
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářský esej: 
 
 

S.H.A.R.P. - Skinheadi proti rasovým předsudkům 
Příklad současné Prahy 

 

 

 
Vedoucí práce: Mgr. Hedvika Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praha 2011       Tomáš Novotný 
 



 
 

Čestné prohlášení: 

 

„Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracoval samostatně s pouţitím uvedené 

literatury a souhlasím s jejím eventuálním zveřejněním v tištěné nebo elektronické  

podobě.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 6. 2011      ….…………………………. 

  



 
 

 

 

 

Rád bych poděkoval Mgr. Hedvice Novotné za celou řadu uţitečných rad, její ochotu, 

vřelý přístup a čas, který mi věnovala při konzultaci této práce. Dále děkuji rodičům za 

podporu při studiu. 

 

  



 
 

Obsah 
 

1. Úvod .......................................................................................................................... 1 

2. Teoretická část ......................................................................................................... 5 

2.1. Vymezení pojmů ............................................................................................................ 5 

2.2. Historie skinheads .......................................................................................................... 8 

2.2.1. Vznik a vývoj hnutí ve světě .................................................................................. 8 

2.2.2. Zrod White Power Skinheads ............................................................................... 11 

2.2.3. Odnoţe skinheads................................................................................................. 12 

2.2.4. S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům ............................................ 14 

2.2.5. SHARP na pozadí historie skinheads v České republice ..................................... 17 

2.2.6. Exkurs do vybraných témat .................................................................................. 27 

2.2.6.1. SHARP a homosexualita v hnutí skinheads ................................................. 27 

2.2.6.2. SHARP a fotbal ............................................................................................ 28 

3. Metodologická část ................................................................................................ 30 

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky ...................................................................... 30 

3.2. Výzkumná strategie a technika sběru dat ..................................................................... 30 

3.2.1. Rozhovor .............................................................................................................. 32 

3.2.2. Pozorování ........................................................................................................... 32 

3.3. Výběr vzorku a prostředí výzkumu .............................................................................. 33 

3.3.1. Popis vzorku a jeho reflexe .................................................................................. 33 

3.4. Analytické postupy....................................................................................................... 35 

3.5. Hodnocení kvality výzkumu ........................................................................................ 36 

3.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu ............................................................... 37 

4. Empirická část ....................................................................................................... 38 

4.1. Analýza dat .................................................................................................................. 38 

4.1.1. Identifikace se skinheads ...................................................................................... 38 

4.1.1.1. Cesta k hnutí ................................................................................................. 38 

4.1.1.2. Fascinace hnutím .......................................................................................... 40 

4.1.2. Pohled na praţské SHARP a skinheadskou scénu v Praze .................................. 41 

4.1.2.1. Skinheadská scéna v Praze ........................................................................... 41 

4.1.2.2. Subkultura SHARP v Praze.......................................................................... 42 

4.1.2.3. SHARP – místa výskytu ............................................................................... 44 

4.1.3. SHARP v Praze a subkulturní styl ....................................................................... 47 

4.1.3.1. Důleţitost subkulturního stylu ..................................................................... 47 



 
 

4.1.3.2. Šatník............................................................................................................ 49 

4.1.3.3. Symbolika .................................................................................................... 50 

4.1.4. SHARP v Praze a subkulturní ideologie .............................................................. 52 

4.1.4.1. Levice, pravice, apolitičnost ......................................................................... 52 

4.1.4.2. Antifašistická akce a anarchismus ................................................................ 54 

4.1.4.3. Rasismus ...................................................................................................... 55 

4.1.4.4. Vůle očistit jméno skinheads........................................................................ 57 

5. Závěr ....................................................................................................................... 59 

6. Bibliografie ............................................................................................................. 62 

6.1. Literatura ...................................................................................................................... 62 

6.2. Diplomové práce .......................................................................................................... 63 

6.3. Ziny a další magazíny .................................................................................................. 63 

6.4. Internetové zdroje......................................................................................................... 63 

7. Přílohy .................................................................................................................... 65 

7.1. Vybrané texty hudebních skupin .................................................................................. 65 

7.2. Obrazová příloha .......................................................................................................... 69 

  



1 
 

1. Úvod 

 

 
"Opravdový skinhead není rasista, bez jamajské kultury by skinheads neexistovali, byla 

to jejich kultura spojená s britskou pracující třídou, která je vytvořila."  
 

(Roddy Moreno, průkopník S.H.A.R.P.) 

 
 

Od vzniku hnutí skinheads uběhlo takřka 50 let, ale stále má většinová společnost 

mizivé a pod vlivem masmédií často zkreslené informace o této subkultuře a její 

historii. Dá se říci, ţe pro většinu lidí v České republice je pojem „skinhead“ 

synonymem pro rasistu. Dokonce i pojmy „skinhead“ a „neonacista“ jsou častokrát 

pouţívány, jako by mezi nimi bylo rovnítko. Bohatá historie této subkultury plná 

nejrůznějších paradoxů nám ale jasně ukazuje, ţe takto zjednodušené závěry mohou být 

zcela zavádějící. Předně proto, ţe dnes lze rozlišit několik názorově odlišných odnoţí, 

proudů či podskupin hlásících se ke skinheads. 

Jednou z takových odnoţí jsou i S.H.A.R.P. (Skinheads Against Racial Prejudice), 

tedy Skinheadi proti rasovým předsudkům. Ti se objevují v Americe v druhé polovině 

80. let 20. století v reakci na rostoucí počet ultrapravicově orientovaných skinheadů 

objevujících se zhruba od konce 70. let. SHARPové se odvolávají k tradicím 

skinheadského hnutí a striktně se vymezují proti rasismu. Aţ v průběhu druhé poloviny 

90. let získává subkultura SHARPů jasnější kontury i v České republice, ačkoli mezi 

jednotlivci se příslušnost k této odnoţi skinheads dá vypozorovat i dříve. 

Tento etnografický výzkum chce mapovat subkulturu SHARP v Praze v roce 

2010 na základě rozhovorů s jejími příslušníky a pozorování v terénu. Zajímá mě, jak se 

samotní praţští SHARPové vnímají uvnitř celé skinheadské subkultury. Jde jen o 

striktní vymezení vůči rasistům, nebo se dál konkrétně definují ideologicky? Chápou se 

jako fungující jednotná skupina, či spíše mnoţství individualit? Projevuje se to nějak na 

jejich subkulturním stylu? Hlavním cílem je tedy zjistit, zda členové subkultury SHARP 

v Praze sdílejí společnou subkulturní ideologii a společný subkulturní styl. 

 

Hlavní důvody, proč jsem si pro moji bakalářskou práci zvolil toto téma, jsou dva. 

Tím prvním jsou moje osobní vazby na zkoumanou subkulturu. Nejsem její součástí, ale 

střetávám se s ní hlavně u příleţitosti společně navštěvovaných koncertů. Mám tedy jen 



2 
 

podobný hudební vkus jako řada současných či bývalých členů subkultury SHARP. 

Nejprve mě zaujala historie této odnoţe skinheads, následně jsem se chtěl dozvědět více 

o jejím vývoji u nás a nějakým způsobem zachytit i současný stav. K druhému důvodu 

mě přivedl problém týkající se skinheads obecně, totiţ aţ ţalostná neinformovanost 

médií v souvislosti s tímto hnutím. Rád bych se tedy pokusil dokázat, ţe získat potřebné 

informace k lepšímu pochopení subkultury skinheads – potaţmo SHARP – není 

nemoţné. Nutno ale podotknout, ţe literatura tento úkol výrazně neusnadňuje. Zde se 

musím pozastavit nad tím, jak málo je odborných textů zabývajících se hnutím 

skinheads od českých autorů, ačkoli toto téma povaţuji, hlavně pak pro sociology, za 

velmi zajímavé a u nás takřka neobjevené. O to smutnější je moje zjištění, ţe ani 

v sociologických slovnících nenajdeme o skinheadech kvalitní a ověřené informace. 

Důkazem je pak například definice skinheads, kterou si můţeme přečíst v 

Sociologickém slovníku.  

 

„Hnutí, které se v druhé polovině 70. let oddělilo od punk-rockové subkultury ve Velké 

Británii. Kořeny hnutí jsou v britském neonacistickém hnutí. Američtí skinheads jsou 

charakterizováni jako kombinace zbylé rockové subkultury a bezprávné mládeţe. Hnutí 

zahrnuje jak skupiny orientované rasisticky, tak téţ antirasisticky. Skinheads jsou povaţováni za 

nejnásilnější prvek v pravicovém hnutí. Jejich vnějšími znaky jsou např. vyholené hlavy, koţené 

boty a někdy různé nacistické symboly. V ČR se vyznačují konfliktním postojem k rasovým 

menšinám, především Romům, a levicovým radikálům.“1 

 

Tato práce snad tedy, krom jiného, objasní, ţe hnutí skinheads opravdu nevzniklo 

v polovině 70. let oddělením se od punkrockové subkultury, ţe jeho kořeny nejsou 

v neonacistickém hnutí, nebo ţe se v České republice nevyznačuje pouze konfliktním 

postojem k rasovým menšinám. Poslední věta navíc dokládá, ţe autor této definice o 

odnoţi zvané SHARP nejspíš nikdy neslyšel. 

V poslední době se ale objevují zajímavé bakalářské a diplomové práce, které se 

nějakým způsobem dotýkají témat okolo tohoto hnutí. Rád bych zmínil hlavně velmi 

kvalitně zpracovanou bakalářskou práci kolegy Dvořáka, který navazuje na práci 

Kristýny Klozarové a věnuje se vývoji vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. 

let 20. století do současnosti na území Liberecka a Jablonecka2. Zaujala mě i bakalářská 

                                                           
1 Jandourek, Jan. 2007. Sociologický slovník. Praha: Portál, str. 215. 
2 Dvořák, Jiří. 2006. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do 

současnosti na území Liberecka a Jablonecka. Praha: FHS UK – bakalářský esej. 
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práce Lukáše Hrábka s názvem Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na 

přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001).3 Ještě bych uvedl bakalářskou práci Hany 

Zajíčkové o ţenách v hnutí skinheads.4 Všechny tyto bakalářské eseje mi nějakým 

způsobem pomohly. V této práci navíc z velké části navazuji na odborný článek 

politologa Martina Bastla z roku 2001 s názvem S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým 

předsudkům. Kolega Bastl se věnuje hlavně vývoji českých SHARP a podobě této 

odnoţe k roku 2001. Mojí ambicí je doplnit některé informace, částečně nastínit vývoj 

od roku 2001 do současnosti a především popsat stav subkultury SHARP v Praze k roku 

2011. 

Jak uţ jsem předeslal, v České republice takřka nenajdeme odbornou literaturu 

týkající se nerasistických odnoţí skinheads, natoţpak s konkrétním zaměřením na odnoţ 

SHARP. Zahraniční literatura popularizačního charakteru ale často nabízí velmi obsáhlé 

a zajímavé informace a je velmi uţitečnou sondou do skinheadského hnutí. Klasickým 

příkladem jsou v tomto ohledu dvě knihy od George Marshalla – Spirit of ´69,5 A 

Skinhead Bible a Skinhead Nation.6 Hlavně druhá jmenovaná mi byla velmi uţitečným 

zdrojem informací, především při psaní teoretické části této práce. V tomto směru mi 

pomohla i kniha britského sociologa Dicka Hebdigeho s názvem Subculture: The 

Meaning of Style7, která je ovšem někde na pomezí odborného a popularizačního textu. 

Podařilo se mi nashromáţdit relativně velké mnoţství pramenů, které mi pomohlo 

lépe vystihnout pozadí některých událostí nebo motivace lidí ze zkoumané subkultury. 

Šlo hlavně o ziny8 se skinheadskou tématikou (viz. kapitola Výzkumná strategie a 

technika sběru dat). Dalším pramenem byly některé video záznamy a dokumenty 

dostupné na internetu, které zachycují rozhovory s aktéry skinheadské scény. Kvalitní je 

v tomto směru hlavně dokument Daniela Schweizera s názvem Skinhead Attitude. 

K vymezení základních pojmů mi pomohl zejména Velký sociologický slovník9 či 

rukopis Hudební subkultury od Heřmanského a Novotné.10 V metodologické části 

vycházím hlavně z Hendlova Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace.11 

                                                           
3 Hrábek, Lukáš. 2007. Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001). 

Praha: FHV UK – bakalářský esej. 
4 Zajíčková, Hana. 2009. Ţeny v hnutí skinheads. Praha: FHS UK – bakalářský esej. 
5 Marshall, George. 1994. Spirit of ´69 - A skinhead Bible. Dunoon, Agryll: S.T. Publishing. 
6 Marshall, George.1997. Skinhead Nation. Lockerbie: S.T. Publishing. 
7 Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The meaning of style. London: Routledge. 
8 Z angl. fan magazine – fanouškovský časopis; nekomerčního charakteru, nízkonákladový, distribuce na bázi 

známostí. 
9 Maříková, Hana, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková. 1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. 
10 Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. 2010: Hudební subkultury. Rukopis. V tisku. 
11 Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 
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Kompletní seznam pouţité literatury a pramenů samozřejmě uvádím v kapitole 

Bibliografie.  

