zejména III. odbor, 2.
Oddělení, které dokumentuje a odhaluje vliv nepřátelských ideologií, protistátní činnost osob
v oblasti kultury, vědy, umění, extrémní směry v oblasti mládeže. Dále pak zabezpečuje
ochranu mládeže v krajích. 82
Po reorganizaci X. správy v roce 1975 zůstalo nadále zachováno dělení na pět
odborů, přičemž každý z odborů se dále dělil na dvě až čtyři oddělení.

Došlo však

k přečíslování některých oddělení. V praxi to znamenalo, že 3. a 4. Oddělení se nyní
označovalo jako 2. A 3 oddělení. 83 Toto označení se však týkalo jen 4. Odboru. Tudíž odboru,
jenž se nedotýkal problematiky volné mládeže. K další menší změně došlo až roku 1979 84,
kdy doposud označovaná X. správa FMV se přejmenovala na X. správu SNB. Tímto krokem se
měla formálně vyjadřovat vazba orgánů Státní bezpečnosti na Sbor národní bezpečnosti.
V roce 1980 na základě rozkazu ministra vnitra Jaromíra Obziny došlo ke změně
organizačního řádu X. správy, na jehož základě byl organizační systém X. správy upraven.
Kromě pěti již zmíněných odborů byl ustanoven ještě vnitřní odbor, inspekce náčelníka
správy, kádrové a školské středisko, obranná příprava a ochrana. 85 Novým a důležitým
útvarem se v tomto roce stala Inspekce náčelníka, která posuzovala, zda jsou řádně plněna
rozhodnutí vydána ministrem vnitra ČSSR. Inspekce měla dále přijímat podněty a stížnosti
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občanů a snažit se najít nejlepší možná východiska k jejich řešení. Nutno podotknout, že
nový organizační řád z roku 1980 úplně vystihl a popsal činnost jednotlivých odborů a skupin.
K dalším, spíše však kosmetickým změnám ve struktuře X. správy došlo v roce 1986,
kdy došlo k přejmenování některých odborů.
Zajímavým faktem je, že X. správa SNB se nedožila ani konce komunistického režimu
v Československu. V roce 1988 došlo k poslední snaze o reorganizaci správy v důsledku
snahy zlepšit dosavadní podobu StB, neboť její dosavadní podoba byla brána jako překážka
při zlepšujícím se dosavadním stavu. Poslední reforma správy spočívala v opětovném
sloučení útvarů“ boje proti vnitřnímu nepříteli“ a „ boje proti vnějšímu nepříteli“ do
jednotného útvaru Hlavní správa kontrarozvědky SNB. „organizační a vnitřní odbory
existovaly ještě po nějakou dobu v trojím vydání, což se v jejich písemnostech projevuje tím,
že na samém konci čísla jednacího užívaly ještě pro rozlišení původní spisovou značku své
mateřské správy…“86 Tato opětovně reorganizovaná struktura X. správy však neměla díky
událostem revolučního roku 1989 dlouhého trvání.

4.2.

Svazková agenda

Kromě již zmíněné kontrarozvědné ochrany, bylo další náplní Stání bezpečnosti vést
svazkovou agendu. Svazky a spisy (spis byl soubor nižšího charakteru, pro lepší orientaci
budu užívat jednotného označení svazek)byly vedeny na osoby, organizace a objekty, o něž
se StB zajímala.

Účelem svazkové agendy bylo shromažďovat dokumenty na objekty

související s operativní činností.87 Součástí objektového svazku jsou informace o osobě, na
kterou je svazek veden, popřípadě informace o tématu, na který je svazek veden, informace
o jeho změnách. V úvodu dále svazek obsahuje seznam osoba dokumentů, jež jsou ve svazku
nějakým způsobem zmíněny. Svazková agenda byla jedinečně propracovaný projekt.
Každému svazku bylo přiděleno registrační číslo a krycí jméno, pod kterým byla osoba
vedena.
Svazek také obsahoval plán na agenturně- operativní rozpracování, což v praxi
znamenalo, jakým způsobem postupovali příslušníci StB při řešení daného problému.
86
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V našem případě se jedná o řešení problematiky na úseku volné mládeže. Získané informace
o objektu, na něž byl svazek veden, následně StB vyhodnocovala s cílem potvrdit nebo
vyvrátit podezření na danou osobu. Na základě předchozího vyhodnocení navrhla Státní
bezpečnost plán realizace. Plánem realizace byla myšlena akce vedená proti objektu či
skupině objektů. V případě volné mládeže se jednalo o preventivně výchovná opatření.
Účelem zakládání svazků z řad volné mládeže bylo zmapovat oblast jejich působení. Zjistit
a rozpracovat, kdy a kde se tato mládež schází, zda nedochází k protistátní činnosti a hlavně
na základě předchozího mapování zajistit rozkladnou činnost. Dalším krokem bylo zmapovat
prostředí, ze kterého člen hnutí pochází a navrhnout plán převýchovy. O konkrétních
návrzích se dozvídáme z objektových svazků punkerů. „Ke zjištění skutečného stavu hnutí
z hlediska početnosti a nebezpečnosti navrhuji provést: ustanovení všech vyznavačů Punk
Rock v okrese Mladá Boleslav s pomocí vnějších orientačních znaků (úprava vlasů, oděvu,
doplňky). Ke splnění úkoly využívat znalosti COK a OO- VB. Dále Ze získaného přehledu osob
vyčlenit prověrkovým opatřením mládeže, která se upravuje ve stylu PUNK pouze z recese, či
proto, že to pokládá za módní vlnu a mládež, která přebírá společně i s vnějšími znaky
ideologii PUNK. Toto zahrnout do aktivní prověrky.“88 V rámci jednotlivých svazků vedených
k problematice volné mládeže, také pozorujeme trend získávání kandidátů tajné spolupráce
z řad vyznavačů Punk rocku. Prostřednictvím těchto „pramenů“, jak jsou kandidáti ve
svazcích nazýváni, dochází k získávání podrobných informací o aktivitách osob z řad hnutí,
dále pak o rodinných příslušnících či o případných kontaktech se zahraničím. V závěru spisu
bylo dodáno vyhodnocení akce a plán na uplatnění prevence kontrarozvědné ochrany
mládeže proti jmenovaným osobám. „Cílem preventivního opatření je objasnit jmenovaným
nevhodnost jejich projevu za využití informací o vyznavačích Punk rocku v kapitalistickém
zahraničí a předejít případném trestné činnosti ze strany této mládeže.“89
Procházíme- li svazky vedené na volnou mládež, zjišťujeme, že StB si v tomto případě
vedla dva druhy spisů. V první řadě to byly svazky objektové, které shromažďovaly informace
k určitému objektu, problematice.90 Svazky tvořili určitou základnu k orientaci pro daného
pracovníka. Druhým typem svazku je svazek signální. Signální svazek se zavádí k prověření
signálních poznatků o protistátní osobě. Signální svazek býval zaveden na lhůtu 6 měsíců
88
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a poté byl převeden na jiný druh operativního svazku.91 Neprověřil- li se signál k dané osobě,
svazek byl navrhnut k uložení do archivu na dobu určitou.

4.3.

Tajní spolupracovníci

Pojmem kontrarozvědná činnost rozumíme proces, „jehož cílem bylo včasné získávání
informací o nepřátelské činnosti, zájmech, záměrech, metodách práce, a jiných
nepřátelských organizací.“92 StB ke své činnosti využívala síť tajných spolupracovníků,
tajemníků, důvěrníků. Výjimečně pak používala také techniku sledování a techniku
zpravodajskou.
Vybudovat jakoukoliv akceschopnou síť spolupracovníků bylo považováno za velmi
složitý a zdlouhavý proces. Při práci s volnou mládeží bylo nutné zkoumat i psychický
a duševní stav kandidátů. Bylo nutné získat poznatky o jejich charakterových rysech, povaze,
zájmech, okruhu přátel aj. Podle Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky byli
rozeznáváni různé kategorie spolupracovníků. První z nich a zároveň tvořící nejvyšší stupeň
spolupracovníků je rezident. Nejvíce rozšířeným typem je však agent. „Agent plnil úkoly při
odhalování, rozpracování a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly směřující
k předcházení a zabránění této činnosti.“93 Spolupráce s agenty byla ukončena z několika
důvodů. Kromě smrti to mohlo být prozrazení spolupráce, emigrace, nejčastěji však změna
postavení včetně přechodu na vyšší funkce. Důvěrníkem se stal ten, jenž přesvědčil referenta
o své spolehlivosti a důvěryhodnosti pro navázání styku. Styk s důvěrníkem byl na rozdíl od
agentů uskutečňován nepravidelně. S důvěrníky, o nichž bylo uvažováno jako o kandidátech
tajné spolupráce (KTS), se styk zpravidla utajoval.
Tajným spolupracovníkem se stával československý ale i cizí občan, který byl získán
k vědomé spolupráci s StB za účelem, aby získával a poskytoval požadované informace. Tajní
spolupracovníci byli získáváni na základě ideových pohnutek o tom, že je nutné chránit
socialistický

stát

před

nepřáteli.

Speciálním

požadavkem

pro

vybrání

tajného

spolupracovníka bylo, aby měl schopnost proniknout do nepřátelských rozvědných centrál
91
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a rozpracoval tak konkrétní případ a byl schopen plnit zpravodajské úkoly ve specifickém
nepřátelském prostředí. K výběru tajného spolupracovníka shromáždil příslušný orgán StB
materiály k prověrce kandidáta. Materiály získala StB kontrarozvědnými prostředky nebo
osobním stykem s kandidátem. Nutno podotknout, že kandidát se o záměru StB nemusel ani
dozvědět. Ani v případě osobního styku nemusel vědět, že jedná s příslušníky StB.
Shromážděné informace pracovník StB zakládal do osobního spisu kandidáta do doby, než
byl schválen ke spolupráci anebo naopak bylo od jeho kandidatury upuštěno pro nevhodnost
kandidáta. Spis kandidáta byl bezprostředně uložen na určitou dobu do archivu (nejčastěji na
5 let) anebo byl zničen, neboť neměl žádnou státobezpečnstní hodnotu. Po prověrce
kandidáta daným operativním spolupracovníkem následovalo vyhodnocení dosud získaných
informací. Pokud kandidát prověrkou prošel, byl jeho spis předán náčelníkovi, který
disponoval pravomocemi ke schválení nového spolupracovníka. Poté byl proveden, možná
v co nejkratší době, vázací akt. Vázací akt se konal v prostředí zajištující ničím nerušený
průběh. Samotný akt vykonával vedoucí orgán v čele s vedoucím náčelníkem. Příklad
průběhu vázacího aktu můžeme pozorovat ze svazků kandidátů tajné spolupráce. „ S KTS EVA
bylo předem dohodnuto místo i doba schůzky a Eva byla služebním vozidlem přivezena ke
stykové místnosti „OBCHOD“, kde se uskuteční vázací akt.“