Nyní ještě krátce představím strukturu této práce. Po Úvodu následuje Teoretická 

část, kde nejprve definuji základní pojmy a vymezím jejich uţívání. Následuje 

teoreticko-historická pasáţ, kde se věnuji vzniku a vývoji hnutí skinheads ve světě, jeho 

rozštěpení, zrodu extrémně pravicových skinheadů a kategorizaci jednotlivých odnoţí 

hnutí. Dále pak vzniku odnoţe SHARP, jejímu vývoji ve světě a následně i v České 

republice (případně Československu). Českou situaci ohledně odnoţe SHARP popisuji 

v rámci historie skinheads u nás. V závěru Teoretické části Exkurs k vybraným tématů, 

kde se krátce zmíním o dvou tématech, půjde o jakési exkursy týkající se SHARPů 

v souvislosti s homosexualitou v hnutí skinheads a vztahu SHARPů k fotbalu. 

Teoretickému zakotvení práce jsem věnoval relativně hodně prostoru hlavně proto, ţe 

se tomuto tématu nikdo příliš pečlivě nevěnuje. Zároveň jsem měl přístup k zajímavým 

pramenům a v neposlední řadě povaţuji tuto kapitolu za důleţitou pro lepší pochopení 

současného stavu zkoumané subkultury. 

V Metodologické části se věnuji kompletnímu nastavení mého výzkumu. Definuji 

výzkumný problém a výzkumné otázky. Volím výzkumnou strategii a techniku sběru 

dat. Dále se vyjadřuji k výběru vzorku i prostředí výzkumu a objasňuji pouţité 

analytické postupy. V závěru se ještě věnuji hodnocení kvality výzkumu a zmíním se o 

etických otázkách, které se obvykle týkají společenskovědního výzkumu. 

V Empirické části se zaměřuji na důkladnou analýzu dat a prezentuji výsledky 

svého výzkumu. Zde vyuţívám členění do čtyř základních kategorií: Identifikace se 

skinheads, Pohled na praţské SHARP a skinheadskou scénu v Praze, SHARP v Praze a 

subkulturní styl, SHARP v Praze a subkulturní ideologie.  

Závěr je pak shrnutím celého výzkumu, zodpovídám zde výzkumné otázky a 

hlavní výzkumný problém.  
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2. Teoretická část 

V této kapitole tedy nejprve přikročím k definici některých důleţitých pojmů a 

vymezím jejich uţití v rámci této práce. Dále se budu věnovat výkladu historie 

skinheads, kde se objasním vznik a vývoj tohoto hnutí i jeho následné rozštěpení. 

Samostatná kapitola představí historii odnoţe SHARP, která je hlavním předmětem 

mého výzkumu. Následně seznámím čtenáře se situací v České republice, půjde o 

kapitolu věnující se vývoji odnoţe SHARP na pozadí historie skinheads u nás. V závěru 

teoretické části mé práce se ještě krátce zmíním o dvou tématech, půjde o SHARPy 

v souvislosti s homosexualitou v hnutí skinheads a vztah SHARPů k fotbalu. 

 

2.1. Vymezení pojmů 

Mluvíme-li o subkultuře, máme podle A. Giddense na mysli určitou část 

populace hlásící se k hodnotám a normám odlišným od většiny.12 K hodnotám a 

normám doplňuje Petříček i společné specifické vzory chování a ţivotní styl. Velký 

sociologický slovník pak definuje subkulturu jako „soubor specifických norem, hodnot, 

vzorů chování a ţivotní styl charakterizující určitou skupinu v rámci širšího 

společenství, případně tzv. dominantní či hlavní kultury, jíţ je tato skupina konstitutivní 

součástí. Termín subkultura se také vztahuje na specifickou skupinu, která je tvůrkyní a 

nositelem zvláštních, odlišných norem, hodnot, vzorců chování a zejména ţivotního 

stylu, i kdyţ se podílí na dominantní kultuře a na fungování širšího společenství. 

V kaţdém případě je důleţitým znakem subkultury viditelné odlišení od dominantní 

kultury.“
13

 

„Subkultury mohou vznikat na různém základě – např. etnickém (subkultura 

polské menšiny ţijící v ČR), socioprofesním (subkultura policistů či učitelů) nebo 

zájmovém (subkultura modelářů, zahrádkářů či hráčů bowlingu).“14 Podobným 

základem pak můţe být i hudba. Na této platformě vznikají tzv. hudební subkultury 

(např. punková, hip hopová, technařská apod.) Důleţité je ale zmínit, ţe hudba je 

zpravidla doplněna dalšími prvky. Subkultura skinheads se ve svých počátcích dá do 

                                                           
12 Giddens, Anthony. 1999. Sociologie. Praha: Argo, str. 563. 
13 Petrusek, Miloslav- heslo „subkultura“, v: Maříková, Hana, Petrusek, Miloslav a kol. 1996. Velký sociologický 

slovník, Praha: Karolinum, str. 1248. 
14 Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. 2010. Hudební subkultury. Rukopis. V tisku. 
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jisté míry označit za subkulturu hudební, ačkoli hudba nebyla jedinou platformou, na 

které vznikla. V případě odnoţe S.H.A.R.P. uţ si s označením hudební subkultura určitě 

nevystačíme.  

Pro subkulturu je typické vymezení se vůči většinové společnosti. „Soubor 

specifických hodnot, které nositelé subkultur vyznávají, norem, kterými se řídí, a 

postojů, jeţ vyjadřují, bychom mohli nazvat subkulturní ideologií.“15 Ta je zpravidla 

utvářena v kontextu ideologie mainstreamové ať uţ tím, ţe jsou některé její části 

upravovány nebo negovány.16 Jednotlivé subkulturní ideologie se mohou formovat na 

základě opozice vůči jiným subkulturním ideologiím, coţ je z velké časti i připad 

S.H.A.R.P., kteří vznikají jako reakce na vzrůstající radikalizaci a politizaci některých 

skinheads. 

Dalším důleţitým atributem subkultury je tzv. subkulturní styl.17 Zjednodušeně 

se dá říci, ţe určitým subkulturním stylem se prezentují lidé, kteří chtějí spojovat svou 

identitu se subkulturou, pro kterou je daný styl typický. Styl často vyjadřuje subkulturní 

ideologii. „Nejviditelnější a tudíţ nejvýraznější součást stylu je vizáţ, tedy oblečení, 

úprava vlasů, ozdoby a doplňky, jednoduše celkový vzhled jedince. Právě skrze vizáţ 

můţe člen subkultury nejsnáze demonstrovat svou příslušnost k dané subkultuře a 

odlišnost od majority.“18 Dick Hebdige mluví v souvislosti se stylem o třech vzájemně 

propojených sloţkách: vizáţi, chování a ţargonu.19 

Zde by moţná bylo nasnadě zmínit jeden zajímavý paradox, kterého jsem si 

nemohl nevšimnout. Obecně se skinheads napříč všemi odnoţemi povaţují za 

subkulturu. Pokud je ale pro subkulturu typický a důleţitý její subkulturní styl a hlavně 

subkulturní ideologie, pak je minimálně zvláštní, kdyţ do jedné subkultury řadíme 

zároveň SHARPy i neonacisticky orientované skinheady. Moţná bychom si zde mohli 

vypomáhat pojmy jako podsubkultura a podobně.  Berme v úvahu, jak uţ je historie 

skinheads dlouhá, jak dynamicky se mnohdy vyvíjela. Kdyţ docházelo k názorovému 

štěpení, šlo dle mého názoru o poměrně logický a přirozený proces, pokud bereme 

v potaz veškeré kontexty. V mé práci uţívám pojmem subkultura v souvislosti se 

SHARPy i se skinheady obecně. To se týká hlavně teoretické části této práce, kde se 

věnuji historii skinheads. Při její četbě totiţ čtenář zjišťuje, ţe původní skinheads lze 

povaţovat za jednotnou subkulturu. Navíc je také důleţité si uvědomit, ţe podobný 
                                                           
15 Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. 2010. Hudební subkultury. Rukopis. V tisku. 
16 Tamtéţ. 
17 Tamtéţ. 
18 Tamtéţ. 
19 Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The meaning of style. London: Routledge. 



7 
 

ţivotní styl, vizáţ a celá řada dalších postojů a hodnot spojuje skinheads napříč všemi 

odnoţemi. Je to například důraz na hrdost a přátelství, láska k fotbalu, pivu, hudbě a 

zábavě, ale i blízkost k násilí. Coţ ale samozřejmě automaticky neutváří subkulturu. 

Zároveň pouţívám i pojem „odnoţ“ ve smyslu „odlišný (převáţně názorově) 

proud uvnitř jedné subkultury či hnutí“.  

Slovo „SHARP“ pak uţívám převáţně bez teček a píšu jej verzálkami, neboť se 

jedná o zavedený způsob, na který jsem narazil snad ve všech zkoumaných pramenech i 

v samotné literatuře. Přesto lze v této práci najít i podobu s tečkami (S.H.A.R.P.), k té se 

uchyluji hlavně v případě, ţe mám potřebu zdůraznit podstatu názvu kampaně, která 

dala vzniknout celé subkultuře, nebo chápu-li ho spíše ve smyslu organizace neţ 

subkultury. Obecně ale platí, ţe pro pouţití těchto dvou variant neexistují ţádná 

pravidla a zachází se s nimi jako s ekvivalenty. Tak je tomu i v této práci. 

Posledním termínen, bez jehoţ vymezení se v této práci neobejdu, je hnutí.  O 

skinheadech je totiţ často mluveno jako o hnutí mládeţe. Dle mého názoru ale na 

skinheads nelze nahlíţet jako na hnutí ve smyslu, skupiny lidí sledující nějaké cíle 

(politické či společenské) a snaţící se prosadit své zájmy. Myslím si, ţe v takovém 

případě se jedná o nepochopení podstaty skinheads, o které více napoví následující 

kapitola. Hana Zajíčková se ve své práci zmiňuje o sociálním hnutí a uvádí několik jeho 

typů, přičemţ vychází z Velkého sociologického slovníku.20 Mě zajímá hlavně druhý typ, 

kterému se kolegyně Zajíčková věnuje. Jde o hnutí parciální, které si neklade 

univerzální cíle, jde spíše o obranu svých práv a nároků určité společenské skupiny.21 

V tomto smyslu tedy pouţívám pojem hnutí v souvislosti se skinheads. Hnutí také 

chápu jako v podstatě nadřazené pojmu subkultura, ačkoli oba pojmy mohou fungovat i 

nezávisle. Například pokud hovořím o hnutí skinheads v Praze, mám na mysli lidi, kteří 

se ke skinheadům hlásí. Mohu ale zároveň vyjádřit obavu, ţe se nejedná o jednu 

konkrétní subkulturu, neboť všichni nesdílí společný subkulturní styl a subkulturní 

identitu, mnohdy jsou k sobě ideově v opozici a pak logicky nemůţeme mluvit o 

společných hodnotách a postojích.  

  

                                                           
20 Maříková, Hana, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková. 1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. 
21Zajíčková, Hana. 2009. Ţeny v hnutí skinheads. Praha: FHS UK – bakalářský esej, kap. Vymezení základních 

pojmů. 
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2.2. Historie skinheads 

2.2.1. Vznik a vývoj hnutí ve světě 

Kořeny hnutí skinheads bychom našli ve Velké Británii někdy v druhé polovině 

60. let 20. století. V této době je v Británii mezi mladými poměrně početně zastoupena 

subkultura tzv. modernistů – mods.
22

 Jde o mládeţ uctívající obleky italského střihu šité 

na míru, skútry značek Vespa či Lambretta a soulovou nebo r´n´b hudbu. K mods se 

hlásili hlavně mladí lidé z měst a společně oslavovali zábavu aţ hédonismus. 

Protancovat celou noc je oblíbené víkendové povyraţení. Styl a image hrají prim. 

Ovšem v průběhu šedesátých let se dostala všechna britská hnutí mládeţe do stínu 

hippies, ani mods nebyli výjimkou. Řada z nich odkládá obleky a obléká barevné 

oblečení. Amfetaminy, tak oblíbené taneční drogy, střídají experimenty s drogami 

psychedelickými. Spíše konzumní styl ţivota se mění s uvaţováním o světě a míru, 

meditováním nebo zájmem o filosofii. Někteří mods se ale s tímto vývojem nechtěli 

smířit, začali si říkat Hard Mods nebo Gang Mods a zdůraznili dělnické prvky svého 

image.23 V dělnických čtvrtích velkých měst je zároveň poměrně početná skupina 

mládeţe, která je hrdá na svůj dělnický původ a vyhraňuje se proti hnutí hippies, 

tvořenému hlavně mládeţí ze středních vrstev. Hard mods měli účesy kratší, neţ bylo 

módou, obleky uţ nosili jen večer ven a přes den dávali přednost dţínám, polokošilým 

Fred Perry a značkám Ben Sherman či Brutus. Velmi oblíbené byly bundy tzv. 

harringtony. V hudbě se stále více prosazovalo early reggae, ska a rocksteady. 

Důleţitou roli hrál i fotbal a kolem klubů vznikají gangy, střeţí vlastní teritoria, 

navštěvují svoje oblíbené podniky a diskotéky. Výtrţnictví a bitky se dostaly na denní 

pořádek.   

V průběhu šedesátých let imigruje do Velké Británie mnoho Jamajčanů, kde je 

díky neustále rostoucí ekonomice dostatek příleţitostí nejen pro Brity, ale i pro 

přistěhovalce z bývalých kolonií – Jamajky či Indie. Z Karibiku s sebou přiváţí kromě 

hudebních stylů ska a reggae i rude boys. Šlo o mladé rebely aţ kriminálníky z ghett, 

kteří se oblékali podle vzoru amerických gangsterů 30.let., padnoucí obleky, úzké 

kravaty a klouboky zvané pork pie. K rude boys uţ také patří – pro pozdější skinheady 

tolik typický atribut jejich image – vlasy dlouhé jen pár milimetrů. Za zmínku také stojí, 

ţe jako rude boy vyrůstal i Bob Marley, slavný zpěvák, muzikant a král ţánru reggae. 

                                                           
22 Viz. Příloha, Obr. 15. 
23 Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The meaning of style. London: Routledge. 
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V jeho raných textech najdeme řadů vzkazů směrem k těmto mladíkům z ghetta. 

Například píseň Simmer Down, která zdánlivé vyzývá ke zklidnění horkých hlav, je ve 

skutečnosti vlastně oslavou rude boys. Tuhle výzvu „zlým hochům“ (rude boys) sloţil 

Bob vlastně jako odpověď na matčiny výtky, ţe se stýká se samými uličníky a 

darebáky. Naléhavost textu vyplývala spíše z podráţděnosti vůči rodičům a snaze 

potvrdit a ospravedlnit svůj styl, neţ z potřeby udílet rady a varování bezstarostným 

mladým delikventům.“24 

Společný odpor k autoritám, dělnické prostředí a setkávání se v nočních barech, 

kde se tančilo na ska, reggae a soul aţ do pozdních ranních hodin, to vše natolik 

propojilo hard mods s rude boys, aţ vzniklo hnutí skinheads. Láska k reggae a ska 

zůstává i skinheadům, někteří také pokračují v zálibě týkající se jízdy na skútrech. 

Jejich subkulturní styl byl vlastně jakousi karikaturou britského dělníka. Nosili těţké 

pracovní boty Dr. Martens, dţíny Levi´s, košile Ben Sherman a kšandy. Účes jen pár 

milimetrů dlouhý byl praktický, jak při práci, tak při hospodské rvačce. Kromě hudby a 

tance je skinheady vyhledávanou zábavou fotbal. Příslušnost k oblíbenému klubu jen 

podpořila vzájemnost a soudrţnost některých skinheadů, naopak rivalita mezi kluby 

byla důvodem k potyčkám a násilnostem na ulicích i v ochozech stadionů. Války mezi 

fotbalovými fanoušky ale často šly aţ za hranice chlapecké rvačky a na řadu se 

dostávaly i zbraně. Nejrůznější bodné zbraně se skinheads snaţili pronášet i na stadiony, 

v tom jim mnohdy pomáhaly i ţenské příslušnice hnutí, které směly prohledávat jen 

policistky a těch bylo málo. Nutno tedy podotknout, ţe násilí provázelo toto hnutí od 

samého počátku. Skinheadi se mnohdy organizovali v tzv. crew25 a tvrdě si bránili svá 

teritoria.  

Od začátku také hrál roli odmítavý postoj k hippies. Určitě se nedá říci, ţe by 

hnutí skinheads vzniklo právě reakcí na hnutí hippies, v mnoha ohledech se ale 

vyhraňuje a staví takřka do opozice. Pokud tyto dvě subkultury postavíme vedle sebe, 

srovnání nám názorové i stylové rozdíly a moţné třecí plochy jasně ukáţe. Skinheads se 

rekrutují převáţně z dělnického prostředí, přes týden často tvrdě pracují a o víkendu se 

baví hudbou a fotbalem. Více je trápí realita všedního dne, problémy vlastní rodiny neţ 

válka na druhé straně světa. Říká se, ţe těţkými botami stojí pevně na zemi a nevznáší 

se s hlavou v oblacích. Hippies jsou převáţně mládeţí ze střední vrstvy, více studují, 

práci se často vyhýbají, odmítají války a upozorňují na globální společenské problémy. 
                                                           
24 White, Timothy. 1998. Oheň v dlaních: Ţivot Boba Marleyho. Olomouc: Votobia. 
25 Jde vlastně o určitý gang utvořený na základě příslušnosti k fotbalovému klubu nebo podle bydliště. Brání svoje 

vlastní území. Některé crew (například z velkých paneláků) mohou mít aţ 200 členů.  
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Skinheads jim často vytýkají pokrytectví, podle nich se totiţ bouří jen dokud jim tatínek 

neseţene dobře placenou práci, z ideálů se pak stane jen mladická rebelie a oni se zařadí 

do hlavního proudu. Důraz na pacifismus, mírové řešení problému a dialog je pro hrdé 

skinheady, kteří jsou zvyklí na fyzické konfrontace, určitou známkou slabošství. 

Ostatně i vzhled hippies je pro skinheady aţ příliš zţenštilý, koneckonců ani 

homosexuálové neušli jejich kritice a byli často i napadáni. Jestliţe mods ještě holdovali 

amfetaminům, skinheads uţ drogy odmítají zcela, další důvod proč kritizovat hippies a 

jejich zálibu v LSD i dalších psychotropních a halucinogenních látkách. Podobné 

„útěky z reality“ skinheads neschvalují a sami nachází rozptýlení v alkoholu. Jistě by 

bylo chybou, kdyby se v této práci neobjevil ještě jeden důleţitý atribut skinheadského 

hnutí – hrdost. Hrdost na svoji zemi, na svůj původ a hlavně na to, být skinheadem. 

„…skinheads jsou vrcholem všech kultů mládeţe dělnické třídy, pokud to budete chtít 

shrnout do jednoho slova, pak to vystihuje slovo „hrdost“. Kdyţ si poprvé oholíte hlavu 

a kráčíte po ulici v těţkých botách a kšandách, cítíte se deset stop vysoký. Je to kouzelný 

pocit, cítíte, ţe jste někdo. Ţádní dva skinheadi nejsou stejní, ale všichni sdílí ten pocit 

náleţitosti k něčemu vskutku velmi neobyčejnému. Něčemu, čemu můţe rozumět moţná 

jen pár nezasvěcených.“26 

Pro tuto práci je především důleţitý fakt, ţe skinheads obecně nebyli v této době 

rasisté. Milovali jamajskou hudbu, uctívali černošské interprety jako Desmonda 

Dekkera, Derricka Morgana, Prince Bustera a společně s mnohými přistěhovalci tančili 

na jejich koncertech. Skinheadi s tmavou pletí tak nebyli ničím zvláštním. V textech 

reggae písní se začalo stále častěji objevovat poselství rastafariánského náboţenství, coţ 

mladé Brity příliš neoslovovalo. Objevují se ale kapely a interpreti, kteří na tuto 

náboţenskou vlnu nenaskočí nebo dokonce své písně věnují právě skinheads. Vzniká 

tak ţánr dodnes známý jako skinhead reggae. Hnutí ale postupně slábne27, aţ se takřka 

vytratí, coţ se změní aţ s příchodem punku. V druhé polovině sedmdesátých let tak 

dojde ke znovuzrození skinheadského hnutí.  

  

                                                           
26 Marshall, George. 1996. Skinhead Nation. Dunoon, Agryll: S.T. Publishing, kap. The Big Apple Bites Back, překl. 

autora.  
27 Navíc se tříští a rozvětvuje mezi nové odnoţe, jakési pokračovatele skinheads. Objevují se tak tzv. suedeheads, 

smoothies či bootboys. Od původních skinheadů se lišili hlavně z hlediska subkulturního stylu. Nemají ale dlouhého 

trvání a záhy se zcela vytrácí. 
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2.2.2. Zrod White Power Skinheads 

 

Původní skinheads
28

 nebyli spojováni s ţádnými politickými názory, ideologiemi 

ani xenofóbií a rasismem. Přesto se od počátku v tomto hnutí zrcadlily typické obavy 

dělnické mládeţe z nezaměstnanosti, které se naplno projevily aţ později, kdy postupně 

dostaly i politickou formu.  

Koncem sedmdesátých let britská národně-socialistická strana National Front 

(Národní fronta) stále více akcentuje téma přistěhovalců v souvislosti s nezaměstnaností 

i otázku britské identity. Je důleţité si uvědomit, ţe začátek 80. let zastihuje Velkou 

Británii ve velké ekonomické krizi a nezaměstnanost roste k obrovským číslům. Vzniká 

velké mediální téma, často podporované aférami okolo bitek skinheads s přistěhovalci 

(hlavně Pákistánci). Dělnická mládeţ často slyší na populistické volání National Front a 

mezi skinheady se objevují sympatizanti této strany, kterých postupně přibývá.
29

 Řada 

z nich se čím dál více radikalizuje a vzniká tak postupně odnoţ skinheads, kterou 

bychom dnes označili jako krajně pravicovou, známou také jako Nazi skins či White 

Power Skinheads. Ačkoli se toto směřování rozhodně netýkalo všech skinheadů, 

senzacechtiví novináři mají velkou zásluhu na tom, ţe mediální obraz skinheads se 

postupně v podstatě začínal rovnat rasistům a extrémní pravici. Hudební scéna se začala 

bránit například iniciativou RAR – tedy Rock Against Racism (Rock proti rasismu), 30. 

dubna 1978 proběhl jeden z obrovských koncertů v londýnském Victoria Parku. Na 

druhé straně barikády stála ústřední postava v procesu politické radikalizace – Ian Stuart 

Donaldson. Šlo o lídra a zpěváka kapely Skrewdriver, dodnes zřejmě nejznámější 

neonacistické hudební skupiny. Ta na protirasistické koncerty reagovala vlastní 

iniciativou s názvem Rock Against Communism (Rock proti komunismu). RAR je 

dodnes nálepkou, za kterou se schovává řada neonacistických kapel. Donaldson také 

zaloţil neonacistickou organizaci Blood & Honour30 (Krev a čest) financovanou 

z prodeje desek, triček apod. 

Scéna se rozštěpila a většina skinheadů v této době byla postavena na rozcestí. 

Okolnostmi byli vlastně nuceni zaujmout nějaký postoj. Mnozí rasismus rezolutně 

odmítají a pro neonacistické skinheady nechtějí ani za skinheads povaţovat, začnou je 

                                                           
28 Viz. Příloha, Obr. 15. 
29 Viz. Příloha, Obr. 16 a Obr. 17. 
30 Organizace s původním názvem White Noise Club byla v roce 1987 přejmenována na Blood & Honour a začala se 

otevřeně hlásit k odkazu Třetí říše. Její pobočky fungují v mnoha zemích světa, kde produkují tzv. White power music 

(WP), tisknou trička, vydávají ziny apod. 
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označovat jako boneheads (pitomce). Od této chvíle uţ hnutí nikdy nebude jednotné, 

politika ho naopak dále rozštěpuje a postupně vznikají další odnoţe. Zároveň se v 80. 

letech hnutí rozšiřuje takřka do celého světa.  

 

2.2.3. Odnože skinheads 

V současnosti existuje několik odnoţí hnutí skinheads. Nyní je stručně 

představím, ale nejprve nám poslouţí základní rozdělení na dva proudy, totiţ na 

politicky orientované skinheads31 a skinheads apolitické. První se o politiku zajímají a 

chápou ji jako součást hnutí, druzí odkazují na kořeny skinheads a nechtějí politiku do 

skinheadského hnutí jakkoli vnášet.  

 

Tradiční skinheads/Tradicionálové/Trojan Skins32: Patří k apolitickému proudu uvnitř hnutí. 

Odkazují na jeho kořeny, oslavují původní skinheads, odmítají neonacistické tendence. Milují 

reggae a ska. Oblečením i názorově takřka odpovídají popisu původních skinheads (viz. výše). 

 

Oi! Skins: Patří k apolitickému proudu uvnitř hnutí. Název je odvozen od hudebního ţánru 

Oi!33, který má velký vliv na znovuzrození a rozvoj skinheads. Jejich subkulturní styl je 

drsnější, více ovlivněný punkem. Celkově jsou provázaní s punkovou subkulturou.  

 

White power skinheads/Nazi skinheads34: Patří k politicky orientovanému proudu uvnitř hnutí. 

Jejich vznik jsem popisoval jiţ výše. „Nazi-skinheadi sami sebe chápou jako elitu bílé rasy. 

Skinhead je pro ně v první řadě „uvědomělý“ bílý válečník, který všemi prostředky bojuje za 

budoucnost bílé rasy, voják, který bere spravedlnost do svých rukou.“35 Oi! punk postupem času 

vyměnili za vlastní hudební styly. Stále řada kapel vystupuje pod nálepkou RAC (Rock proti 

komunismu), nedá se říct, ţe by to platilo o všech skupinách, ale mnoho z nich je otevřeně 

rasistických a produkujících tzv. White power music. Zde najdeme kapely, které lze označit jako 

neonacistické. Oděvně jsou nejprve v podstatě k nerozeznání od apolitických skinheads, 

postupem času ale lze najít drobné odlišnosti. Vznikají i vlastní značky oblečení jako například 

Thor Steinar či Consdaple. 