94

V případě, že spolupracovník

souhlasil se spoluprací, nechal ho náčelní podepsat připravený závazek, anebo jej závazek
nechal sepsat volnou formou. V případech, že by písemný závazek ohrozil spolupracovníka
a jeho dobré vztahy s StB, nebyla písemnost vynucována a postačil ústní souhlas. Tajný
spolupracovník si poté zvolil krycí jméno. „Krycí jméno Eva bylo zvoleno při předchozím styku.
EVĚ byly předloženy a doplněny zásady konspirace vzájemného styku a dohodnut způsob
spojení. Pro případ potřeby kontaktu s neznámým orgánem StB jí bylo předáno heslo pro
mimořádný styk. V průběhu kandidátské lhůty byla využívána především k předávání
poznatků o zájmových osobách z řad tzv. volné mládeže a příznivců hnutí punk rock.(…) Její
úkoly: U závodových jedinců z řad volné mládeže bude zjišťovat názory a jejich politické
postoje. Jejím úkolem bude zamezit šíření tendencí hnutí Punk rock v řadách čs. mládeže.95
Kandidáti a spolupracovníci byli vybírání na základě jejich vhodnosti a kontaktům.
Koňýk ze skupiny Zóna A, jehož svazek byl vedený jako svazek Agenta, spolupráci následně
vysvětluje: „Myslím si, že najväčší tlak (alebo záujem) vyvíjala ŠTB na ludí, ktorí boli
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v punkrocku nejakým spôsobom aktívni. Hrali v kapele, vydávali nahrávky, vydávali, fanzine,
organizovali koncerty. (…)vždy snažili na každú záujmovú osobu nasadiť človeka u ktorého sa
dal predpokladať najlepší výsledok. (…)Spolupráca ale spočívala naďalej len v oznamovaní
našich koncertov a odovzdávaní „recenzných" výtlačkov Inflagranti. Či som za to dostával
peniaze? Nikdy ani korunu! Aj keď je pravdou, že mi to asi dvakrát ponúkol.(…) Tento svoj
príbeh som už veľa krát v minulosti rozprával rôznym ľuďom, a viacerí mi hovorili, že som len
naletel na otrepanú policajnú fintu o „zlom" a „dobrom" policajtovi, že to na mňa bolo všetko
len nafilmované. Že oni sú na to špeciálne vytrénovaní - hovoriť ľuďom to čo chcú počuť
a vmanévrovať ich tam, kde ich chcú mať. Samozrejme, že to nemôžem 100 % vylúčiť, ale
neverím tomu. Jasné, že aj on si hral svoju hru, tak ako ja som si hral svoju, ale verím, že bol
ku mne, v rámci svojich možností, férový. Bol to proste charakterný prestavbový eštébak“96
Zkoumáme- li práci StB s tajnými spolupracovníky, musíme si uvědomit, že výslednost
práce byla ovlivněna faktory, jakými byla nezkušenost pověřovaných osob, dále pak
neefektivnost práce jednotlivých pracovišť apod. „Pokud se týče samotné práce a TS,
projevují se zejména u mladších PO určité rezervy v oblasti přípravy na schůzky, konkrétnosti
a konceschopnosti úkolování a kompletnosti vytěžování.“97 X. správa tak věnovala pozornost
zejména k vybudování akceschopného agenturního aparátu a zvyšování odborné
připravenosti PO. Tím chtěla StB zlepšit situaci v oblasti volné mládeže a přispět k lepšímu
zmapování a pokrytí sledovaného prostředí svou agenturní sítí.
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4.4.

Kontrarozvědná ochrana mládeže

Činnost a organizace Státní bezpečnosti, její pracovní metody byly od začátku až do
konce její existence definovány interními normami, rozkazy ministrů vnitra, náměstků,
náčelníků správ a dalších funkcionářů. Tyto metody a organizace prakticky kodifikovaly
každodenní fungování tohoto mocenského mechanismu. 98 V praxi byl však chod státní
policie

řízen

a

udržován

prostřednictvím

kádrové

politiky

Komunistické

strany

společnosti,

zřízení

Československa.
Hlavním

posláním

StB

bylo

chránit

socialistickou

a obranyschopnost Československé socialistické republiky, dále pak bezpečnost občanů
a jejich práva před vnitřním a vnějším nepřítelem. Problematiku mládeže řadíme do skupiny
označované jako „ochrana“ respektive „kontrarozvědná ochrana mládeže“, vedeno dále jako
„ boj proti vnitřnímu nepříteli.“ Tato ochrana byla povětšinou zahájena, když se příslušníci
Státní bezpečnosti dozvěděli a získali poznatky o tom, že skupina osob, nebo konkrétní osoba
se dopouští svým jednání politicky škodlivé činnosti. Politicky škodlivou činností se zde myslí
protispolečenské jednání, které může přerůst v protistátní a protisocialistický trestní čin.
Tato kontrarozvědná činnost je zejména zaměřena na osoby z řad mládeže, které se
„v důsledku své politické nezralosti dopouštějí politicky závadových výroků a jednání,
zaměřených proti politické linii a jednotlivým stranickým a vládním opatřením.“99 Dále je to
mládež, která se nachází pod politickým vlivem pravicových elementů, mládež amorálního
charakteru, mládež poslouchající západní rozhlasové relace, mládež mající sklony k útěkům
ze země a pobývající v kapitalistickém zahraničí100 Cílem této preventivní činnosti v oblasti
mládeže mělo být upevňování jejich správného politického charakteru a naopak
odstraňování negativních prokapitalistických vlivů. Nutno podotknout, že takové jednání
a zacházení s mládeží si vyžadovala specifické zacházení. Neboť mládež je vždy náchylnější
k vnějším vlivům než dospělí jedinec. Hlavním cílem kontrarozvědné ochrany bylo proniknout
do řad volné mládeže, zmapovat jejich činnost a ukázat jim nebezpečné „vlivy ideodiverze“
(rozumí se vliv myšlenek ze Západu- pozn. I. S.).
Základní metodou k prevenci a výchově mládeže byly tzv. preventivně výchovná
a profylakticko-rozkladná opatření. StB, respektive S-StB v krajích se zaměřila na potírání
98
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závadové činnosti a potírání šíření hnutí punk v krajích. Vycházela zejména z předpokladů, že
pro svůj mladistvý věk a nedostatek zkušeností jsou mladí více náchylní k páchání již zmíněné
závadové činnosti a přijímání západních ideologií. Informuje nás o tom celostátní porada
náčelníků V ROCE 1983. „Vzhledem k velmi nízké věkové hranici vyznavačů uvedeného směru
se v Plánu práce na rok 1984 zaměříme na uskutečňování včasných profylaktickorozkladných opatření, zejména těm skupinám mládeže a hudebním skupinám punk rockové
vlny, které kolem sebe tyto osoby soustřeďují a pod jejichž vlivem je závadová činnost
uskutečňována. Důraz bude kladen i na zjišťování obecné informovanosti zřizovatelů
hudebních skupin a tím, aby ty to instituce nepřebíraly zodpovědnost za negativní činnost
závadové mládeže, což je v součastné době běžnou praktikou“101
V rámci profylakticko-rozkladných opatření vypracovávalo 2. Oddělení 3. Odboru X.
správy celostátní projekty, jejichž cílem bylo zamezit činnostem závadové mládeže. Mezi
nejvýznamnější můžeme zmínit projekt „Kapela“, jenž si klad za cíl zmapovat a podchytit
hnutí hippies a underground. „V Československu bylo podchyceno už 62 závadových skupin.
PRO bylo provedeno už se 312 osobami. V součinnosti s VB, NV bylo docíleno, že hudební
skupiny ztratily možnost produkcí a v součastné době nemohou vyvíjet aktivní činnost.102
Větší důraz byl však kladen na organizace nezávislé respektive hnutí, jako underground, punk
rock a další.
Statistiky ukazují, že hlavními aktéry závadových činností jsou zejména muži. Ve
vyhodnocení výslednosti práce pro rok 1987 stojí: „Závadové činnosti se dopouštějí
především muži, postupně se snižuje věková hranice pachatelů. (…) Nedůsledná kontrola
nově vznikajících punkrockových skupin ze strany příslušných orgánů, zejména tedy
Národních výborů, umožnila, že v roce 1983 vzniklo na území ČSSR celkem 523 těchto skupin,
s příznivci v celkovém počtu 2326 osob.“103 Preventivní a rozkladná opatření byla také ve
větším měřítku realizována skrze státní a veřejné instituce, neboť tato prevence v první řadě
počítala se zapojením mládežnických a společenských, mezi něž můžeme řadit školu, SSM
a v neposlední řadě i rodinu. Prostřednictvím působení těchto organizací chtěla StB docílit
rozložení punkrockových skupin a jejich příznivců. „Průběžně jsou realizována opatření
k závadovým hudebním skupinám, které propagují úpadkové hudební směry. V tomto
101
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případě je situace ztížena jednak emigrací hudebníků, změnami zřizovatelů a to i mimo kraj.
…často se mění názvy skupin. Můžeme konstatovat, že se v posledním období se této otázce
začaly více věnovat odbory kultury, okresní kulturní střediska a také OV SSM, zřejmě po
opatřeních, jejichž podmětem byla publikační činnost.“104
Metodiku těchto všech opatření ozřejmoval Pracovní plán X. S- Stb na rok 1983:
„Důraz bude kladen na zjišťování obecné informovanost zřizovatelů hudebních skupin s tím,
aby tyto instituce nepřebíraly odpovědnost za negativní činnost závadové mládeže, což je
v součastné době běžnou praktikou.105 Tímto aktem docházelo fakticky k znepříjemňování
života příznivců daného hudebního směru. Hlavním úkolem, jak zamezit šíření punk rocku
bylo tedy zamezit kapele, aby si sehnala zřizovatele. Jak již bylo zmíněno výše, kapely si vždy
našli způsob, jak toto nařízení obejít. „Ze strany StB bylo provedeno opatření, aby Hudec 106
nesehnal pro svou kapelu zřizovatele, po marné snaze Hudce zajistit pro kapelu zřizovatele od
svého úmyslu upustil.“107 I na tato opatření kapely reagovaly a to jednak změnou názvu,
popřípadě migrací do jiného kraje, kde měli větší možnost sehnat zřizovatele či složit
přehrávky. „Hnutí punk se v letošním roce nejvýrazněji projevilo v oblasti amatérských
hudebních skupin. Bylo podchyceno celkem 7 Punk rockových hudebních skupin se závadovou
produkcí a z toho 5 z nich bylo preventivními profylaktickými opatřeními rozloženo, zbylé 2 se
po provedených opatření snaží produkovat závadový materiál pod novými názvy a zřizovateli.
Součastně

se vznikem PR skupin se výrazně projevila snaha o veřejné vystupování na

vlastních festivalech.“108 V praxi měla tato opatření zamezit šíření závadového materiálu
a rozrůstání se punk rockových příznivců.
Další pozornost, ve snaze zamezit šíření punk rocku, musíme zaměřit na menší
restaurační zařízení nacházející se většinou ve vesnickém prostředí. X. správa ty to zařízení
chtěla spojit s orgány NV a společně s nimi zamezit srazům těchto osob v daných kulturních
a restauračních zařízení. Represivní složky se tak snažily přenést aktivity proti amatérským
skupinám směrem dolů, což v praxi znamená, že to v konečném důsledku nebyla ani sama
StB, kdo zatěžoval, nebo dokonce znemožňoval kapelám fungování. Většinou se jednalo
104
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o organizace, jež neměli se samotnou amatérskou kulturou nic společného. Konkrétně zde
můžeme hovořit o ředitelství restaurací, které znemožňovaly ve svých prostorách kapelám
hrát, nebo dokonce měli zákaz do svých prostor vpouštět punkově oděné jedince. V polovině
osmdesátých let začaly být postupně zavírány podniky, kulturní zařízení a kluby, ve kterých
se mohla volná mládež umělecky projevovat. Lidé z této alternativní scény proto byli nuceni
hledat uplatnění v zařízeních nejnižší cenové kategorie, popřípadě se z důvodů zásahu
veřejné bezpečnosti neustále stěhovat z místa na místo. „To jsme takhle jeli na koncert do
Prahy, a před výstupem z vlaku nám někdo oznámil, že tam sou poliši, tak sme jeli ještě
o zastávku dál a vystoupili úplně na cizím místě, kde jsme nikoho neznali. Přišel k nám ale
nějakej týpek, který podle vzhledu asi poznal, co jsme zač, a řekl nám, že se akce přesouvá
tam a tam. V té době byla komunikace a vztahy mezi lidmi naprosto geniální.“109 V rámci
porady vedoucích kulturních pracovníků v jednotlivých krajích republiky, byla vydána
příslušná směrnice, podle níž pracovníci kulturních zařízení měli danou „ kulturní“ akci řádně
ukončit. Pracovníci byli dále náležitě poučeni, jak takovou akci, a jejího příslušníka rozeznají.
Směrodatný pro identifikaci měl být velký hluk a agresivní chování účastníků akce, popřípadě
krátké vlasy, což bylo poněkud absurdní, protože do nedávna byly závadové naopak vlasy
dlouhé. Dlouhé vlasy značili máničky, příslušníky hnutí hippies, vlasatce. To byla pár let
zpátky skupina lidí, pronásledovaných StB.110
Vzrůstající tendence zájmu mládeže o tento „úpadkový“ hudební styl můžeme
sledovat také v situačních zprávách. V polovině osmdesátých let můžeme vidět nárůst
záznamů, které upozorňovaly na nelegální koncerty, nebo na schůzky mladých lidí
v restauračním zařízení, kteří inklinují k punk rocku. Při bližším zkoumání těchto situačních
zpráv zjišťujeme, že ani tvrdé represivní zásahy ze stran StB, neodradily příznivce punku od
jejich zájmů. Přes všechny snahy, přes všechny zapojené instituce, které měli za úkol
likvidovat punkové kapely, si musíme uvědomit, že se punk nikdy nepodařilo odstranit
z každodenního života a to především díky příznivcům, kteří punk rocku dávali své sympatie
najevo. Punkeři si vždy našli cestu, jak všechny tyto nařízení znepříjemňující jim každodenní
život, obejít. Když jim bylo znemožněno hrát po klubech nebo hospodách, pronajali si parník.
„K uskutečnění svých koncertů využívají uvedené skupiny i pronajatých parníků DP hl. m
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Prahy. Konkrétně bylo zjištěno, že dne 19. 9 1983 si přívrženci hnutí PR rezervovali 2 parníky
a zorganizovali sraz cca 35O osob.“ 111
Poslední instancí, která měla pomáhat při potírání závadové činnosti v oblasti volné
mládeže, byla škola, zaměstnavatelé a rodina. „Chyby musíme hledat v rodinách, škole,
společenských organizacích atd., proto, že my nemůžeme nahradit této rozhodující složky
výchovného systému. Tu však musí sehrát rozhodující roli stranické organy, které na základě
našich informaci přijmou patřičné opatření.“112 Tlak ze strany režimu byl vyvíjen na celou
rodinu. Využíval tak strachu, který panoval ve společnosti. Rodiny se báli postihů, vyloučení
ze strany, ztrátou zaměstnání popřípadě nepřijetí dítěte na školu. Dobrým příkladem tzv.
„totality zdola“, jak působení na rodinu, školu a zaměstnavatele, nazývá Miroslav Vaněk, byl
Jan Rampich. „V Plzni byl všude zákaz mě zaměstnat. Oni mě potřebovali totiž na něco
nachytat, a tak jakože když nebudu pracovat, zavřou mě za příživnictví. To tehdy tak chodilo.
Nakonec jsem práci sehnal, můj zaměstnavatel byl ve straně ale jen, aby neměl problémy
a taky proto, že musel. Tak sem dostal práci u soustruhu. Když se ho na mě přišli zeptat, řek´
jim :,Podívejte se, tady Honza Rampich maká dobře, takže mě je to jedno, pokud bude makat,
já ho dál budu zaměstnávat. ´ A tak sem makal.“113
Tlak, který vyvíjela StB na společnost, byl veliký. Snažil se, aby děti, které inklinovali
k punku, vypadali před společností jako slabomyslní, nevyrovnaní a zakomplexovaní. „Rodina
nesouhlasí s jeho příslušností k PUNKU. (…) Rodiče jsou z něho nešťastní, ale nedokážou mu
PUNK rozhodně zakázat a k okolí se proto staví tak, že svého syna vlastně obhajují, že sice
není normální, ale nikomu nic zlého nedělá- že je to pouze jen móda.“114
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4.5.

Akce „ ODPAD“

V rámci kontrarozvědné ochrany mládeže, jak již bylo zmíněno v textu výše, byly
rozpracovávány různé akce. Projekt státní bezpečnosti zaměřující se na volnou mládež dostal
krycí název „ODPAD“. Akce byla spuštěna v roce 1980. Centrální svazek akce se sice
nedochoval, ale díky obecně známým metodám, které Státní bezpečnost používala v boji
proti Punk rocku, ji lze dobře zrekonstruovat i z jiných archivně dostupných materiálů. Jedná
se především o denní svodky, čtvrtletní, roční zprávy a porady náčelníků. V rámci tohoto
celostátního projektu měl být získáván přehled o struktuře hnutí Punk rock. „Byli ustanoveni
přední vyznavači a organizátoři tohoto hnutí. Provedenými opařeními se podařilo zamezit
vytvoření jednotného hnutí, schopného a koordinovat protisocialistické akce.“ 115 Cílem
tohoto projektu bylo podchytit vzniklé Punk rockové skupiny a omezit vyváření skupin
nových.116 Akce se zaměřovala na kontrolování hudebních pořadů a diskoték, zda zde
nedocházelo k závadové činnosti.

V rámci akce Odpad bylo nutné také prohlubovat

součinnost X. správy se správou XI. SNB a 3. Odbory S- STB v krajích. Byla tedy vytvořena
celostátně fungující síť, která si mezi sebou předávala poznatky kontrarozvědné činnosti na
úseku volné mládeže. Můžeme pozorovat neznalost punk rockového hnutí ze strany StB.
Ta se snažila punkery kriminalizovat z propagace fašismu. Archivní materiály nám dokládají
řadu případů, kdy byli členi punkového hnutí stíhání z používání drog a projevy fašismu. „ Na
území hlavního Města Prahy se podařilo přerušit formování tzv. Naci punku, který se
vyznačoval též silnou profašistickou orientací.“117

Další zpráva nám říká: „Závažným

problémem jsou v současné době fašizující tendence, projevující se zejména v účasti
a podléhání části středoškolské, učňovské a dělnické mládeže vlivu punk rocku a dalším
dekadentním směrům buržoazní kultury. Např. za období od 1. 1. 1985 do 15. 8. 1986 bylo
zjištěno 85 závadových případů propagace fašismu, za něž bylo trestáno celkem 113 osob.“118
Z Analýzy problematiky boje bezpečnostních orgánů projevy propagace fašismu a kultu násilí
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mezi mládeží119 nelze jednoznačně určit, zda nařčení punkerů z propagace fašismu bylo
pouze dílem demagogie uplatňované režimem nebo se jednalo pouze o nízkou úroveň
informovanosti. Člen kapely Zóna A Světo Korbel v dokumentu Závadova mládež líčí svůj
zážitek z toho, jak byl obviněn z fašismu: „Většinou to byli takoví primitivové. Ať jim zazpívám
naši hymnu a já jsem nevěděl, že máme hymnu. Oni mě ji potom naučili. My jsme děti třetí
říše, my jsme děti fuhrera, vyničíme komunisty, nasadíme Hitlera.“120 Hudebník Štěpán Málek
k tomu dodává: „Punkeři nesouhlasili s tím, jak je StB definuje. Dělali z nás posly zvráceného
imperialismu, fašisty, odpůrce míru a ničitele socialistických hodnot a socialistického soužití,
magory naočkované zvrácenou imperialistickou propagandou a tak podobně.“121
Punkové kapely mohly výjimečně zacházet k provokaci prostřednictvím aplikace
určitých fašistických či nacistických symbolů na oděv, ale fašistické myšlení bylo většině
punkerů cizí. Fašizující tendence bylo možné pozorovat u hnutí skinheads, které v 80. letech
v Československu bylo ještě velmi slabé a nevýznamné. 122

4.6.