 

Redskins/R.A.S.H. (Red and Anarchist Skinheads): Patří k politicky orientovanému proudu 

uvnitř hnutí. Levicoví redskins mají kořeny ve Velké Británii, ale naplno se projevují aţ v roce 

1992, kdy ve Spojených státech vzniká organizace R.A.S.H. (Red and Anarchist Skinhead). 

                                                           
31 Najdeme je na obou stranách politické spektra, krajně vpravo i vlevo. 
32 Podle hudebního vydavatelství Trojan Records, které vydávalo převáţně, původními skinheady zboţňované 

hudební styly, reggae a ska. 
33 Někdy také oi! punk. Jako reakce na vzrůstající popularitu punku a jeho začleňování do kulturního průmysl vzniká 

tzv. street punk, který má vrátit punk zpátky do ulic. Kapela Cockney Rejects vyznávající tento nový hudební styl 

začínala své písně místo klasického odpočítání pokřikem „oi! oi! oi!“ Novináři přiřknou tento výraz názvu nové 

formy punku. 
34 Termíny White power skinheads a Nazi skinheads jsou obecně vnímány jako ekvivalenty. Dokazuje to moje 

pouţitá literatura, prameny a ve výzkumu i informátoři. V této je uţívám stejným způsobem. 
35 Dvořák, Jiří. 2006. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do 

současnosti na území Liberecka a Jablonecka. Praha: FHS UK – bakalářský esej, kap. Stručný přehled historie 

hnutí skinheads – Velká Británie.  
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Pokud uváţíme, ţe WP skinheads akcentují skinheadskou tradici spojenou s nacionálním 

cítěním a latentním rasismem, pak RASH navázali spíše na tradici dělnické příslušnosti.36 

Vnímají se tak více jako ochránci dělnických práv a vedle fašismu je nepřítelem i kapitalismus. 

V RASH se ale kříţí anarchistické myšlenky s marxistickými, coţ mnoho anarchistů v Evropě 

odmítá.37 Krajně levicové scény v jednotlivých státech Evropy mají svá specifika, ale pro účel 

této práce je zbytečné, věnovat se jim hlouběji. Subkulturní styl této skinheadské odnoţe se 

zpravidla příliš neliší od apolitických skinheads.  

 

S.H.A.R.P. (Skinheads Against Racial Prejudice): Skinheadé, kteří se hlásí k SHARP, ať uţ to 

chápou jen jako určitou myšlenku či postoj, nebo samotatnou odnoţ hnutí a subkulturu, jsou 

hlavním předmětem této práce. Proto se na tomto místě nebudu uchylovat pouze ke stručnému 

shrnutí, ale dovolím si odkázat na kapitolu S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům, 

kde se podrobněji zabývám historií a vývojem SHARPů ve světě. V následující kapitole 

SHARP na pozadí historie skinheads v České republice popisuji i vývoj u nás.  

 

Zatímco v apolitickém proudu nebývá vztah mezi oi! skins a tradicionály příliš 

vyhraněný38, v politicky orientovaném proudu můţeme v případě redskins (či RASH) a 

nazi skinheads mluvit o otevřeném nepřátelství. Vztahům mezi jednotlivými odnoţemi 

se částečně dotýkám v průběhu celé této práce, ale na tomto místě si dovolím reagovat 

na práci Jiřího Dvořáka, konkrétně na jeho následující interpretaci vztahu apolitických 

skinheads a redskins. 

 

„Co se týče vzájemného vztahu apolitických skinheadů a REDskinheadů (či RASH), jedná se 

spíše o jakousi toleranci, neţli o nějaké otevřené nepřátelství.“39 

 

Vývoj v posledních letech naznačuje, ţe trend se v některých zemích Evropy 

ubírá jiným směrem. Vznikají totiţ skupiny skinheadů, které se hlásí k apolitickému 

proudu, ale jejich tolerance k politicky orientovaným skinheads se proměnila. Odmítají 

fašismus i komunismus, ale často silně pravicově orientované skinheady tiše tolerují. 

Trnem v oku jsou jim naopak právě „levičáci“. Redskiny pohrdají a v lásce nemají ani 

aktivními anti-fašisty právě pro jejich levicové smýšlení.  

                                                           
36 Nacionální smýšlení a patriotismus, latentní rasismus (projevuje se u jednotlivců a není ideologicky zaštítěný) a 

dělnická příslušnost – to vše lze zahrnovat pod tradici původních skinheads. 
37 K rozporu mezi anarchistickými a marxistickými tezemi dochází jiţ v 19. Století, Bakunin se staví proti 

autoritářským idejím Marxe. Anarchisté se podíleli na vzniku mezinárodního dělnického hnutí, ale dál jdou vlastní 

cestou. Viz. Faber, Claude. 2006. Anarchismus: Příběh revolty. Praha: Levné knihy KMa, str. 22 
38 Jednak můţe být hranice mezi identifikací jednotlivce s oi! skinheady a tradičními skinheads velmi tenká, řada 

skinheadů cítí určitý respekt aţ nostalgii k původním skinheads, jen se například proměnily jejich hudební  preference 

a dnes dávají přednost oi! před regga a ska. S tím se posunul i jejich subkulturní styl. Subkulturní ideologii, ale 

nepřikládají takový význam, nebo jednoduše odmítají politiku v hnutí obecně, proto mezi nimi nevznikají politicky 

motivované konfrontace. 
39 Dvořák, Jiří. 2006. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do 

současnosti na území Liberecka a Jablonecka. Praha: FHS UK – bakalářský esej, kap. Stručný přehled historie 

hnutí skinheads – Velká Británie. 
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Z tohoto hlediska je zajímavý rozhovor se zpěvákem kapely Los Fastidios40, který 

se objevil ve fanzinu Move your ass41. Dovolím si zde doslovně citovat, kratičký 

úryvek: 

 

Otázka: Co si myslíš o takzvaných apolitických skinheads a kapelách, co zpívají o tom, jak 

nenávidí levičáky, protoţe jsou to „podělaný politici,“ nebo je dokonce napadají? 

 

Odpověď: Zajímalo by mě, jestli podobným způsobem napadají také fašistické skinheads a 

kapely… Jsem si jistý, ţe ne!  

 

Celá problematika vztahů mezi jednotlivými odnoţemi hnutí je ale 

komplikovanější a z hlediska vývoje poměrně dynamická. Obecně se dá říct, ţe situace 

se liší stát od státu, mnohdy i kraj od kraje a mění se v závislosti na celé řadě faktorů. 

Pro tuto práci je ale důleţitý především vztah SHARPů s ostatními odnoţemi skinheads 

a to zejména v Praze, na kterou se můj výzkum zaměřuje.  K tomuto tématu se tak 

v průběhu práce ještě několikrát vracím, hlavně pak v kapitole SHARP na pozadí 

historie skinheads v České republice a v Empirické části.  

 

2.2.4. S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům 

Na začátku 80. let narůstá počet skinheadů i ve Spojených státech. Zvyšuje se ale 

také mnoţství skinheads vyznávajících rasismus a xenofóbii, veřejnost je často povaţuje 

za určité nástupce Ku-Klux-Klanu. Nutno ale podotknout, ţe velkou roli znovu sehrají 

média.  

„Média ale mají odpornej zvyk vidět jen to, co vidět chtějí, a tak dokonce i místní 

novináři, přes velké mnoţství skinheadů různých národností, co jsou v New Yorku vidět, 

ochotně omílají tu starou historku o tom, ţe všichni skinheadi jsou nacisti a jsou 

nebezpeční pro společnost. Stejně jako to dělá většina novinářů po světě.“ 42 

V reakci na nazi skinheads i mediální dezinformace vznikla v roce 1987 v New 

Yorku myšlenka S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům (Skinheads 

Against Racial Prejudice). Jde tedy o informační kampaň či iniciativu nerasisticky 

smýšlejících skinheads, která odkazuje na tradice skinheadského hnutí, odmítá rasismus 

                                                           
40 Italská kapela, jedna z nejznámějších v ţánru oi! v Evropě, k roku 2011 stále vystupuje. Ve svých textech klade 

důraz na antifašistické a antikapitalistické postoje, podporuje i práva zvířat nebo homosexuálů.  
41 Move your ass, č.7, 1.9. 2004, str.8. 
42 Marshall, George. 1996. Skinhead Nation. Dunoon, Agryll: S.T. Publishing, kap. The Big Apple Bites Back, překl. 

autora. 
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a nabízí určité vymezení se vůči nazi skinheadům. Hovoří o sobě jako o organizaci, 

začínají šířením letáků a vylepováním plakatů43. Kolem původní trojice mladých 

skinheadů44, ale narůstá skupina stejně smýšlejících lidí a postupně vzniká subkultura45 

SHARP. V roce 1988 například vystupují jako v televizním diskusním pořadu na kanále 

WABC-TV, kde se snaţí očistit jméno skinheads. SHARP postoj se rychle šíří a stává 

se protipólem WP skinheads. Situace mezi oběma názorově odlišnými frakcemi se 

vyhrocuje a dochází i k pouličním konfrontacím, kde nechybí ani střelné zbraně. 

Myšlenka aktivně protirasistického postoje skinheadů následně přešla i do Evropy, 

nejprve do Velké Británie. Hlavní zásluhu na tom má zpěvák v té době uţ anti-

fašisticky laděné kapely The Oppressed – Roddy Moreno. Na tomto místě proto cituji 

úryvek z rozhovoru právě s tímto pionýrem britských SHARP, který byl otištěn v zinu 

United Scene.46 

 

Otázka: Mohl bys nám vysvětlit spojitost mezi tebou a SHARP skins. Co si myslíš o SHARP 

hnutí v budoucnosti? 

 

Opověď: V listopadu 1988 jsme byli já a Paddy Suede v New Yorku a bydleli jsme u Roby 

Higleyho (Toasters). Navštěvovali jsme nějaký koncerty a na nich jsem narazil na nějaký letáky 

NY SHARP crew. Přečetl jsem si je a přišlo mi to jako dobrej nápad, tak jsem tuhle myšlenku 

začal šířit okolo, kdyţ jsem se vrátil domů.  Nějakej čas potom se konal v Londýně velikej 

dvoudenní ska festival (zahrál Prince Buster, Laurel Aitken
47

 a hromada dalších kapel). Jeli 

jsme tam s Paddy Suedem, měli s sebou kila odznaků, letáků a vizitek se SHARP obrázkem, 

kterej sem ukrad z loga Trojan Records a rozdávali je skinheadům z celý Anglie a Evropy. To 

jsme dělali na všech koncertech, na který jsme chodili a brzo potom se nám skinheadi z celý 

země začali ozývat a psali si o rady, jak zaloţit místní SHARP crew. No a do roka se uţ SHARPs 

rozšířili po celý Velký Británii. 

 

Vzniká protirasistická skinheadská kulturní scéna, představovaná desítkami kapel, 

hudebních vydavatelství a nezávislých zinů. To uţ se myšlenka SHARP šířila i dál do 

Evropy. Mnoho skinheadů zastává názor, ţe SHARPem se nestali z vlastního 

přesvědčení a potřeby vystupovat proti rasismu, ale protoţe je k tomu dotlačily 

                                                           
43 Ukázky některých letáků jsou součástí přílohy této práce. 
44 „…jmenovitě Marcus (dnes dělá tetování v Kalifornii), Troy a Bruce.“ Marshall, George. 1996. Skinhead Nation, 

kap. The Big Apple Bites Back, překl. autora. 
45 Ve smyslu definice tohoto trmínu, viz. kapitola Vymezení pojmů. 
46 United Scene, č.1, 2005 
47 Viz. Příloha, Obr. 18. 
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okolnosti, byli nuceni vymezit se vůči nazi skinheads. Měli pocit ukradení jejich kultu, 

jejich identity. Z toho vyplývá i fakt, ţe SHARPové se vlastně nikterak podstatně neliší 

od tradičních skins, pokud jde o subkulturní styl. Jediným spolehlivým rozeznávacím 

znamením tak můţe být nášivka nebo placka se SHARP logem48. Být SHARP o vás 

také nutně nevypoví, zda posloucháte hlavně oi! kapely nebo reggae či ska muziku. A 

v neposlední řadě být SHARP nemuselo původně říkat vůbec nic o vaší politické 

orientaci krom toho, ţe nejste rasista.   

 

Uţ v průběhu devadesátých let se ale řada SHARPů ve světě vrací k tradičnímu 

chápání skinheads a to hlavně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, ţe uţ necítí 

problém „ukradení identity“ tak palčivě. Skinheadů neonacistů postupem času na 

ulicích ubývá. To je z velké části dáno tím, ţe mezi neonacisty vznikají tendence opustit 

image skinheads, jejichţ mediální obraz je veřejností negativně vnímaný. Nová taktika 

přináší nové značky oblečení, symboliku a hlavně snahu proniknout mezi jiné 

subkultury mládeţe. Neonacisté se snaţí kopírovat subkulturní styl a šířit svoje názory 

prostřednictvím hudby. Vyuţívají tak hudební styly jako hardcore, metal, punk a 

dokonce i hip hop. V reakci na tento trend vzniká kampaň GNWP - Good Night White 

Pride (Dobrou noc, bílá hrdosti). Původně vzešla z hardcorové scény, ale dnes ji 

podporují hudebních skupiny nejrůznějších ţánrů, vydavatelství a pořadatelé koncertů.  