Tlak režimu prostřednictvím tisku

Státní bezpečnost měla v rukou vedle represivních orgánů i další zbraně, skrze které
chtěla potírat Punk rock. Jednou takovou „zbraní“ se stal i tisk. Jako svůj nástroj si KSČ
vybrala týdeník Tribuna, časopis pro ideologii a politiku vydávaný ÚV KSČ v letech 1969- 89.
Rostoucí tlak ze strany institucí došel svého vrcholu v první polovině 80. let. Konkrétně 22.
Března 1983, kdy v Tribuně vyšel článek Jana Krýzla Nová vlna se starým obsahem.123 Článku
předcházela upoutávka v Československé televizi. Z hlediska punkové hudby se jedná
o nejslavnější článek, který byl kdy napsán, neboť spustil takovou lavinu reakcí, kterou StB
rozhodně neočekávala. Krýzlova cílená ideologie měla za úkol zapůsobit zejména na
pracovníky kulturních zařízení, svazácké organizace pořádající koncerty. Dalo by se
sumarizovat, že veřejná moc si tak osobovala právo zasáhnout na jakékoliv rockové
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„ vesnické tancovačce“. V první části článku vyjadřuje Jan Krýzl obavu ze svobodomyslnosti
stoupenců Punk rocku a zároveň narušení socialistické kulturní politiky.
„ (…)Takovýto bojový rock, hudba a texty, které strhávaly tisíce chlapců a děvčat do
boje - i když jen živelného - proti politice kapitalistických států, nebyl po chuti její vládnoucí
třídě.
Buržoazní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály si rychle uvědomili,
že rocková hudba - dostane-li "správný" obsah (tzn. takový, který mládež odvádí od politiky,
od třídního boje, od každodenních životních problémů) - se může stát drogou, která
má koneckonců stejný účinek jako drogy skutečné. Vede mládež k pasivitě, k útěku od reality
do říše snových představ, vytváří bezvýchodné postoje. A obchodníci, manažeři i podnikatelé
poznali, že na této hudbě jde také snadno, rychle a hlavně dobře vydělat.
Z rockové hudby se stal velký byznys a také prostředek ideové a kulturní diverze nejen vůči
mládeži vlastních zemí, ale i vůči mladým lidem v socialistických státech. Ti, kteří tento proces
řídili a organizovali, velmi dobře věděli, že hospodářská krize v sedmdesátých letech
a rostoucí nespokojenost mladé generace s prohlubujícím se sociálním útlakem kapitalismu
by nezbytně vyvolaly v život staré či nové bojové písně.
Dále Jan Krýzl v článku vytýká hrubost a primitivní chování: „Primitivní texty spojené
s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho
normálního, barvení vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování hákových křížů, malování
barevných pásů na obličej apod. to byl výsledek, který tato vlna přinesla. Nepříliš estetický
a velmi často šokující i občany kapitalistických zemí, ale stále lepší, než aby mládež bojovala
proti společnosti, která ji do bídy a beznaděje uvrhla. Cíl, který je sledován, je více než zřejmý
- prostřednictvím ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a primitivních, často vulgárních
textů dávat i naší mládeži onu osvědčenou a vyzkoušenou hudební drogu, která by i u nás
mladým lidem vštěpovala životní filosofii "No Future" a takové postoje, jednání a názory,
které jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby má být i naše mládež vedena k
lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti.“124 Autor zde manipuluje s heslem
„NO FUTURE“ a chybně jej přisuzuje celé nové vlně nikoli pouze punkovému hnutí. Dále
používá výrazu kapitalismus a neuvědomuje si, že punk a nová vlna vznikají ve Velké Británii
jako reakce znechucené mládeže kapitalistickou společností.
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Článek v Tribuně měl za cíl jediné, zdiskreditovat a následná kampaň měla novou vlnu
a punk zlikvidovat. Ačkoliv se punk a novou vlnu nepodařilo nikdy zcela zlikvidovat, punk se
díky článku a následných reakcí stal záležitostí politickou. Další část článku vyjadřuje potřebu
chránit mladé před „ závadovou mládeží“. Na mládež je tedy nutné působit pomocí
ideologie, to znamená prostřednictvím článků v novinách, časopisech. Druhá cesta, jak
působit na volnou mládež je byrokratická a znamená ovlivňovat zřizovatele kapel, a komise,
aby kapely neměli možnost složit přehrávky. Třetí cestou j cesta represivního zásahu.
Samotná poprava nové vlny a punku byla ponechána až na závěr, kde byly kritizovány
některé instituce za to, že poskytovaly záštitu „ závadovým skupinám“. „Ti, kteří chtějí
veřejně vystupovat, i ti, kteří jim to umožňují (pořadatelé a zřizovatelé), si musejí uvědomit,
že každému, kdo může promlouvat ke stovkám a tisícům (byť jen hudbou a texty) mladých
lidí, se dostává velké důvěry, a každý, kdo vystupuje, musí být po všech stránkách - politicky,
mravně, eticky, svou inteligencí i chováním - této důvěry také hoden. A komu mnohé, všechno
z toho, aby této důvěry hoden byl, chybí, nemá na pódiu co pohledávat. A ti, kteří ať z
pohodlnosti, lhostejnosti, či z důvodů, že při podobných "koncertech" je možno snadno
naplnit pokladnu, těmto "také umělcům" vystupování umožňují, si musejí uvědomit, že svou
činností hrubě narušují zásady socialistické kulturní politiky a vědomě či nevědomě slouží
cílům, které sleduje náš třídní nepřítel.“125 Příspěvek Jana Krýzla byl neskrývanou direktivou
zřizovatelům, pořadatelům a provozovatelům punkových koncertů. Zároveň tyto instituce
neměli skupinám umožňovat hraní.
Pod tímto pamfletem plným stylistických a faktických chyb z neznalosti byl podepsán
Jan Krýzl. Dlouho se však spekulovalo o autorství článku. Dohady o autorovi vedli až
k domněnce, že byl napsán z iniciativy StB, neboť nikdo jménem Jan Krýzl nebyl redakčním
členem Tribuny. Zdá se tedy velmi pravděpodobné, že se jednalo o pseudonym. 126 Hudební
publicista Vojtěch Lindaur vyslovil domněnku, že pod pseudonymem Jan Krýzl by se měl
schovávat Jiří Janouškovec, redaktor týdeníku Tribuna. Miroslav Vaněk se dovozuje, že pod
článkem byl s nějvětší pravděpodobností podepsán vedle Janouškovce i zástupce
šéfredaktora Tribuny, Jaroslav Kojzar a částečně šéfredaktor Karel Horák. 127 Že se jednalo
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o pseudonym, stvrzuje v dokumentu Bigbít také hudebník Ondřej Hejma. „ Já jsem si vždycky
myslel, že to je kříženec slov krysa a fízl. Že je to dohromady Krýzl.“128

4.6.1. Reakce na článek v Tribuně
Článek Nová vlna se starým obsahem vyvolal rozhořčenou reakci mezi příznivci nové
vlny a punku, kteří zasílali do redakce Tribuny nesouhlasné texty.

Redakce Tribuny

přistoupila na svých stránkách k diskuzi. Ta byla samozřejmě cenzurovaná. Otiskovány byly
však jen texty, které vyjadřovaly souhlasné stanovisko s Janem Krýzlem, to znamená
souhlasní přitakávání nad nevkusnou a vulgární hudbou. Všechny tyto dopisy byly otištěny
v rubrice Dopisy, názory, polemika, ohlasy a opakovaly jen to, co již bylo napsáno Janem
krýzlem. „Úpadková západní kultura, úmyslně k nám pašovaná, je jednou z forem ideologické
diverze.“129 Píše se v jednom z ohlasů.
Polemické texty Mikoláše Chadimy, hudebního publicisty Josefa Vlčka a hudebního
kritik Josefa Dorůžka usvědčovaly Jana Krýzla z překrucování faktů. Například Mikoláš
Chadima kritizoval článek za to, že vykazoval neznalosti rockové hudby a přináší neobjektivní
údaje. Dále Chadima vytýká disco hudbě její bezduchost a do jejího protikladu postavil
hudbu punkovou a novou vlnu, u nichž vyzdvihl jejich nezávislost. Tribuna odmítla tyto
polemické texty uveřejnit. Stejné výtky ke Krýzlově článku měl i Josef Vlček. Ani jeho
příspěvek Tribuna neotiskla, proto jeho článek vyšel jako tisk Jazzové sekce nesoucí název
Rock na levém křídle.130 V článku, stejně jako Chadima, Vlček objasňuje vznik hnutí punk a
nové vlny, dále se věnuje české hudební scéně a jejímu vlivu na mládež. „ Všichni dobře víme,
jaký vliv má populární hudba na mládež. A není to jen píseň sama, co sleduje mladý
posluchač. Zajímá ho stejnou měrou vše, co se okolo ní píše a mluví. Jak se potom vyrovná
s tím, že nejváženější tiskoviny v ČSSR přinesou takovou kolekci evidentních lží, jaká byla ve
Vašich článcích? To, co by jen stěží dokázala zahraniční diverzní centra, na něž se vymlouváte,
to se povedlo Vám.“131

128

Bigbít, dokument Čt, 33. Díl. Dostupné z: URL < http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/bigbit-na-ct/33tribuna-jizansky-rock-a-blues-cca-1979-1986/>.
129
HELLER, J.: Ohlas na článek: „Nová vlna“. Tribuna, 1. 6. 1983, roč. 15. č. 22. s. 6.
130
Viz také VANĚK, M., Ostrůvky svobody, kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech, Praha 2002,
s. 211.
131
VLČEK, J., Rock na levém křídle, Praha 1983, s. 14-15.

51

Týden po článku v Tribuně vyšel v Rudém právu článek Zdeny Bakešové nesoucí název
Prevít rock- a my?. „fakta, která autorka předkládá, jsou burcující a neměla by zůstat bez
odezvy.“132 Po obsahové stránce nepřinesl článek nic nového. Další článek, který se zaobírá
punkem a novou vlnou, nesoucí název Když se mládež baví, vyšel v Rudém právu až 1. června
1984.133 Tento článek už bezprostředně nereaguje na článek v Tribuně. Autoři přímo neútočí
na novou vlnu, spíše se zaobírají vulgárností a neukázněností mládeže obecně. Dalo by se
říct, že článek se nese spíše v duchu kritiky zřizovatelů a provozovatelů. „(…) jde především
o mládež, v první řadě je to úkol Socialistického svazu mládeže. Jeho dluhem zůstává, že včas
nepodchytil zájem o kvalitní rockovou tvorbu.(…) Dále musíme vzít v úvahu vnější organizační
stránku. Skupina nemůže existovat bez zřizovatele, je proto na čase, že se probouzejí parky
kultury, městská, obvodní, okresní a krajská kulturní střediska, odborářské kluby, svazácké
organizace a jiní z jisté letargie.(…) hudebníci ručí za své vystupování, za hudbu, za texty,
za jevištní projev. Taneční zábava je po této stránce v jejich rukou. Selžou- li, musejí počítat
s následky. Za skupinu zajisté ručí její zřizovatel. Garantem v sále ale je pořadatel. On
rozhoduje za to, zda má produkce pokračovat či nikoliv, pokud situace začíná být
nezvladatelná.“134 Z článku je tedy patrná pozvolná změna vnímání rockové hudby, oproti
roku 1983.
Zatímco v Tribuně a Rudém právu vycházeli články snažící se zdiskreditovat rockovou
hudbu, v Mladé frontě žádné takové články nevycházeli. Z toho by se dala usuzovat snaha
StB působit prostřednictvím tisku na generaci rodičů, na školy a mládežnické organizace,
které je třeba mládež chránit proti vlivům kapitalistické společnosti. „Mezi veřejností sehrála
pozitivní úlohu obecná prevence provedená formou publikační činnosti ať již v Rudém právu,
Tribuně nebo i krajském deníku Jihočeská pravda.“135
Článku v Tribuně se podařilo jediné a to rozpoutat vlnu represí a zákazů. Většina
hudebník skupin ztratila bezprostředně po Krýzlově článku své zřizovatele. StB zasahovala
proti punkerům ve všech krajích republiky. Dokládá nám to zpráva z Jihomoravského kraje
z celostátní porady náčelníků za rok 1983. „Současně se vznikem punk rockových skupin se
výrazně projevila snaha o zorganizování festivalu v obci Žabčice v okrese Brno- venkov, kde
měli vystupovat závadové Punk rockové skupiny z JMK. Prostřednictvím orgánů lidové správy
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nebylo konání festivalu povoleno, i přes to se do Žabčic sjelo velké množství příznivců hnutí
punk rock.(…) K festivalu v Žabčicích lze uvést, že je názorným příkladem jak funkcionáři MNV
a společenských organizací v obci jsou ochotni pod vidinou velkého finančního zisku povolit
v podstatě jakoukoli kulturní akci“136
O situaci mezi punkery v Severních Čechách po Krýzlově článku hovoří v rozhovoru
s Miroslavem Vaňkem Petr Růžička: „ Po tom Krýzlově článku, po tom atentátu na kulturu,
nastalo krušný období. My jsme si s FPB nezahráli asi rok. Všichni byli tak posraní, že
i kdybychom tam přišli a říkali, že hrajeme dechovku, tak by nám stejně povolení hrát nedali.
Hráli jsme ve sklepě, a když nám úplně hrabalo, tak jsme si pronajali větší sklep a udělali jsme
koncert pro dvacet lidí. (…)Estébáci nás pravidelně navštěvovali a vyslýchali.“137
Hudební skupiny čekalo těžké období. Buď nesměly vystupovat vůbec, nebo situaci
řešili změnou názvu. Karel Bouša člen skupiny Novodur dokládá: „ (…) Sjelo se na ně
(na koncert do Volenic- Poznámka IS) přes 500 lidí od Chebu až po Košice, ale také
pohotovostní pluk. Volenice byly obklíčené…Byl to prostě zásah se vším všudy, s pendreky,
psy, antony. (…) ONV, Odbor kultury, nás na příkaz KNV České Budějovice zrušil. Vystupovali
jsme dva roky na černo jako Armavir a půl roku na to jsme se přejmenovali na Telex.“ 138
Situace vyvrcholila v roce 1985, kdy „v důsledku všech opatření v rámci akce Odpad,
tj. profylaktických rozkladných a preventivně výchovných proti vytipovaným skupinám
i jednotlivcům, se podařilo v roce 1985 snížit počet hudebních skupin z původních 523 v roce
1983) na pouhých 58.“139 Obdobně situace vypadala i na Slovensku. Například hned první
koncert kapely Zóny A je zrušen „pro nevhodné texty“. Kapela měla navíc zákaz v období od
roku 1985 do roku 1986 vystupovat, protože byla označena za fašistickou. V roce 1986 začíná
opět koncertovat a to jen díky tomu, že byla nucena si změnit název.140
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5. Změna klimatu
„ Teď jsme zase pevně v sedle,
Kdo by nám chtěl židle brát,
Ten je vedle jak ta jedle,
Míša je náš kamarád.
Můžeš nadál směle křičet,
My jsme národ, my jsme stát.
Chartu pošlem do prdele,
Míša je náš kamarád.“141

5.1.

Gorbačova Perestrojka

Nástup Michala Gorbačova do čela Sovětského svazu zásadně ovlivnil mezinárodní
situaci. Postupně začal opouštět Brežněvovu doktrínu, která určovala vztahy se zeměmi
východní Evropy a proklamovala zodpovědnost SSSR a jednotlivých socialistických států.
Grobačov přišel s politikou „svobodné volby“, která dávala každé zemi právo volby cesty,
kterou se bude ubírat. Gorbačova politika však mezi občany vyvolala jen zklamání, protože
neodsoudil intervenci v srpnu 1968. V polovině 80. let Gorbačov ovlivnil i poměry uvnitř KSČ.
Na přelomu 80. a 70. let si část funkcionářů uvědomovala, že je nutné ekonomiku vyvést
z krize pomocí četných reforem. Především předseda federální vlád Luboš Štrougal se stal
zastáncem Gorbačovy perestrojky. Štrougal však svou politikou narušoval úsilí normalizátorů
a tak se stal nepohodlným a z politiky odešel. Přesto v KSČ zůstával proud lidí, kteří
si uvědomovali, že socialismus bylo třeba reformovat.
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Díky politice perestrojky se

představitelé KSČ dostávali do těžké situace, neboť její realizace v Československu by
znamenalo, že by přišli o moc, a zároveň se mohli zachránit potlačením opozičních proudů.
Pro násilné zatlačování však již nebyli podmínky. Gorbačov se sám proti rocku nevymezoval.
Jako příklad si můžeme uvést jeho setkání s Yoko Ono v roce 1987. Gorbačovova perestrojka
tak pomyslně ukončila pomyslnou antirockovou politiku Sovětského svazu. Na mezinárodní
měnící se situaci reagovala i KSČ. Generální tajemní ÚV KSČ Miloš Jakeš na setkání
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s představiteli tvůrčích svazů přišel s projevem o strnulosti československé společnosti. Jakeš
proklamoval potřebu změnit situaci a zaměřit se zejména na mladé lidi, volný čas a to
především na hudbu. 143 Alespoň částečný posun bylo možno vidět u nižších orgánů státní
správy, které měly na dohled rockovou hudbu, změnu jsme mohli také pozorovat u SSM, kdy
v osmdesátých letech se do čela SSM dostal Martin Ulčák, který patřil k reformnímu křídlu
KSČ. Situaci uvnitř strany shrnuje Koňýk na základě svých zkušeností s StB. „Na pohovoroch v
Centráli sa ma snažil presvedčiť o tom, že vlastne máme rovnaký cieľ - presadzovať
prestavbu, glasnosť a demokratizáciu. A nastoliť tu slobodnejší režim. V podstate sa mu to aj
darilo a tak som súhlasil, že mu budem telefonicky oznamovať kedy a kde bude Zóna A hrať.
Tým pádom bude môcť on zabezpečiť, aby tieto koncerty monitorovali stúpenci
prestavbového krídla.“144
První polovina osmdesátých let představovala pro alternativní hudbu nepříznivé
období. Bylo tomu tak zejména ve velkých městech, kde se kapely dostávaly do hledáčků
StB. V druhé polovině osmdesátých let se postupně začala měnit kulturní politika. Začaly
vznikat nové kluby na pražských sídlištích, jako byl například KD Opatov nebo KD
Barikádníků. Tyto kluby měly výhodu v tom, že nebyly vystavovány takovému tlaku Stb, jako
právě kluby v centru města. SSM, pod jehož záštitou byly zřizovány punkové a novovlnné
kapely, také zaštítil konání mnoha koncertů. StB se však obávala SSM coby zřizovatele
punkových koncertů a „v problematice, organizovaná mládež´ byla preventivní činnost
orientována především na zabraňování zneužití SSM ke krytí protispolečenských
orientovaných skupin mládeže, vystupování závadových hudebních skupin a jednotlivců
a odhalování nositelů a šiřitelů nepřátelských ideologií v mládežnickém hnutí.“145
Důvodem pro vznik rockových festivalů Rockfest byl nejspíš ten, že po tažení na
punkové a novovlnné kapely po Krýzlově článku, v letech 1984-85 vyrojilo tolik nových
hudebních souborů, že je StB nestačila zmapovat. Kapely si častěji než kdy předtím měnily
názvy a začaly se stále více přeskupovat. Situace na československé rockové scéně se
najednou zdála být chaotická. Vznikají například kapely jako Mrtvý miminka, Zóna A,
Radegast, H.N.F a mnoho dalších.146 Kulturní orgány si uvědomily, že nad situací v punkrocku
nemají kontrolu. „ Rozmach kapel v letech 83- 85 byl tak obrovský, že bolševikovi nezbývalo
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nic jiného než dát rocku zelenou. Chtěl tak dostat kapely pod jednu střechu a využil k tomu
právě SSM. Zároveň tu byla snaha přesvědčit Západ, že se u nás rocku daří.“147

5.2.

Rockfesty

Po období, kdy kapely nesměli veřejně vystupovat a byly nuceny se stahovat do
„podzemí“, přišel průlom v tzv. Rockfestu. 27. až 30. června 1986 se konal první ročník
v Paláci kultury. Pořadateli byli: Palác kultury, Ústřední výbor SSM, Ministerstvo kultury ČSR
a Ústav pro kulturně výchovnou činnost, dále pak Český rozhlas, Supraphon a další. Zde se
poprvé mohli prezentovat představitelé nové vlny a punku. Oficiální stanovisko k pořádání
Rockfestu vyjádřil i hudební časopis Melodie: „ Právě tak jako před dvaceti lety byla založena
tradice Porty, stojíme nyní u zrodu zcela nové akce pro příznivce rockové hudby s názvem
Rock fest. Vztah SSM k tomu svébytnému žánru byl v zásadě vždy aktivní, většinou zůstávalo
ale jen u dílčích koncertů a pořadů v klubech, a tak potřeba poskytnout rockovým
muzikantům širší platformu pro jejich působení nakonec logicky vyústila v ideu národního
soutěžního festivalu amatérských skupin.“148 Zpěvák skupiny Našrot Petr Hrabalík shrnuje
příčiny vzniku: „ V podstatě byly dva tlaky. Po Krýzlově článku se bolševik snažil novou vlnu
zlikvidovat. Článek byl ale kontraproduktivní, protože díky němu se o novou vlnu a punk
začalo zajímat stále více lidí, kteří by se o to normálně nikdy nezajímali. Kromě toho začalo
vznikat spousty nových kapel, které se odmítly registrovat. Nastal tak boom a bolševik zjistil,
že situaci nemá pod kontrolou. Komunisté přemýšleli, co s tím a tak vymysleli Rockfest.
Mladému křídlu KSČ, což byl SSM, se jevila idea, že to dají pod jednu střechu a tím zároveň
bolševik říkal fajn, ukážeme světu, že se rock má u nás dobře. Zároveň si chtěl zmapovat, jaké
všechny uskupení u nás jsou. První ročník byl navíc takový, že se ještě nevědělo, jestli jo nebo
ne. Některé kapely říkaly, to je bolševické a my tam hrát nebudeme. Další ročník to už
přenášela televize a psal o tom tisk. V roce 1988 to už byl monster podnik a některé koncerty
se musely přesunout do Lucerny.“149
Jádrem Rockfestu se stala interpretační soutěž amatérských skupin,kterou tvůrci
rozdělily na jednotlivé scény podle směrů a proudů hudby, které ta která skupina hrála.
Samotnému Rockfestu předcházela soutěž kapel na obvodní, krajské a městské úrovni,
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kde byli vybráni „ti nejlepší“ a ti pak měli možnost si zahrát v Paláci kultury. Rudé právo
shrnuje Rock fest následovně: „Rockfest 86 si zaslouží ještě pár slov k pořadatelům
a dramaturgii. V podstatě se totiž uzavírá jedna dost dlouhá kapitola, během níž Socialistický
svaz mládeže s většími či menšími úspěchy, jak se rockové hudbě jako přitažlivému žánru
a zároveň součástí zájmové činnosti mladých lidí věnovat. Rockfest letos sloužil k ověřování
možností, teprve od příštího roku by měla například interpretační soutěž už tak, jako je tomu
u Porty.(…)Rocková hudba se nemusí popelit kdesi v koutech, metodická, dramaturgická
a pořadatelská pomoc ji zřetelně prospívá. V kultivovanější a přístupnější podobě přijde
možná o nějaké příznivce, kterým snadno dosažitelné ovoce příliš nechutná…“150
Pro některé se stal Rockfest symbolem toho, že mohly veřejně vystupovat, jiní v tom
naopak viděli problém.„Pro nás byl Rockfest možností, jak vidět spoustu kapel na jednom
místě, některé kapely ale odmítly vystoupit. Přesto se ale šikovným dramaturgům podařilo
dát prostor skupinám vysloveně antirežimním. Byl to nářez přímo uprostřed rozvinutého
socialismu“151 naopak jiní Rockfest odsuzovali: „ byl jsem se tam podívat, abych vědel, jaký to
bude a vedle trhače lístků stál můj vyšetřovatel, takže jsem se rovnou otočil. Navíc já téhle
akci moc intuitivně nedůvěřuji, od samého počátku, ani si to nedovedu racionálně zdůvodnit.
Připadá mi to jako kravín, kde se značkujou krávy… než si nechat vypálit do zadečku značku,
to radši budu svobodně pobíhat.“152
Z punkových kapel vystoupili na prvním ročníku Rockfestu například Visací zámek
nebo tepličtí F.P.B, o rok později přibyli H.N.F. a Už jsme doma. Nejvíce punkových kapel však
přibylo na třetím ročníku Rockfestu, kdy punku byla vyčleněna speciální scéna. Punkeři přišli
podpořit kapely jako Radegast, Tři sestry, Zónu A, Visací zámek… O rok později však byla
k vidění jen Zóna A, neboť podle názorů účastníků se pořadatelé tak silné punkové účasti
zalekli.153
V rámci festivalu vycházel i zpravodaj Rock festu, který situaci na hudební scéně
v Paláci kultury hodnotil následovně: „SSM ve své činnosti usiluje o prosazování oprávněných
zájmů mladých lidí. Důkladem je pozornost, kterou svaz mládeže věnuje rockové hudbě. Tato
oblast zábavné hudby byla rozvíjená dost živelně, různými a někdy i necitelnými zásahy
docházelo ke zkreslování názorů na rockovou hudbu. (…) Rock fest, to nejsou jen tři dny
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v Paláci kultury, a v letošním ročníku i v Lucerně, ale především oblastní a krajské soutěže.
Rockfest, to jsou desítky a stovky obětavých organizátorů, jimž patří naše poděkování.“ 154
Z daných úryvků můžeme vypozorovat změnu v nahlížení na rockovou hudbu. Tisk si již
nedovolil ji očerňovat, ale naopak se jí zastával. To vše v důsledku Gorbačovy perestrojky.