 

„Kampaň Good Night White Pride (GNWP) má jednoduchou myšlenku: Je potřeba dát 

neonacistům jasně najevo, ţe mezi námi nemají místo. A to nejen v hudbě a na poli kultury, ale 

kdekoliv na veřejnosti. Myšlenka kampaně je neoddělitelně spjata s angaţovanými postoji a 

přístupem k ţivotu. Uţ od svého vzniku je o rázném odmítání xenofóbních názorů a vyjadřování 

se ke společenským problémům současnosti jako je nacionalismus, rasismu, diskriminace kvůli 

barvě pleti či sociálnímu postavení, fašismu, nacismu a všem snahám svázat ţivoty lidí pod 

dohledy všudypřítomných kamer či pravidel chování i myšlení.“ 49 

 

Druhý důvod, proč se mnozí skinheadi přestávají hlásit k SHARP a začínají o 

sobě mluvit jako o tradičních skinheadech nebo oi! skinheadech, je ten, ţe jim vadí 

                                                           
48 Původní logo je sloţen z nápisu S.H.A.R.P. Skinhead Against Racist Prejudice a americké vlajky (Viz. Příloha, 

Obr. 4). Logo, které se ujalo ve Velké Británii, ale vychází z loga hudebního vydavatelství Trojan records, které 

vydávalo hlavně reggae a ska nahrávky a bylo mezi skinheady velmi oblíbené. (Viz. Příloha, Obr. 1)    
49 Čerpáno z oficiálních webových stránek kampaně GNWP. Dostupně na  http://gnwp.cz/content/vice-o-gnwp 
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přílišná angaţovanost některých SHARPů v antifašistických a anarchitstických 

organizacích.  

2.2.5. SHARP na pozadí historie skinheads v České republice 

V informačním vakuu totalitního státu nebylo jednoduché dozvědět se cokoli o 

hnutí mládeţe, které uţ několik let hýbe Velkou Británií a rozšířilo se i do jiných zemí 

světa. Jednou z prvních zpráv, ne-li skutečně tou úplně první, byl kratičký příspěvek 

v novinách pravděpodobně ze 70. let, který dnes pro pobavení koluje na internetu. 

 
„Hlavu mají oholenou na tři milimetry, na sobě o několik čísel větší kalhoty od modráků na 

tenkých červených šlích, na nohou ocvočkované boty s ocelovými podkůvkami, zvané ‚zetory‘. 

Jsou přímí potomci řemenů – s určitou dávkou spontánní surovosti navíc. Ti, co mají vlasy o 

poznání prorostlejší, si říkají kartáči. Střihouni i kartáči se specializují na terorizování tak 

hrozivých typů, jako jsou hippies a homosexuálové, pákistánští přistěhovalci a drobné staré 

paní.“ 

 
První skinheadi se tedy v Československu objevují přibliţně v polovině 80. let. 

Byla jich hrstka, maximálně několik desítek, často to byli punkeři, kteří se vraceli 

z vojny s krátkým sestřihem. Z výzkumu kolegy Dvořáka zároveň vyplívá, ţe skinheadi 

u nás nejspíš byli uţ v roce 1984, ale pouze v Praze.50 V této době jsou skinheadi 

s punkery na stejné lodi a mají společného nepřítele – komunistický stát. Za první 

skinheadskou hudební skupinu je dneska povaţována kapela Oi Oi Hubert Macháně, 

ačkoli členové kapely popírají, ţe by o skinheads zpočátku něco věděli nebo se za ně 

dokonce povaţovali. V jejich repertoáru se záhy objevuje píseň Práskni negra do hlavy, 

která se pro mnohé skinheads stává takřka hymnou. Sami členové kapely se dnes 

vyjadřují, ţe šlo hlavně o snahu šokovat a písničku později přepsali a změnili název na 

Práskni Petra do hlavy. Pravý boom skinheadského hnutí u nás ale bezesporu přichází 

aţ s kapelou Orlík.51 Je zaloţena uţ roku 1987, ale obrovské oblibě se dočkává aţ po 

roce 1989. Desky Orlíku se prodávají jako na běţícím pásu a kapela boduje i televizních 

hitparádách. Její vliv na popularitu a formování skinheadského hnutí u nás je 

neoddiskutovatelný. Orlík se profiluje silně nacionalisticky a v textech písní nacházíme 

rasistické motivy a volání po „čístých bílých Čechách“. Vzkaz od kapely je i „faschos tu 

                                                           
50 Dvořák, Jiří. 2006. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do 

současnosti na území Liberecka a Jablonecka. Praha: FHS UK – bakalářský esej, kap. Exkurs: Oi Oi Hubert 

Macháně – mýtus skinheadské hudební legendy. 
51 Kapela nese název podle stejnojmenné vinárny, kterou navštěvovali zakládající členové skupiny – tehdy uţ známý 

herec David Matásek a Daniel Landa. 
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nechceme“, ale hajlování fanoušků na koncertech není ničím neobvyklým. Kapela 

vystupuje proti německému fašismu, klade důraz na patriotismus a hrdost. Její druhá 

deska je otevřeně rasistická, xenofobní a namířená proti přistěhovalcům. Na toto téma 

se vyjadřuje i Lou Fanánek Hagen, zpěvák kapely Tři sestry, v dnes jiţ legendárním 

rozhovoru z koncertů v Bzenci.52 „Orlík je uplně super. Druhá deska je mnohem lepší 

neţ první. Je uţ vyjasněná, ţádný takový ty schovávačky jako Álíb agil, je to tam 

všechno navostro, cikáni, všechny tydlety šmejdi.“  Pro zajímavost zde tedy ocituji 

ukázky textů ze dvou písní kapely, ze kterých lze snadno pochopit, jak to Lou Fanánek 

Hagen myslel. 

 
 Álíb agil (Píseň je z první desky Orlíku s názvem Oi!)53 
 

Álíb agil ej álíb, álíb. 

Itsičyv is ytob. 

Chinv ej ejovt alís. 

 

Álíb alís ěm alipelsaz. 

Uonreč išud im alilěbyv. 

 
Bílá liga (Píseň je z druhé desky Orlíku s názvem Demise)54 
 

Nic ve zlim proti turistům, 

kdyţ se sem chtěj podívat, 

jenţe není moţný tady ţít a taky pracovat. 

Co to bylo za ránu, 

kdo nám to sem z palmy spad, 

černý oči, černý tělo, to není můj kamarád. 

 

Bílá liga, bílá síla. 

Bílá liga, bílá síla. 

Bílá liga je bílá bílá. 

Vyčisti si boty, přijde tvoje síla, 

bílá síla mě zaslepila, černou duši mi 

vybělila. 

 
Tyto ukázky a celkové pozastavení u kapely Orlík povaţuji za vhodné, neboť 

ilustrují klima a náladu skinheadského hnutí u nás začátkem devadesátých let. 

K odnoţím skinheads, o nichţ se vyjadřuje literatura i mnohé prameny, jsem se jiţ 

dostal výše, nyní bych se ale krátce zmínil o vyloţeně českém specifiku – kališnících. 

Jde skutečně o českou specialitu, odnoţ skinheadů, kterou nenajdeme nikde jinde na 

                                                           
52 Youtube: Bzenec [online] [cit. 24. 5. 2011]. Dostupné z: < http://www.youtube.com/watch?v=gX-hiWIaPqk> 
53 Orlík, Oi!. 1990. Monitor EMI. Viz. Diskografie.cz [online] [cit. 25. 5. 2011]. Dostupné z: 

<http://www.diskografie.cz/orlik/oi/alib-agil/> 
54 Orlík, Demise. 1991. Monitor EMI. Viz. Diskografie.cz [online] [cit. 25. 5. 2011]. Dostupné z: 

<http://www.diskografie.cz/orlik/demise/bila-liga/> 
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světě55. Kališníci akcentovali český nacionalismus a patriotismus, odkazovali na historii 

českého národa a často aţ slepě glorifikovali období husitství. Odmítali fašismus a 

komunismus, řada z nich má konflikty s neonacistickými skinheady. Projevy rasismu a 

xenofóbie, hlavně vůči přistěhovalcům, ale najdeme i v této odnoţi skinheads. Pokud 

jde o subkulturní styl, tak oblékali mezi skinheady oblíbené značky jako Londsdale, 

Everlast případně i Bohemia czech wear,nosili letecké bundy tzv. bombery a boty Dr. 

Martens často nahrazovaly levnější kanady. Prezentují se nášivkami a plackami se 

symbolem kalichu, často také českou vlajkou či lvem. 

Situace se ale postupem času vyostřuje, stále větší roli hraje pro mnoho skinheadů 

politika a řada z nich se více a více radikalizuje, aţ nakonec vzniká celá neonacistická 

scéna a první organizace.  

 

Bohemia Hammer Skins: Organizace zaloţena v roce 1993 jako pobočka mezinárodní 

neonacistické organizace Hammerskin nation. Distribuuje fanziny a pořádá koncerty. Jedná se o 

militantní ultrapravicovou organizaci usilující o nacionálně socialistickou nadvládu a 

dovolávající se svaté rasové války (RAHOWA) proti všem lidem neárijského původu.56  

 

Blood & Honour: Česká pobočka zaloţena v roce 1996 jako jedna z poboček této 

mezinárodní 

Organizace. U nás se dále dělila, činná byla především pobočka v Praze, v Severních 

Čechách a v Plzni. Členové praţské pobočky, po svém rozpuštění na základě policejních akcí, 

také působili při vzniku organizace Národní odpor.57 

 

Národní odpor: Zřejmě neaktivnější skupina, která působí i v současnosti. Vznikla v roce 

1998, má pobočky v různých městech České republiky. Pořádá různé veřejné akce (pochody, 

demonstrace, pietní shromáţdění atd.). Hlásá lásku k bílé rase a národu a názor, ţe multikulturní 

společnost by měla být nahrazena národním státem.58 

 

Hana Zajíčková ještě uvádí organizace, jako jsou Autonomní nacionalisté střední 

Čechy, česká pobočka teroristické buňky Combat 18 či Národní Alianci.Pro tuto práci 

ale není nutné, věnovat se těmto organizacím podrobněji. 

 

                                                           
55 Kališníci mají blízko ke kapele Orlík a členové této hudební skupiny s nimi sympatizovali.  
56 Zajíčková, Hana. 2009. Ţeny v hnutí skinheads. Praha: FHS UK – bakalářský esej, kap. Hlavní extrémně pravicové 

strany a skupiny v České republice. 
57 Tamtéţ. 
58 Tamtéţ. 
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SHARPové se u nás objevují více méně aţ po roce 1989. Martin Bastl hovoří 

v souvislosti s rozvojem odnoţe SHARP hlavně o polovině 90. let, coţ na tomto místě 

nemíním vyvracet. Při studiu pramenů jsem si ale všiml zajímavé věci. Existuje 

videozáznam
59

 z 1. máje roku 1992, který zachycuje nepokoje v ulicích Prahy. Jde o 

střety anarchistů60 s „fašoskinheady“, jak je označují titulky.  Kamera zachycuje 

pochodující „skinheady“ na Letné ve chvíli, kdy míří vstříc anarchistům. V tuto chvílí 

skandují nejrůznější hesla, zvuková stopa je ale značně nekvalitní, video je proto 

opatřeno titulky: Cikáni RAUS! Bolševici RAUS! Trockisti RAUS!...Pacifisti RAUS! 

Odpůrci fašismu RAUS! Redskini RAUS! Následně se objeví i tutulek: Odbory RAUS! 

Při pečlivém poslechu, ale zjišťuji, ţe titulek se neshoduje s tím, co na Letné tehdy 

skutečně zaznělo. Bylo to provolání: SHARPOVÉ RAUS! Nemusíme tomu sice 

přisuzovat nikterak zásadní význam, ale přinejmenším to vypovídá o tom, ţe 

SHARPové uţ v roce 1992 pro české fašisticky orientované skinheady nejsou ničím 

neznámým, jsou uţ jasně definovaní jako nepřítel.  

Nechtěl jsem se proto v této práci spokojit pouze s tím, ţe bych jen navázal na 

Martina Bastla a konstatoval, ţe SHARPové se u nás ve větší míře objevují aţ od 

poloviny 90. let. Chtěl jsem se pokusit vyhledat prameny, které by mi napověděly 

alespoň něco málo o situaci z kraje 90. let a o prvních SHARPech. Podařilo se mi také 

najít rozhovor s Davidem, bubeníkem první české redskinheadské kapely Opozice,61 

která vystupovala na začátku devadesátých let. 

 

Otázka: Bylo ve vašem okolí víc SHARP nebo redskinů? 