5.3.

Lochotín

Dne 15. září 1987 se v plzeňském amfiteátru uskutečnil mírový koncert Olofa
Palmeho.155 Jeho jménem se zaštiťovali organizátoři mírových pochodů i mírového koncertu
v plzeňském Lochotíně. Mírový koncert se zvrhl v největší konfrontací punku s totalitní mocí.
Mírové koncerty byly spíše pietní připomínkou zavražděného politika a jejich hlavní heslo - za
střední Evropu bez jaderných zbraní - přicházelo s „křížkem po funuse“. Snad právě proto se
k akci připojily i země východního bloku, neboť v červnu 1987 podepsal Sovětský svaz
smlouvu s USA o raketách středního doletu. Soupiska účastníků, kteří měli demonstrovat
svůj kladný postoj k myšlence mírového soužití, však byla nadmíru široká. Na jedné straně se
zde objevila například česká rocková skupina Stromboli s Michalem Pavlíčkem, Vilémem
Čokem a Bárou Basikovou nebo punkrockové západoněmecké uskupení Die Toten Hosen,
Einsturzende Neubauten, na straně druhé se zde měl objevit Zlatý slavík Dalibor Janda či
diskotékový zpěvák Michal David. Tomu odpovídala i skladba publika, kdy vedle sebe stáli
punkeři a fanoušci mainstreamového popu. Kapela Einsturzende Neubauten v Praze měla
vystupovat už v roce 1985. Koncert tehdy skončil několikahodinovou celní prohlídkou
a z koncertu nakonec nebylo nic. Účastník mírového koncertu Petr Růžička průběh shrnuje
následovně: „ …že to bude průser, se dalo čekat, když jen z východního Německa přijelo skoro
3000 fanoušků, našich tam bylo asi také tolik.

Proto tam bylo spousta estébáků.“ 156

Nejmenovaný účastník koncertu událost shrnuje následovně: „ Když kapela přijela, tak se jí
nikdo nevěnoval a proto se začala opíjet, do toho se přidala euforie z tolika fanoušků, co se
na ně přijeli podívat. V tu chvíli bylo jasné, že se něco semele. V 17 hodin byl navíc Lochotín
zaplnění nejméně deseti tisíci fanouškům, většinu ale tvořili rodinky, co se přišli podívat na
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Davida. V předních řadách jsme pak stáli my.“157 Michal David to naopak shrnuje slovy:„To
byl velký dramaturgický omyl toho koncertu. Tehdy tam šéfoval v tom oddělení, které vlastně
nás na tyto akce vysílalo, Petr Porkert. (…) Najednou se na nás spustila lavina štěrku, tak jsme
koncert museli přerušit. Na podium jsme se vrátila zhruba po 10 minutách a odehráli jsme
úspěšný koncert, kdy jsme i přidávali.“158 Michal David se na pódium směl vrátit až po
zásahu Veřejnou bezpečností. Fanoušci německé punkové kapely Die Toten Hosen po jejich
vystoupení už nechtěli přijmout žádnou jinou muziku, dokonce skandovali „Jdi domů,
Davide.“ Na Michala Davida při jeho vystoupení začali házet štěrk a kelímky, objevila se i
gumová atrapa granátu. 159 Veřejná bezpečnost akci brala za vyprovokovanou ze strany
punkových kapel. „Pod podiem nastoupili pendrekáři a začali nás řezat. Pak rozhodli, že obě
německé kapely budou eskortovat na hranice. To my už jsme tam protestovali, my jsme tam
normálně demonstrovali, už se to zvrhlo v protikomunistickou demonstraci. Oni tam povolali
strašlivé posily, ale nebyly tam plexištíty. Ukončilo se to tím, že pár lidí zavřeli a všem
zkontrolovali občanky, někdo sem tam nějakou koupil a pak se to rozešlo.“160 Záhy po
skončení vystoupení kapely DIE TOTEN HOSEN se v zákulisí strhla rvačka mezi VB a
německými hudebníky obou kapel. Druhá německá kapela už nedostala povolení
k vystoupení. Byla naložena do autobusu a odvezena na hraniční přechod Rozvadov. „Několik
stovek fanoušků skandovalo „Neubauten! Neubauten!“ Pořadatelé ale ukázali totální
pořádek i přes všechny ty kecy o perestrojce a míru. Proti nám bylo opět použito obušků a psů
a pěstí. Strhávali nám odznáčky a placky. Dokonce z foťáků vytrhávali filmy. Tuhle celou
ostudu uzavíral Zlatý slavík Dalibor Janda.“161 Vyústěním celé situace byl článek v časopise
Bezpečnost nesoucí název „Potlesk odměnil práci příslušníků“. Úryvek je přepsán i chybami.
„ Některé projevy určité části diváků měly ke kulturnosti hodně daleko a byly dokonce
v plném rozporu s posláním celého koncertu. Přední řady hlediště totiž obsadila skupina
zahraničních návštěvníků (vyznavačů hnutí PUNK), na které se během krátké chvíle „nabalila“
i skupina našich mládenců a děvčat oblečených přesně jako jejich vzory z NSR. Při vystoupení
skupiny TOTEM HOSEN se tato omladina dostala do varu evidentně podpořeného množstvím
vypitého alkoholu. A tento var pak postrádala, když na pódium vystoupil Michal David se
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svou skupinou. Na jevišti začaly létat plné kelímky s pivem, písek a kameny. Vyznavačům
„punk“ počaly chybět údery do želez, neartikulované výkřiky zpěváků a jejich exhibicionistické
projevy na pódiu. (…) Včasný, rázný, ale nevtíravě povedený zákrok příslušníků SNB
zabezpečil po krátké vynucené přestávce klidný průběh koncertu. V areálu bylo více než 14
tisíc diváků a ti všichni nejen odsoudili jednání mladých vandalů, ale potleskem na otevřené
scéně poděkovali příslušníkům za jejich práci.“ 162
Že se střet punku a Veřejné bezpečnosti odehrál právě v Plzni, bylo příznačné, neboť
Plzeň patřila společně s Prahou a Teplicemi k městům, kde punk měl veliké zázemí. Největší
předrevoluční punková přehlídka se však odehrála 5. října 1989 na pražském Žofíně pod
názvem PUNKEDEN. Akce byla koncipována jako benefiční koncert pro Dětský domov
v Počernicích a organizátorem se stal opět SSM ve spolupráci s fanzinem Rockoviny, který
vycházel během pořádání Rockfestů. Z těchto akcí je patrné, že punk se dal již v druhé
polovině 80. let veřejně provozovat.
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5.4.

Punk jako politická záležitost

Punk jako hudební hnutí nebylo v počátcích svého importu do Československa
politickou záležitostí. Punkeři byli ve své podstatě apolitičtí. Apolitičnost v jejich podání
znamená nezájem k politickému dění. Nezájem značí již výše zmiňované heslo „NO FUTURE“,
neboli žádná budoucnost. Většina mladých punkerů svou budoucnost neviděla
v socialistickém Československu. Ne však všichni se s heslem ztotožňovali.

Jako příklad

můžeme uvést politické texty některých punkových kapel. Kapela E!E ve své písni Míša,
reagovala na návštěvu nejvyššího představitele Sovětského svazu Gorbačova v ČSSR. Od jeho
návštěvy si slibovaly odsouzení srpnové invaze v roce 1968. To se však nestalo. Kapela Šanov
1 ve svých textech vyjadřovala naštvání a zklamání z doby, ve které žili. „My chcem
svobodnej stát bez Rusů, my nechcem žít ve špíně a hnusu. Byli tu, budou a zůstanou, naši
zem jedinou ovládnou.“163
Punk se dostal do hledáčku StB díky svému vystupování a sebeprezentaci na
veřejnosti. Politický význam každé činnosti byl vymezen vztahem jednotlivec- stát. Tím, že
jedinec, popřípadě hnutí, porušuje předpisy dané státem, je považován za záležitost
politickou. Jistý posun jsme tedy mohli pozorovat, když punkový jedinec změní své
stanovisko z požadavku „Svobodně hrát“ na „svobodně žít“. Aby jedinec mohl svobodně žít
v totalitní společnosti, musel se vymanit z oficiálních ideologických struktur a občanské
podřízenosti komunistické strany. Za takový požadavek vystoupil i plzeňský punker a signatář
Charty 77 Jan Rampich, který poslal otevřený dopis prezidentu republiky Gustavu Husákovi.
„Jsme mladí lidé, kteří mají rádi hudbu stylu punk i k tomu odpovídající oblečení a vzhled.
Díky tomu jsme již po delší čas vystaveni ze strany příslušníků plzeňské VB bezpráví
a nezákonné perzekuci.(…)Ujišťujeme Vás. Že neprovádíme nic nezákonného a přesto máme
strach chodit po ulici, na zábavy a jiné kulturní akce, a to jenom z toho důvodu, že
příslušníkům VB se náš vzhled nelíbí, a tudíž jsme jimi neustále kontrolování
a sledováni.(…)Zároveň přo těchto kontrolách dochází ze strany příslušníků k nezákonnostem
vůči nám.(…) Tím, že posloucháme hudbu a nosíme oblečení, které se nám líbí, nikoho
neohrožujeme a tím méně pořádek a zákony naší země…" 164 K dopisu připojili svůj podpis
dalších 46 plzeňských punkerů. Samotný dopis byl požadavkem, aby účastníci punkového
163
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hnutí a nové vlny mohli žít důstojně a bez strachu z neustálých perzekucí a používat stejná
práva jako ostatní občané. Signatáři v dopise zdůraznili, jaký byl u nich vyvoláván mimořádný
stres ze strany StB. „V Čechách punk zpolitizoval režim, tím že punk byl nucen se schovat do
undergroundu a ne hnutí samo o sobě, zatímco ve světě se oproti systému zpolitizovalo hnutí
samo, tím, že bylo nespokojené se děním kolem. V Čechách jsme chtěli ze začátku hrát jen
hudbu.“165