 

Odpověď: Bylo nás naopak ţalostně málo. Red skinem se lidi báli být, protoţe to obnášelo nosit 

červenýho bombra, a vzhledem k počtu nácků, to bylo velký riziko. SHARPů bylo v tý době 

v celý Praze asi 10. Ti zas měli riziko, ţe se střetnou i s punx, kteří nevěděli, ţe SHARP vůbec 

existují. V tý době se spíš člověk s holou hlavou a bombrem povaţoval za nácka. I kdyţ měl na 

sobě nášivku SHARP. Dokonce si i pamatuju, jak jednou Marek málem dostal od Romů, protoţe 

měl holou hlavu, ale přestoţe byl celej v rudým. Musel jim hodně sloţitě vysvětlovat, ţe je na 

jejich straně.62 

 

                                                           
59 Youtube: Retro: 1. máj 1992 v Praze [online] [cit. 2. 6. 2011]. Dostupné z: 

<http://www.youtube.com/watch?v=rEzIo3-Mqng> 
60 Jde hlavně o příznivce Anarchistické federace, kteří měli sraz na Střeleckém ostrově. 
61 Kapela působila v letech 1991–1992. A-punk.cz [online] [cit. 29. 5. 2011]. Dostupné z: <na http://a-

punk.cz/?id=415-rozhovor-s-bubenikem-prvni-ceske-rash-kapely-opozice> 
62 Tamtéţ. 
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Dalším pramenem, který se ukázal být uţitečný z hlediska utvoření představy o 

prvních SHARPech u nás, je rozhovor Honzy Vedrala s Vladimírem Červeným 

v časopise Rock & Pop z roku 2001. Kolega Lukáš Hrábek jej celý cituje ve své 

bakalářské eseji, já zde uvedu jen otázky, které jsou relevantní pro tuto práci.63 

 

Otázka: A jak to bylo po revoluci? 

 

Odpověď: V roce 89 začaly vycházet nějaký desky – Orlík, později Bráník, kterej to chtěl vzít 

tak nějak víc hopem. Čeští skinové měli kontakty na východní Německo, který bylo vţdycky 

profláklý větší inklinací k nacismu a pravicový politice. Začaly poslouchat kapely jako Endstufe 

a Storkraft. A skinheadský hnutí tu najednou bylo úplně doprava. Hajlovalo se, nosily se keltský 

kříţe a další symboly pravicový scény. Časem se vyrovnali americkým, německým a švédským 

neonacistům. Začaly hrát stejnou hudbu,ale uţ nešlo o Oi! a Skinhead Rock&Roll, ale spíš o 

heavy metal a další styly Rock Against Cummunism hudby (Rock proti komunismu pozn. 

autora). 

 

Otázka: Byla v té době nějaká opozice, řekněme tradičních skins? 

 

Odpověď: V době po vydání Orlíku a Bráníku lidi vůbec nic nevěděli. Nikdy neslyšeli o Oi! 

,nikdy neslyšeli o ska, o skinheadský hudbě jako takový. Rovnou začali poslouchat 

ultrapravičáky. Během posledních deseti let se u nás uţ skinheadská scéna jako taková 

nerozvíjela. Vývojem prošla, tak jako všude ve světě, jenom její nacistická odnoţ. V posledních 

letech jsou tady náznaky inklinace k hardcore, metalu a různým mixům Oi! a trashe. To pak 

vytváří nejagresivnější hudební dojem, coţ skinheadské mentalitě zákonně vyhovuje. 

 

Otázka: A kdy se objevilo to nerasistické hnutí? 

 

Odpověď: Od počátku :) Těžko říct. Já osobně jsem začal s SHARP asi v roce 1991, protože na 

českých ulicích byli opravdu jenom nacisti, kteří se mlátili s punkáčema a honili přistěhovalce. V 

tý době tu byli tak dva tři lidi podobnýho smýšlení jako já, ale ti už tu nejsou. Jsou tu jiní a je jich 

víc. Protože teď je skinheadská scéna zase silná. Silnější, než kdykoliv předtím. 

 

Svoji roli v rodící se nerasistické scéně sehrál i hudební styl ska. Objevuje se 

party DJů, říkají si Rudeboy Rhytm a do Česka zvou zahraniční kapely. O významu 

                                                           
63 Hrábek, Lukáš. 2007. Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001). 

Praha: FHV UK – bakalářský esej, str. 142. 
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hudebních ţánrů jako je ska mluvil i bubeník kapely Opozice, jde o rozhovor, o kterém 

se jiţ zmiňuji výše. „Myslím, ţe hodně lidí se tenkrát k SHARP a RASH nebo red skins 

dostalo na základě muziky. Padla opona a začalo sem prosakovat třeba ska, který 

s sebou neslo poselství rude boys a původních skinheads, a s tím pak byli svázáni 

i SHARP.“64 

Středem praţské nerasistické skinheads scény se stává klub Propast na Ţiţkově, 

který byl ovšem zavřen po sporném zásahu policie v roce 1996. „Motivace tehdy velmi 

kritizovaného zásahu vypovídá o tom, ţe o nově zrozené subkultuře neměli zdejší 

policejní odborníci na extremismus jasno. Jako oficiální důvod akce tehdy odpovědná 

místa uvedla, ţe se v Propasti scházejí militantní fašističtí skinheadi. Kdyţ vyšlo najevo, 

ţe razie proběhla v den, kdy se v klubu konala benefice za vězněného antifašistu, který v 

sebeobraně v Benátkách nad Jizerou způsobil smrtelné zranění neonacistovi, změnila 

policie důvod na protidrogový zásah. V klubu přitom zabavila jen zanedbatelné 

mnoţství marihuany.“65 

O klubu Propast se zmiňuje i kolega Lukáš Hrábek: „V 90. letech se skinheadi 

z hnutí S.H.A.R.P. a RASH stýkali především v prostorách klubu Propast v Lipanské 

ulici na praţském Ţiţkově společně s levicovými autonomy, anarchisty, punkery a 

dalšími alternativně smýšlejícími lidmi.“66 

Dnes jiţ tedy klub Propast nefunguje, ale můţeme do něho „nahlédnout“ díky 

dokumentu, který uvedla Česká televize v roce 1996, vznikl v rámci cyklu Oko a 

jmenuje se Bulldog boys.67  Je plný zajímavých rozhovorů s tehdejšími nerasistickými 

skins.68 Vidíme zde také členy tzv. Bulldog Boot Boys, praţské skinheadské crew 

vymezující se proti krajní pravici, ale i proti anarchistům a výrazně levicově 

orientovaným skinům. Akcentují hlavně tradiční apolitickou podobu skinheads. Této 

skupině se více věnuje ve své práci Martin Bastl a i já se o ní zmíním v souvislosti 

s vývojem SHARP u nás.  

Přibliţně v polovině devadesátých let lze skutečně zaznamenat výraznější aktivitu 

ze strany nepolitických skinheadů, přičemţ myšlenky SHARP se začínají objevovat 
                                                           
64Kapela působila v letech 1991–1992. A-punk.cz [online] [cit. 29. 5. 2011]. Dostupné z: <na http://a-

punk.cz/?id=415-rozhovor-s-bubenikem-prvni-ceske-rash-kapely-opozice> 
65 Vedral, Jan. Skinheads v české krajině. MF Dnes: Kavárna. 7.3. 2009, str. D5-D6. 
66 Hrábek, Lukáš. 2007. Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001). 

Praha: FHV UK – bakalářský esej, str. 28. 
67 Youtube:  Bulldog Boot Boys Praha 1996,  (part_01), (part_02) [online] [cit. 1. 6. 2011]. Dostupné z: 

<http://www.youtube.com/watch?v=WVkqCOUeb5o>, 

<http://www.youtube.com/watch?v=xQcXBQWYNKE&feature=related> 
68 V rámci mého výzkumu se mi podařilo kontaktovat jednoho z vystupujících v tomto dokumentu a získat od něho 

cenné názory a pohledy na vývoj skinheads u nás. V této práci ale zaručuji všem informátorům, anonymitu a nebudu 

tedy samozřejmě prozrazovat, o koho se jedná. 
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stále častěji i ve vznikajících zinech. Fanziny byly určitým sjednocujícím prvkem, 

kolem kterého se na platformě skinheadské subkultury utvářela organizovanější skupina 

hlásící nerasistický postoj. Vlivné a významné byly zejména časopisy Bulldog, 

Messenger a Riot News. Autorem prvně jmenovaného je právě Vláďa Červený (viz. 

rozhovor výše). Fanzin Bulldog je kvalitně zpracovaný, obsáhlý a má i anglickou část, 

také proto se časem dočkal velkého ohlasu i v zahraničí. V jednom z jeho čísel jsou 

uveřejněny dopisy od nadšených čtenářů z doslova celého světa. Zaujal mě především 

jeden, kde se pisatel obrací na autora zinu s prosbou o radu stran zaloţení SHARP hnutí 

v Bělorusku. Dovolím si ocitovat krátký úryvek z tohoto dopisu. 

 

 „…v Bělorusku začínáme budovat SHARP organizaci a hledáme kontakty na další SHARPy 

v Evropě! Mohl bys nám pomoct?...Moţná bys nám mohl dát nějaké instrukce, zkušenosti, které 

máš s reprezentanty working class, abychom se vyhnuli potíţím a chybám a mohli ukázat 

masám, co je pravý skinhead, ne nazi idiot, ale opravdový SHARP skin!...“69  

 

Domnívám se, ţe podobné dopisy jen potvrzují, jaký respekt si vybudoval tento 

zin i mezi skinheady po světě, coţ o české, potaţmo praţské, skinheads scéně cosi 

vypovídá. Především to, ţe se postupně stále více utváří prostředí pro nerasistické 

skinheads a začátkem dalšího tisíciletí je uţ situace o poznání jiná, neţ tomu bylo 

v polovině devadesátých let. Vladimír Červený také v roce 1998 vydává vinylovou 

desku praţské oi! kapele s názvem The Protest.
70

 Tato kapela vystupuje jako 

antifašistická skinheadská kapela, která podporuje myšlenku SHARP a zároveň se 

distancuje od jakékoliv extrémní politiky, náboţenského fanatismu nebo xenofobie. Cítí 

zároveň loajálnost k tradičnímu skinheadskému hnutí.  

Martin Bastl se ve své práci zmiňuje, ţe skupina okolo Vladimíra Červeného a 

Bulldog Boot Boys deklaruje záměr vytlačit mimo skinheadské hnutí politiku. 

Pozastavuje se nad tím, ţe jde vlastně o linii, která se liší od linie charakteristické pro 

celý proud SHARP, totiţ vytlačit mimo skinheadské hnutí rasistické a fašisující 

elementy, a která ji přesahuje. BBB sami sebe tedy chápou jako apolitické skinheady.  

V roce 2001, kdy Martin Bastl prezentuje svoji práci, jsou podle něho 

nejvýznamnější SHARP skupinou v Praze nadále Bulldog Boot Boys. Uvádí i další 

organizované skupiny z Česka jako Rabiát gang, Lords of Streets z Hradce Králové, 

Fist BOi!s z Mělníka, plzeňské Pilsen bOi!s. Kolega Bastl se také pozastavuje nad 

                                                           
69 Bulldog, č.23-24, (IX/02) 
70 Obal následující desky From Protest to Resistence je součástí přílohy této práce (Viz. Příloha, Obr. 13.) 
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zvláštním paradoxem, na který jsem narazil i já při svém výzkumu. „Proud spojený s 

BBB crew ovšem nemá náhled na problematiku menšin zdaleka vyhraněný. Oficiálně 

zastávanou linií je antifašismus. Ten je chápán jako boj proti White Power skinheadům, 

kteří podle SHARP „ukradli“ skinheadskou kulturu.“71 Ačkoli samotný název hlásá 

„Skinheadi proti rasovým předsudkům“, jde hlavně o to, vymezit se vůči fašizujícím 

skinům, vztah k menšinám či rasismus je řekněme vedlejší nebo oddělenou záleţitostí. 

Bastl zdůrazňuje význam hudby jako tmelícího prvku skinheadské potaţmo SHARP 

subkultury. Mezi nejvýznamnější kapely řadí The Protest (viz. výše) a brněnskou 

skupinu Operace Artaban.  

 

Na konci kapitoly S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům popisuji 

situaci ve světě v průběhu 90. let, kdy řada skinheadů přestává vystupovat pod 

„nálepkou SHARP“. Uvádím i dva základní důvody, proč tomu tak bylo. Připomenu, ţe 

jedním důvodem bylo ubývání neonacistů identifikujících se se skinheads, druhým 

důvodem pak byla přílišná angaţovanost některých SHARPů v antifašistických a 

anarchistických organizacích. Tento trend přichází se zpoţděním i do České republiky a 

Martin Bastl se k této fluktuaci, jak sám píše, vyjadřuje uţ ve své práci z roku 2001.  

Na tomto místě je tedy vhodné zmínit Antifašistickou akci (AFA), coţ je 

neregistrovaná organizace sdruţující radikální (militantní) antifašisty, která vznikla 

v roce 1996.72 Sama se definuje jako bojovník proti autoritářským ideologiím, skupinám 

usilujícím o jakékoli formy útlaku, především pak s neonacismem a ultrapravicí. Je 

otevřena kaţdému, kdo chce bojovat proti fašismu, nacismu i bolševismu.73 Je to právě 

Antifašistické akce, kde se angaţují někteří SHARPové u nás.  