165

Rozhovor s nejmenovaným punkerem, vedla Iveta Síbrtová, Praha 2012.
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6. Závěr

Jedním z cílů mé práce bylo prozkoumat vzájemný vztah StB a hnutí punk rock
a prokázat užívání represivních a nedemokratických metod proti volné mládeži na území
Československé republiky. Téma je to široké už vzhledem k regionálnímu rozložení punku po
celé tehdejší Československé republice a regionálním rozdílům, tzn., v Praze byla situace
benevolentnější než třeba v Hradci Králové. Na počátku výzkumu jsem si položila otázku, jak
se proměňoval pohled StB na punk, co StB na tehdejším punkovém hnutí vadilo? Na základě
prostudovaného materiálu a zjištěných informací mohu konstatovat, že komunistickému
režimu vadilo na tehdejším punku prakticky všechno. Od vzhledu, vyjadřovacích prostředků
až po texty písní. Punkeři byli kolikrát nařčeni z propagace fašismu či západního stylu života.
„Bolševik“, jak se o komunistech punkeři ve svých výpovědích vyjadřovali, si však
neuvědomoval, že punk rock byl ve skrze levicová záležitost. Koňýk k tomu dodává historku
o tom, jak se punkový postoj snažil objasnit Stb: „Ja som, ako vždy na polícii, obhajoval
"perestrojkové" pozície - že nie sme antikomunisti, veď hrávame aj komunistickú hymnu Bandierra Rosa, hrávame na Politickej piesni. Že nám ide len o prestavbu, o viac demokracie.
Ako vždy, som tvrdil, že punk je ľavicové hnutie. Argumentoval som protireaganovskými
a protithatcherovskými textami a na ďalšie stretnutie som mu dokonca priniesol
poprekladané texty Clash, Exploited, Dead Kennedys ... Samozrejme také, ktoré boli proti
Reaganovi, USA, kapitalizmu, vojne a cirkvi.“ 166 Nejvíce však podle výpovědí, které jsem
porovnávala s archivním materiálem, tehdejší StB vadila skutečnost, že punk nemohli mít
pod absolutní kontrolou, z toho vyplývala potřeba hnutí zlikvidovat. Výsledkem bylo, že
punkeři se přesunuli do undergroundu. Zde platila přímá úměra, čím víc vyvíjela StB tlak, tím
více příznivců a kapel vznikalo. Samozřejmě také záleželo, kdo a v jakém regionu seděl na
vlivných místech. Srovnávat však reakce StB na punkové hnutí podle jednotlivých krajů by
bylo nad rámec mé bakalářské práce.
Státní bezpečnost ve svém boji proti volné mládeži využívala všech forem
rozkladných opatření. Charakteristickým rysem rozkladných opatření bylo zapojení
mládežnických, politických a kulturních organizací. Ti všichni měli za cíl jediné a to chránit
mládež před vlivem ideologické diverze. V praxi to nebyla ani sama StB, kdo intervenoval
proti punku, ale pomocí řízené direktivy směrem ke kulturním a politickým institucím se
166

Rozhovor s Koňýkem, vedla Iveta Síbrtová, Praha 2011.
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snažila zabránit, aby kapela neměla umožněno hrát, vydávat desky a jakkoliv nevhodně
působit na své okolí. Ve snaze zlikvidovat punk rock, vycházela StB také z předpokladu, že
mládež je snadněji ovlivnitelná, než dospělý jedinec. Z toho pramení snaha získat co nejvíce
spolupracovníků mezi touto mládeží. Eva Nováková ve své diplomové práci v souvislosti
s tímto jevem upozorňuje na skutečnost, že punk se před rokem 1989 dělil na ty, co byli
ochotni se podřídit podmínkám, které byly diktovány režimem. Do druhé skupiny spadali ti
nepřizpůsobiví, kteří se nejčastěji dostávali do konfliktu s StB.167

Na druhou stranu

spolupracovat neznamenalo kolaborovat. Koňýk opět uvádí, že jeho podpis ke spolupráci
pomohl jeho blízkým v mnoha ohledech. „A tým, že som s ním spolupracoval, som myslím,
nielen že nikomu neublížil, ale naopak - pomohol som mnohým : Tým, že som podporil svojho
prestavbového eštébaka, tento bol povýšený na náčelníka a nahradil toho „konzervatívneho"
Kluci zostali vo svojich robotách, Leďo doštudoval vysokú školu.“168 Srovnáme- li výpovědi
jednotlivých punkerů na základě uskutečněných rozhovorů, 4 z 6 se shodli, že na nich při
výpovědích nebylo pácháno většího fyzického nátlaku. Štěpán Málek k tomu dodává:
„V mém případě šlo pouze o nátlak psychický,fysických projevů jsem díkybohu byl ušetřen, na
rozdíl od některých mých přátel a známých. Ale psychický nátlak použit byl, klasické výhružky
vyhazovem ze školy pro mne i mé blízké,nátlak na mé rodiče a vyhrožování jim vyhazovem
z práce(což mi řekli až po revoluci a za to si jich o to více vážím),samozřejmě byly činěny
i "lákavé " nabídky bezproblémového dostudování,náhradní vojenské služby a podobně.
Dokonce jsem byl nucen podepsat jsem protokol o dobrém zacházení,který bych asi podepsal,
i kdyby mne zmydlili. Protokol byl v tom smyslu, že na mě nabylo pácháno žádné fysické ani
psychické násilí.“ 169
Bádání mě však na jedné straně utvrdilo v nedemokratickém a násilném chování ze
strany komunistického režimu proti volné mládeži, avšak zároveň oproti 70. letům došlo
k jistému posunu, kdy členové punkového hnutí nebyli veřejně souzeni, jak tomu bylo u
undergroundové kapely Plastic people of the universe (PPU). Lze tedy vnímat jité uvolňování
poměrů v souvislosti s mezinárodně- politickými událostmi.
Na počátku výzkumu jsem si vymezila cíl přiblížit hnutí punk z pohledu StB. Během
výzkumu se však tato snaha ukázala značně problémová. Nikdo z bývalé X. správy SNB či
167
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bývalé StB nebyl ochoten se k problematice vyjádřit. Pohled Státní bezpečnosti na hnutí
punk je tedy zastoupen jen prostřednictvím dostupného archivního materiálu a stranického
tisku. Na druhou stranu, členové hnutí punk byli k této problematice daleko otevřenější
a vstřícně poskytovali rozhovory a obrazový materiál. Tito pamětníci v rozhovorech přiznali,
že kolikrát byli jednáním orgánů zaskočeni, ne vždy se jednalo o přiměřené reakce ze stanu
bezpečnostních orgánů. Slabší jedinci, podle výpovědí pamětníků, proti byli ochotni
spolupracovat s StB. Mým úkolem však není soudit ani hodnotit, pouze poukázat na
skutečnost hrubého zacházení s volnou mládeží.
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8. Přílohový materiál
Příloha 1.: Článek Nová vlna se starým obsahem, vyšla dne 22. 3. 1983170