Kolega Bastl pak zachycuje příznaky, které výše zmiňovaný vývoj popisují i u 

nás. Uvádí konflikt, který nastal v létě 2000. „…vydavatel Riot News fyzicky napadl 

vydavatele Bulldogu. Podle vyjádření zúčastněných šlo nejspíše o vyprovokované 

střetnutí, nicméně spodní linií tohoto konfliktu byl údajný tolerantní přístup Bulldogu k 

nacistickým myšlenkám ve skinheadském hnutí. Značná část současných českých 

SHARPů následkem tohoto incidentu zaujala nepřátelský postoj k organizaci 

Antifašistická akce (AFA), v rámci které působí část bývalých českých SHARPů (ex-

                                                           
71 Bastl, Martin. 2001. S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům. Středoevropské politické studie [online] 

[cit. 20. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=74> 
72 Ministerstvo vnitra: Archiv [online] [cit. 5. 6. 2011]. Dostupné z: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/extremis/2000/trendy.html#3_3_1> 
73 Antifa.cz [online] [cit. 5. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.antifa.cz/content/kdo-jsme> 
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Sunrise, ex-Riot News atc.).“74 Tento incident do určité míry předznamenává trend, o 

kterém jsem se zmínil uţ v kapitole Odnoţe skinheads v souvislosti s tolerancí 

některých apolitických skinheadů u nás vůči pravicově orientovanějším skinům. Jejich 

kritika vůči levicově smýšlejícím či přímo politicky angaţovaným SHARPům naopak 

vzrůstá. V roce 2001 ale ještě kolega Bastl píše o poměrně velké intenzitě konfliktů 

mezi SHARPy a WP skinheady, zároveň se prý vyostřilo i napětí mezi anarchistickým 

hnutím a neonacisty.75  

Následující vývoj nám částečně přiblíţí rozhovor z roku 2007. Na otázky 

Antifašistické akce odpovídá Lajka, dívka spoluzakládající neformální skupinu Štěňata 

proti rasismu. Tato skupina vznikala jako parta okolo lidí hlásících se k hnutí SHARP. 

Zde ocituji jen vybrané pasáţe, které se věnují samotné skupině, nebo jsou relevantní 

z hlediska výše zmíněných tvrzení.76 

 

Otázka: Kdy se narodila štěňata? Kolik jich bylo a jaký byl porod? 

 

Odpověď: Štěňata jako existující projekt vznikla 5.května 2006. Já, Shrek a Dog jsme uţ delší 

dobu přemýšleli o tom, zaloţit internetové stránky, na kterých by se lidé dozvěděli něco o 

SHARP a obecně o lidech, kteří se staví odmítavě vůči rasismu, a případně se je pokusit nějak 

sjednotit. (…) 

 

Otázka: Takţe Štěňata proti rasismu jsou spíš partou přátel neţ nějakou organizací nebo 

formálnější skupinou? 

 

Odpověď: (…) Štěňata jako spolek jsou primárně zaměřena proti rasismu, a to nás všechny 

spojuje i na dálku. Ostatní ţivotní postoje a názory se lehce liší člověk od člověka, ale myslím, 

ţe to je mezi přáteli právě ţádoucí. Z toho také plyne, ţe štěnětem se můţe stát kaţdý, kdo se 

vymezuje proti určitým ideologiím stejně jako my. Co se týče organizovanosti, nesnaţíme se 

vnitřně nějak víc organizovat, nemáme ţádnou strukturu. Ve štěňatech si kaţdý můţe najít své 

místo. (…) 

 

Otázka: Mám pocit, ţe asi dalším pojítkem budou společné subkulturní zájmy. Řadí se všechna 

štěňata například ke skinheads? 

                                                           
74 Tamtéţ. 
75 Tamtéţ. 
76 Rozhovoru s Lajkou ze skupiny Štěňata proti rasismu z roku 2007.  Antifa.cz: Štěňata proti rasismu [online] [cit. 

5. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.antifa.cz/content/rozhovor-ste%C5%88ata-proti-rasismu> 
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Odpověď: (…) Štěňata vznikla jako parta SHARP (proto se na stránkách často objevuje logo 

SHARP), ale časem nám přišlo zbytečné se omezovat jen na konkrétní hnutí. (…) Právě této 

otevřenosti různým směrům můţeme poděkovat za existenci fotbalových turnajů a 

připravovaného koncertu. Na těchto akcích se podílí i punx, anarchisté, tradiční skins, kteří buď 

štěňaty přímo jsou, nebo nás všemoţně podporují. Za coţ všem patří velký dík. Samozřejmě, ţe 

se jednotlivé subkultury, nebo to nazývejme směry, hnutími, prolínají. Všichni se víceméně 

pohybujeme ve stejné scéně, posloucháme podobnou hudbu, známe stejné lidi. (…) 

 

Otázka: Některá štěňata se tedy označují za SHARP skinheady. Můţeš nějak přiblíţit o čem 

SHARP je a jaký je tvůj vztah právě ke skinheadské subkultuře, která je jistě velmi kontroverzní. 

 

Odpověď: (…)Dnes uţ je tomu zase jinak. SHARP se pohybují od tradicionalismu aţ k 

levicovým názorům, nicméně hlavním krédem zůstává antirasismus. A můj osobní vztah k hnutí 

skinheads? Já sama se povaţuji za SHARP. Odmítám myšlenku apolitičnosti, která v mých očích 

sklouzává ke zbytečné apatii a uzavírání se před problémy okolního světa. 

 

Otázka: Nesetkáváte se s tím, ţe vás i uvnitř subkultur mnozí, jen protoţe se nějakým způsobem 

angaţujete proti rasismu, nařknou z levičáctví, aniţ by byli schopni vysvětlit, co ona nálepka 

vlastně znamená? A jste vůbec nějak politicky vyhraněni? 

 

Odpověď: Otázka je poloţená tak, ţe sama na sebe odpovídá. Myslím, ţe tohle je pro hnutí 

skinheads uţ téměř typické. Neustálé tahanice o to, kdo má jaký být, kdo má čemu věřit, kdo má 

co nosit, co poslouchat. Štěňata jsou označována za levicový spolek téměř od počátku. My to 

nijak neřešíme. (…) Antirasismus a aktivní činnost proti ultrapravici z nás levičáky nedělá. Od 

neonacistů budeme doleva vţdycky. My ţádné politické názory otevřeně nehlásáme a jak jsem 

předeslala, kaţdý z nás má svůj názor a svoje postoje. Společně odmítáme bolševismus a 

ideologie pravicové. Pokud chceme řešit politickou vyhraněnost, můţu mluvit pouze sama za 

sebe. Blízký je mi anarchismus a komunismus. 

 

 

Lukáš Hrábek ve své práci z roku 2007 uvádí, ţe SHARPY v té době najdeme 

především v Praze a větších městech. Účastní se podle něho antifašistických 

demonstrací a proti neonacistům neváhají pouţít násilí. Zároveň se někteří angaţují 

v Antifašistické akci (vi. Výše).77 

                                                           
77 Hrábek, Lukáš. 2007. Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001). 

Praha: FHV UK – bakalářský esej, str. 28. 



27 
 

2.2.6. Exkurs do vybraných témat 

V závěru teoretické části mé práce se ještě opravdu krátce zdrţím u dvou témat: 

„SHARP a homosexualita v hnutí skinheads“ a „SHARP a fotbal“. Tyto kapitolky lze 

brát jen jako malý exkurs, ale věřím, ţe v této práci mají své místo. Téma spojené 

s fotbalem je zcela jistě na místě a v souvislosti se skinheady (tedy i se SHARPy) o tom 

asi nemůţe být pochyb. Koneckonců uţ jsem tento silný vztah zmínil výše. Navíc 

informace v této kapitole jsou zajímavé i z hlediska mého výzkumu a jeho výsledků. Na 

druhou stranu kapitola týkající se homosexuality v hnutí skinheads je patrným 

odbočením a zcela jistě by se bez ní moje práce obešla. Zvaţoval jsem její zařazení, ale 

nakonec jsem se rozhodl jí ponechat z následujícího důvodu. Ačkoli SHARPové 

vystupují proti rasovým předsudkům, nemůţeme je automaticky chápat jako bojovníky 

za práva menšin. Tato krátká kapitola tak můţe zmrazit falešný optimismus, který by 

stavil SHARPy do role uvědomělých a bezmezně korektních skinheadů. Ani zde totiţ 

neplatí, ţe je něco buď černé, nebo bílé, ţe po ulicích chodí jen „hodní“, nebo „zlí“ 

skinheadi. 

 

2.2.6.1. SHARP a homosexualita v hnutí skinheads 

Martin Bastl se krátce věnuje skinheadům s homosexuální orientací a to právě 

v souvislosti se SHARPy, přičemţ odkazuje na časopis Sunrise a rozhovor se zástupcem 

britské Gay Skinhead Group. Ten prý vyvrací mýtus, ţe gay skinheadi jsou vázáni 

hlavně na fašisticky orientované skinheady. Homosexuální skinheads v 80. letech se prý 

hlásí většinou k SHARPům, bojují proti rasismu a za zrovnoprávnění homosexuality 

s heterosexualitou. Kult síly často přerůstající v machismus je ale patrný napříč 

odnoţemi skinheads, ale SHARP skinheadi podle Bastla nejdou v upřednostňování 

heterosexuality tak daleko. Známý je ovšem i případ, kdy SHARP ubil homosexuála. 

Vladimír Červený (viz. výše) se na téma homosexuálních skinheadů vyjádřil v jednom 

z mnoha rozhovorů, které jako nestor české skinheadské scény a průkopník odnoţe 

SHARP absolvoval. Nepovaţuje je za opravdové skinheady, spíše za fetiš zaloţený na 

skinheadské subkultuře, domnívá se, ţe ta image se mnoha gayům zkrátka jen líbí. 

Zmiňuje se o existenci Gay Skinhead Group nebo Gay Skinhead Movement, ale jedním 

dechem dodává, ţe šlo spíše o skupiny čítající několik málo členů. „…v zásadě je 
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skinheadská scéna všude na světě známá svým negativním postojem k homosexuálům.“78 

I z těchto řádek je patrné, ţe být SHARPem, neznamená automatickou změnu tohoto 

postoje. 

  

2.2.6.2. SHARP a fotbal 

Jak uţ jsem se zmínil v kapitole Vznik a vývoj hnutí ve světě, fotbal byl u 

skinheads odjakţiva oblíbený. Zápas vašeho klubu je vrcholem týdne, příslušnost 

k němu je kombinací pocitu loajálnosti a hrdosti, být součástí davu fanoušků vám dává 

sílu, střety s fanoušky soupeře nebo policií vás zocelují. Asi tak by se dal popsat postoj 

fanouška/chuligána (hooligan) z tvrdého jádra. 

Kolega Bast se zmiňuje o střetech mezi fotbalovými hooligans a uvádí, ţe většina 

aktivních hooligans u nás je spíše orientována na nacistickou odnoţ skinheads, 

konkrétně jmenuje chuligány praţské Sparty a brněnského Boby.79 V Brně vznik zhruba 

v 1999 Johny Kentus Gang, skupina hooligens mezi jejichţ členy je značný počet 

neonacistů.80 Klub Bohemians Praha81 uvádí Bastl jako výjimku s tím, ţe jeho hooligans 

jsou často SHARPové. Lukáš Hrábek je v roce 2007 stejného názoru. „Sharpové jsou 

fanoušky fotbalového klubu Bohemians 1905, který u nás i v zahraničí získává image 

antifašistického klubu.“82 Spojence našli fanoušci Bohemians například v Hamburku, 

klub St. Pauli je proslulý oddanými, antirasisticky a antifašisticky smýšlejícími 

fanoušky. Fanouškovská základna tohoto klubu čítá mnoho skinheadů a punkerů a jádro 

fanoušků vršovického klubu za nimi do Hamburku vyjíţdí, ať uţ na fotbal nebo i do 

klubů za koncerty oblíbených skupin. Z jednoho podobného výjezdu do Hamburku 

vznikl i nápad, zapojit se do projektu FARE (Football Against Racism in Europe). Nejde 

o reklamní akci hlavního sponzora klubu, který na jeden zápas pořídí černobílé dresy a 

tím veškerý „boj proti rasismu“ na stadionech končí. Vše vzniklo z iniciativy samotných 

fanoušků a dnes jsou na stadionu pravidelně vidět transparenty jako: „Bohemka proti 

                                                           
78 Z rozhovoru s Vladimírem Červeným pro Bad Oi! Agency. Bad Oi! AGENCY: Vláďa, Bulldog [online] [cit. 6. 6. 

2011]. Dostupné z: <Dostupný na http://badoi.wz.cz/journal/vlada.html> 
79 Bastl, Martin. 2001. S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům. Středoevropské politické studie [online] 

[cit. 20. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=74> 
80 Charvát, Jan. Nacismus na periferii. Nový prostor. č. 270, 2006str. 13.-14. 
81 Práce Martina Bastla S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům je aktuální k roku 2001. Od roku 2005 ale 

po vlastnických neshodách existují v Praze dva fotbalové kluby, které uţívají v názvu „Bohemians“. Vršovický klub, 

o kterém se kolega Bastl zmiňuje, a který je pověstný svými fanoušky, tedy od roku 2005 hraje pod názvem 

Bohemians 1905. 
82 Hrábek, Lukáš. 2007. Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001). 