V posledních týdnech jsme od našich čtenářů dostali řadu dopisů, v nichž se kriticky
vyjadřovali k vystoupení některých profesionálních i amatérských hudebních skupin, které se
hlásí k tzv. nové vlně rocku. Jejich společným jmenovatelem byl - mírně řečeno - podiv nad
tím, jak je možné, že v naší společnosti je mladým lidem předkládán takovýto kulturní brak.
Slova na adresu pořadatelů a povolovacích orgánů podobných vystoupení i zřizovatelů
těchto "uměleckých" skupin, nebyla právě lichotivá. Protože nešlo o ojedinělé hlasy, snažili
jsme se na tento problém podívat trochu hlouběji.
Rocková hudba není ve sféře zábavné, nebo jak se také říká pop-music,nic nového.
Pamětníci vědí, že v poválečném období její vlna prošla světem několikrát. Méně již je
známo, zejména mezi těmi, kteří tomuto hudebnímu žánru fandí, že to, co se u nás za
rockovou muziku často vydává, má někdy s jejím původním obsahem společný jen název.
Rocková hudba měla v procesu svého formování i značný sociální náboj, zejména proti
masovému útlaku a proti válce ve Vietnamu. O tom, kam její obsah mířil, nejlépe svědčí
skutečnost, že již v roce 1961 Výbor pro neamerickou činnost v USA zakázal vystupování
zpěváku Pete Seegerovi, protože jeho písně měly ostrý sociální náboj. Jeho nástupce Bob
Dylan již za rok ovládl "rockové pole" písněmi typu Oxford town o černošském studentu
Meredithovi, jenž se mohl zapsat na universitu jen za asistence federální policie. V téže době
černošský zpěvák James Brown v Madison Square Garden v New Yorku při koncertu své
skupiny vmetl do tváře obhájcům rasismu v USA: "Jsem černoch a jsem pyšný na barvu své
kůže, jsem pyšný, že jsem se narodil jako černoch."
V polovině 60. let svět tleskal skupinám Beatles a Rolling Stones a jejich písním, které
odsuzovaly válku ve Vietnamu a barbarství, které v ní Spojené státy s takovou bezostyšností
prokázaly; písním, které podporovaly boj černých Američanů v ghettech a slums v New
Yorku, Miami a v jiných městech USA... Také velký říjnový pochod v roce 1967 proti špinavé
vietnamské válce k Bílému domu začal rockovým koncertem. V té době vznikala jedna bojová
píseň za druhou...
Takovýto bojový rock, hudba a texty, které strhávaly tisíce chlapců a děvčat do boje - i
když jen živelného - proti politice kapitalistických států, nebyl po chuti její vládnoucí třídě.
Buržoasní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály si rychle uvědomili,
že rocková hudba - dostane-li "správný" obsah (tzn. takový, který mládež odvádí od politiky,
od třídního boje, od každodenních životních problémů) - se může stát drogou, která má
koneckonců stejný účinek jako drogy skutečné. Vede mládež k pasivitě, k útěku od reality do
říše snových představ, vytváří bezvýchodné postoje. A obchodníci, manažeři i podnikatelé
poznali, že na této hudbě jde také snadno, rychle a hlavně dobře vydělat.
Z rockové hudby se stal velký byznys a také prostředek ideové a kulturní diverze
nejen vůči mládeži vlastních zemí, ale i vůči mladým lidem v socialistických státech. Ti, kteří
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tento proces řídili a organizovali, velmi dobře věděli, že hospodářská krize v sedmdesátých
letech a rostoucí nespokojenost mladé generace s prohlubujícím se sociálním útlakem
kapitalismu by nezbytně vyvolaly v život staré či nové bojové písně.
A právě v této době se objevila "nová" vlna rockové hudby, která svým hudebním i
slovním obsahem měla dát této "ztracené" generaci kapitalistického světa životní filosofii
vyjádřenou heslem No Future - žádná budoucnost. Mládež se měla ztotožnit s životem, který
jí připravil kapitalismus. Buďte lhostejní k životu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu!
Nic nemá smysl! To se mělo stát krédem mladé generace. K jeho prosazení měl a má sloužit
tzv punk rock, šílený rock anebo také prevít rock.
Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá
gesta, odmítání všeho normálního, barvení vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování
hákových křížů, malování barevných pásů na obličej apod. to byl výsledek, který tato vlna
přinesla. Nepříliš estetický a velmi často šokující i občany kapitalistických zemí, ale stále lepší,
než aby mládež bojovala proti společnosti, která ji do bídy a beznaděje uvrhla. Protože
"punkové" a jejich hudba v mnohém překročili "meze" únosnosti i pro kapitalistickou
společnost a vymkli se svým podněcovatelům z kontroly, bylo třeba uvést vše na "pravou"
míru. Místo tzv. punk roku je šířena a propagována tzv. nová vlna, která se pokouší vrátit
rock k původní hudební dokonalosti. Využívá se k tomu moderní techniky a klasických
hudebních projevů a nástrojů. Hudba se mění, ale životní filosofie, kterou "nová" vlna rocku
propaguje, zůstává stejná. V novém hávu je mládeži předkládán starý obsah.
Není náhodou, že tzv. punk rock i "nová" vlna rocku byly a jsou prostřednictvím
západních rozhlasových stanic i jinými cestami (např. pašováním gramofonových desek či
magnetofonových kazet) šířeny i do naší republiky. Záměr, který diverzní centrály sledují, je
dvojí: jednak působit prostřednictvím tohoto hudebního braku přímo na naši mládež, a za
druhé pod hesly o "nové" světové hudební vlně vyprovokovat i u nás vznik skupin, které by
produkovaly tuto, všem estetickým a morálním normám odporující hudbu. Cíl, který je
sledován, je více než zřejmý - prostřednictvím ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a
primitivních, často vulgárních textů dávat i naší mládeži onu osvědčenou a vyzkoušenou
hudební drogu, která by i u nás mladým lidem vštěpovala životní filosofii "No Future" a
takové postoje, jednání a názory, které jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby má
být i naše mládež vedena k lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti.
I když tomuto "lákání sirén" a nabádání ke "světovosti" podlehlo jen pár desítek
většinou mladých a nezkušených amatérských "umělců" a skupin, nemůžeme zůstat lhostejní
k tomu, že některé hudební skupiny tzv. punk rock, či "novou" vlnu rocku šíří. O jakou
"kulturu" a "umění" jde, říkají již jejich názvy (např. Parchanti, Zkárovaný přebal, Žabí hlen,
Žlutý pes, Devizový příslib apod.). Je podivuhodné, že již při jejich vzniku tyto "genialitou"
přímo sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin (organizacím a kulturním zařízením
NV, ROH a SSM), že nevadily těm, kteří je zvou k veřejným vystoupením a umožňují jim, aby
své stupidní a hrubé (jiný termín lze těžko použít), lidské city urážející hudební a textové
výtvory předváděly před tisíci mladých lidí.
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Cožpak je možné, aby pod hlavičkou kulturních pořadů, či dokonce koncertů, byl šířen
nevkus, propagován alkoholismus a drogy, vulgarizovány vztahy mezi chlapci a děvčaty, a
také názory zcela cizí socialistické společnosti? Je snad normální, aby hudebníci a zpěváci
vystupovali na jevišti v dámských punčocháčích (které byly jejich hlavním oděvem), aby se
svlékali do půl těla, měli pomalované tváře různými barevnými pruhy, ovazovali se řetězy se
zámky apod.
S oblečením si v ničem nezadává úroveň hudby a textů. Jednotvárné, opakující se melodie
(pokud se tak dá mnohadecibelový zvuk vůbec nazvat) doprovázející texty, za jejichž autory
by bylo možné považovat spíše chovance psychiatrických léčeben, než lidi, kteří se vydávají
za "umělce". Bohužel, věc je složitější a vážnější. Texty, v nichž se např. opakují "důmyslná"
slova "kaťa, paťa, haťa" (Pražský výběr), nebo se pět minut vyřvává "Bejby, bejby, dej mi
kadilak", či "hipi, hipi, šejk" (Letadlo), nebo vulgární text "má špinavá záda, nepije, nesolí,
nekouří, ale má to ráda", či píseň s názvem Pal vodsuď, hajzle (Jasná Páka), nebo "náš pán je
král, má jméno heroin" (Bronz), vypadající jako výplod chorého mozku, jsou ve skutečnosti
výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti a ideologických přístupů, které jsou
socialistické společnosti zcela cizí.
Bohužel pracovníci některých kulturních zařízení či agentur i další zřizovatelé těchto
hudebních skupin si tyto skutečnosti neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat. Jinak by
nebylo možné, aby Pražské kulturní středisko bylo zřizovatelem profesionální skupiny
Pražský výběr (i jiných podobných), jejíž vystoupení (např. v Hradci Králové, o němž jsme již
psali) bylo stejně pochybné úrovně jako již jmenovaných amatérských skupin. Také Sdružený
závodní klub ROH výstavby hl.m. Prahy by jinak asi těžko mohl o skupině Letadlo napsat:
"…Všichni členové skupiny, zejména vedoucí a jeho zástupce, velice svědomitě plní všechny
podmínky, ke kterým je zavazuje organizační řád našeho zařízení…" Vždyť to byla právě tato
skupina, která v hořickém kulturním domě vedle jiných "lahůdek" v průběhu vystoupení
vykřikovala: "Du bist Schwein", a když její členy pořadatelé volali k pořádku a odpovědnosti,
obořili se na ně slovy: "Nyní jsme na sále pány situace my a vy běžte do…" Otázku, jak je
možné, že se podobná "kultura" produkuje pod jejich hlavičkou, je možno položit i dalším.
Např. Obvodnímu domu kultury v Praze 8, Okresnímu kulturnímu středisku Praha-východ,
některým klubům SSM apod.
Otázek je samozřejmě více. Jak zřizovatelé pracují se svými hudebními skupinami, jak
je vedou, vychovávají, jak ovlivňují jejich repertoár a jak kontrolují jejich činnost? Stejně tak
je možno položit otázku pořadatelům - vědí, koho si na vystoupení zvou? A když vystoupení
neodpovídá zásadám naší kulturní politiky, vyvozují okamžitě příslušné sankce? (Např.
odmítnout proplatit honorář, oznámit "kvalitu" skupiny zřizovateli apod.). Také odbory
kultury národních výborů přistupují k povolování těchto "kulturních" vystoupení značně
benevolentně - spokojují se s neúplným vyplněním žádosti, nekontrolují, zda se dodržuje to,
co bylo povoleno atd. A pořadatelé často ještě to, co povoleno je, obcházejí (např. při
koncertu skupiny Pražský výběr v Hradci Králové - pořadatel PKO tamtéž - do žádosti vůbec
neuvedl skupinu Trifidi, která rovněž vystupovala; měl povoleny tři koncerty, ale uskutečnil
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čtyři). Výsledkem tohoto neodpovědného počínání řady "odpovědných" činitelů je kažení
vkusu mladých lidí a šíření nejen ideově, ale i morálně velmi pochybných názorů.
Ti, kteří chtějí veřejně vystupovat, i ti, kteří jim to umožňují (pořadatelé a zřizovatelé),
si musejí uvědomit, že každému, kdo může promlouvat ke stovkám a tisícům (byť jen hudbou
a texty) mladých lidí, se dostává velké důvěry, a každý, kdo vystupuje, musí být po všech
stránkách - politicky, mravně, eticky, svou inteligencí i chováním - této důvěry také hoden. A
komu mnohé, všechno z toho, aby této důvěry hoden byl, chybí, nemá na pódiu co
pohledávat. A ti, kteří ať z pohodlnosti, lhostejnosti, či z důvodů, že při podobných
"koncertech" je možno snadno naplnit pokladnu, těmto "takéumělcům" vystupování
umožňují, si musejí uvědomit, že svou činností hrubě narušují zásady socialistické kulturní
politiky a vědomě či nevědomě slouží cílům, které sleduje náš třídní nepřítel.
Aby nám bylo dobře rozumněno. Vůbec nejsme proti zábavě, ani proti pop-music či
proti rocku. Hudba a zpěv, i hudba zábavná, je nedílnou součástí života mladé generace i
nedílnou součástí naší kultury. I zábavná hudba a její texty však musejí být především dobré.
Měla by se vyznačovat zpěvností, přitažlivými hudebními nápady, textově by měla vycházet z
melodie řeči českého a slovenského jazyka. A její obsah nesmí být vulgární, odpuzující, nesmí
propagovat to, co je naší společnosti a životu převážné většiny naší mladé generace cizí.
"Hudba", již jsme věnovali pozornost, není v široké škále naší zábavné hudby ani
převažující, ani určující. Je okrajovým jevem, ale přesto jevem, který nelze přehlížet a mlčet k
němu. Naše mladá generace žije v podmínkách životních a sociálních jistot a ve své většině
se také na vytváření těchto podmínek, na výstavbě naší společnosti, aktivně podílí. Proto má
také právo, aby její vědomí nebylo otravováno tím, co se za kulturu či umění pouze vydává,
ale skutečným kulturním hodnotám je na hony vzdálené.
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Příloha 2: Lustrace punkera příslušníky VB171
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
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Příloha 3 : Koncert kapely Energie G
Po nátlaku StB musela kapela podepsat, že přestane hrát, a tak se roku 1981 rozpadla.
Kapela Energie G je považována za první čistě punkovou kapelu.
172
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
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Příloha 4. Koncert kapely F.P.B
kapela začala hrát roku 1980, za kapelou stál manažer Petr Růžička, který byl schopný kapele
vyjednávat povolení k hraní.173
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Příloha 5.: Vystoupení kapely Šanov 1174
Kapela hrála politické písně (např. Soviet union), jako jedna z mála domácích kapel vystoupila na
zahraničním festivalu v Berlíně, v Československu se pohybovala zejména v undergroundu.
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Příloha 6.: 175Reflexe punkového koncertu na Žofíně, článek z časopisu Melodie.
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
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Příloha 7.: Článek Zdeny Bakešové: Prevít rock- a my? Vyšlo dne 30. 3. 1983.
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BAKEŠOVÁ, Z., Prevít rock- a my? Rudé právo, 30. 3. 1983, roč. 63, č. 75, s. 2.
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Příloha 8.: Typický punkový vzhled.
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
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Příloha 9.: Diváci na mírovém koncertě v Lochotíně 1987.178
Michal David při jeho vystoupení v Lochotíně.179
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
Tamtéž.
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Příloha 10.: Punkeři na Rockfestu.
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Soukromý archiv Jana Rampicha.
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Příloha 11.: Zpravodaj Rockfestu 1988
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Dostupné z: URL: < http://www.punk.cz//index.asp?menu=1852>.
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Příloha 12.: Sraz Závadové mládeže v obci Křepčice
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ABS, X. S-SNB, inv. j. 716, 3. Odbor, Volná mládež- koncert v Křepčicích, okres Brno, vystoupení 6 nelegálních
skupin, 1987.
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