Praha: FHV UK – bakalářský esej, str. 28. 
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rasismu“ nebo „United Colors of Bohemka“.83 Vršovickým se také ozývají kluby ze 

Slovenska či našich niţších soutěţí a prosí je o radu, jak se také zapojit. Pavel Eichler 

v článku o fanoušcích Bohemians vyjádřil zajímavý postřeh. „Pro policejní specialisty 

jsou „levicovými“ radikály. Policie totiţ dělí jenom na černé a bílé. Buď jsi fanoušek – 

rasista – ultrapravičák, nebo jsi fanoušek – anarchoautonomní ţivel – ultralevičák. 

Jako většina policejních direktiv, je i toto nepřesné.“ 84 

Na tomto místě ještě zmíním zajímavou kampaň Love Football Hate Racism 

(Miluj fotbal, nesnášej rasismus), která vznikla v roce 2006. Hlavní činností je pak 

organizování amatérských fotbalových turnajů. V jednom z rozhovorů se k této 

kampani vyjádřila i Lajka, dívka, která stála u zrodu skupiny Štěňata proti rasismu (viz. 

výše). „Rasismus je všeobecně velice sloţitý problém a rozhodně nejsem názoru, ţe se 

dá vyřešit prostřednictvím jednoho fotbalového turnaje. Ale jsou to právě tyto malé 

akce, které pak dohromady vytváří nový pohled na přístup k rasismu a jistě donutí 

některé lidi zamyslet se nad pohnutkami, které vedou k boji proti rasovým 

předsudkům.“85 

 

 

  

                                                           
83 Parafráze reklamního sloganu známě oděvní značky „United Colors of Benneton“. 
84 Eichler, Pavel. Klokan z Vršovic proti rasismu. Nový prostor. č. 271, 2006, str. 15-16. 
85 Antifa.cz: Štěňata proti rasismu [online] [cit. 5. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.antifa.cz/content/rozhovor-

ste%C5%88ata-proti-rasismu> 
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3. Metodologická část 

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 
Výzkumný problém jsem si definoval jako otázku po společné subkulturní 

ideologii a subkulturním stylu subkultury SHARP v současné Praze.  

 
Výzkumné otázky: 

 Existuje mezi praţskými SHARP společná subkulturní ideologie?  

 Jak je subkulturní ideologie významná pro samotné SHARPy v Praze? 

 Projevuje subkulturní ideologie praţských SHARP v jejich subkulturním stylu? 

 Nakolik je subkulturní styl významný pro samotné praţské SHARPy?  

 Jakým způsobem se organizují praţští SHARP? 

 Vnímají se praţští SHARP jako součást praţské skinheadské subkultury? 

 

 
Počítal jsem s tím, ţe výzkumné otázky mohu modifikovat nebo doplňovat v 

průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro 

kvalitativní výzkum, který se někdy povaţuje za poněkud pruţnější typ výzkumu. 

3.2. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

Jak uţ jsem předeslal, zvolil jsem kvalitativní výzkum, tedy „jakýkoliv výzkum, 

jehoţ výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace.“86 Pro etnografický výzkum je vhodnější neţ kvantitativní metoda, o 

výhodách mnou zvolených technik se zmíním níţe. 

Uvědomil jsem si, ţe kvalitativní výzkum předpokládá delší a intenzivnější 

kontakt s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců.87 V tomto smyslu jsem neměl 

problém, protoţe se pohybuji v prostředí, které je často provázáno s mým výzkumným 

terénem. Nejsem sám účastníkem struktury zkoumaných osob, mám ale na tyto 

struktury vazby a řadu kontaktů. Nebylo tedy příliš sloţité získat pro můj výzkum 

informátory. Neobával jsem se ani mého vstupu do terénu.  

                                                           
86 Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 
87 Tamtéţ. 



31 
 

Hlavní technikou sběru dat byl rozhovor. S informátory jsem tedy vedl 

indivuduální polostrukturovaný rozhovor, který byl důleţitý hlavně z hlediska 

zodpovězení otázek týkajících se subkulturní ideologie.  

Výzkumu jsem doplnil zúčastněným pozorováním, které mi lépe pomohlo 

zodpovědět některé otázky ohledně projevů subkulturního stylu. Pozorování jsem ale 

chápal spíše jako pomocnou techniku sběru dat.  

Předem jsem si provedl určité mapování týkající se potenciálních pramenů, tím 

myslím především nejrůznější fanziny. Nenašel jsem ale v průběhu mého výzkumu 

ţádný tištěný zin, který by přímo vydávali praţští SHARPové, nebo by jim byl 

konkrétně určen. Rozhodl jsem se tedy, ţe data budu sbírat pomocí polostrukturovaného 

rozhovoru doplněného o pozorování a nepředpokládám analýzu dokumentů.   

I tak jsem ale v průběhu mého výzkumu sbíral ziny se skinheadskou tématikou a 

doufal, ţe se v nich objeví informace, které mi třeba jen trochu pomohou zodpovědět 

moje výzkumné otázky. K těmto zinům jsem se dostal hlavně přes respondenty, se 

kterými jsem vedl rozhovory. Zapůjčili mi je z vlastní sbírky, coţ bylo vstřícné gesto, 

které jsem velmi uvítal. Zde mám na mysli například fanziny Bulldog, United Scene, 

Move your ass, 4 Subculture, Real Enemy, Rytíř či Ulice. Řada z těchto zinů nebyla pro 

moji práci aţ tolik relevantní, ale nakonec se mi podařilo vybrat z některých čísel 

alespoň střípky zajímavých a informací. Ty se postupem času se ukázaly být velmi 

uţitečnými. Nejuţitečnějšími byly bezesporu otištěné rozhovory. Mnohdy mi pomohly 

lépe pochopit některé souvislosti například týkající se vztahu mezi jednotlivými 

odnoţemi skinheads. Tyto výpovědi mi přišly natolik zajímavé, ţe jsem se nezdráhal 

citovat je v teoretické části. Domnívám se, ţe autentické výpovědi aktérů, členů 

subkultury a lidí na ně navázaných, jsou vítaným obohacením a často mnohem lépe 

vystihují pozadí některých událostí nebo motivy lidí, neţ to dokáţe odborná literatura, 

která je navíc v případě tohoto tématu ţalostně nedostatkovým zboţím.   

Blogy a internetové ziny jsem také částečně zmapoval ještě před výzkumem, ale 

nevyhovovaly jak z důvodu aktuálnosti, tak hlavně kvůli obsahu. Častokrát šlo jen o po 

tisící překopírovanou stručnou historii skinheads doplněnou výčtem oblíbených kapel, 

jejich fotografií apod. O současné subkultuře SHARP v Praze takřka nic nevypovídaly. 

Podobně ale jako v případě tištěných zinů, nacházel jsem postupně i velmi zajímavé 

rozhovory, které sice nebyly uţitečné z hlediska aktuálnosti a mého výzkumu, ale 

pomohly mi lépe zpracovat teoretickou část této práce.  
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3.2.1. Rozhovor 

Myslím si, ţe názory, představy a postoje dotazovaných opravdu lépe vyjádřil 

volnější rozhovor, který jsem s respondenty vedl, neţ by to umoţnil rozhovor 

standardizovaný či dotazník. Právě to byl důvod, proč jsem zvolil polostrukturovaný 

rozhovor. Na druhou stranu na mě jako na tazatele kladl větší nároky neţ rozhovor 

strukturovaný.  

Volil jsem otázky vztahující se k názorům, které jsou zaměřené na porozumění 

kognitivním a orientačním procesům jedince. Odpovědi na tyto otázky mi měly lépe 

objasnit, co si informátor myslí o světě, jaké jsou jeho cíle, záměry a hodnoty. Jde o 

otázky typu: Co si myslíte? Jaký je váš názor na...?88 V rozhovorech jsem se věnoval 

hlavně těmto tématům: Osobní identifikace se skinheads, styl a móda, praţská 

skinheadská scéna, SHARPové v Praze, politika v hnutí skinheads, Antifašistická akce, 

anarchismus, rasismus a podobně. 

Záznam jsem prováděl pomocí diktafonu, respondenti s tím byli obeznámeni a 

nečinilo jim to problém. 

 

3.2.2. Pozorování 

Pozorování je „systematický popis událostí, chování a artefaktů v sociálním 

prostředí zvoleném pro výzkum.“89 

Výhodou pozorování je fakt, ţe přináší nezprostředkovaná data, jsou pro nás „z 

první ruky“. 

Vedl jsem zúčastněné nestrukturované pozorování, coţ je distinktivní metoda 

sociokulturní antropologie. „Metoda v níţ se pozorovatel účastní denních aktivit, 

rituálů, interakcí a událostí (v ţivotě) lidí, které studuje, jako jeden ze způsobů studia 

explicitních (vyslovených) i tacitních (nevyslovených) aspektů jejich kultury.“90 

Moje pozorování jsem občas doplňoval i neformálním rozhovorem, abych 

bezpečně identifikoval některé znaky zkoumaného subkulturního stylu a jejich 

                                                           
88 Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 
89 Kawulich, Barbara B. 2005: Participant Observation as a Data Collection Method. Forum: Qualitative Social 

Research, 6(43), Retrieved February 16, 2008. [online] [cit. 17. 2. 2011]. Dostupné z: 

<http://www.qualitative_research.net/fqs-texte/2-05/05-2-43.pdf.> 
90 Dewalt, Kathleen M.-Dewalt, Billie R. – Wayland, Coral B. 2000: Participant Observation. In: Bernard, H. Russel 

(ed.): Handbook of Methods in Cultural Anthropology. Walnut Creek: Altamira Press 
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významy. „Přínosem je moţnost optat se zkoumaných osob na pravé významy např. 

slov, jednání, vizáţe.“91 

Snaţil jsem se věnovat detailnímu popisu prostředí, ve kterém výzkum provádím. 

Nutno podotknout, ţe se tato pozorování často uskutečnila v prostředích, ve kterých 

jsem nebyl poprvé, která znám a často se do nich vracím. Mám na mysli hlavně hudební 

kluby a bary, kde se pohybují lidé, které spojuje zájem o určité hudební styly (viz. 

Výběr vzorku a prostředí výzkumu). Záznamem z pozorování pro mě buly tzv. heslovité 

poznámky. Jakmile to bylo moţné, přepisoval jsem je na poznámky terénní.  

Sběr dat probíhal v roce 2011. Do terénu jsem chodil opakovaně s různou 

intenzitou (průměrně 2x týdně) přibliţně půl roku. Rozhovory proběhly v průběhu cca. 

3 měsíců, od dubna 2011. 

 

3.3. Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Pro pozorování jsem zvolil výběrovou strategii na základě prostředí. Výběr terénu 

pro pozorování jsem si stanovil následujícím způsobem. Šlo především o koncerty 

hudebních skupin vyznávajících ţánry jako je punkrock, Oi!, ska, early reggae, northern 

soul, rock´n´roll a další. Také mě zajímala běţná neformální setkání v hospodách a 

klubech tradičně oblíbených touto subkulturou i další akce (např. benefiční akce či 

pochody proti rasismu apod.) 

 

3.3.1. Popis vzorku a jeho reflexe 

Pro rozhovor jsem volil strategii účelového výběru, protoţe mě zajímala 

konkrétně vymezená sociální skupina. Pokud mě zajímá určitá subkultura, půjde o 

homogenní vzorek, neboť jednotky ve vzorku si budou ve významných 

charakteristikách podobné. V případě homogenního vzorku budou mít nasbíraná data 

vysokou vypovídající hodnotu. Velikost vzorku jsem si nastavil na 10-15 

informátorů/rozhovorů. 

Jak uţ jsem uvedl v úvodu této práce, mám na zkoumanou subkulturu určité 

vazby, pohybuji se mnohdy ve stejném prostředí, hlavně pokud se týká hudebních 

                                                           
91 Smolík, Josef. 2010: Subkultury mládeţe. Praha: Grada Publishing. 
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produkcí. Z tohoto prostředí se dá tušit řada postojů a názorů, především v souvislosti s 

odmítání rasismu a výrazným odporem vůči nazi skinheads. Měl jsem tedy výhodu, ţe 

řadu potenciálních respondentů jsem znal od vidění, některé povaţuji za známé, se 

kterými se dám do řeči. Nebyl tedy problém navázat první kontakt. Moje představa byla 

taková, ţe u prvních informátorů si nejprve ověřím, jestli se povaţují za součást 

subkultury SHARP, zda by případně byli ochotní účastnit se mého výzkumu a 

doporučili mi i další vhodné informátory. Záhy jsem ale zjistil úskalí tohoto postupu. 

Většina oslovených reagovala tak, ţe uţ dneska vlastně nejsou aktivními SHARPy, ţe 

by se dneska přímo nepovaţovali za SHARPy nebo s tím, ţe uţ se dneska nedá mluvit 

vyloţeně o SHARPech. Všichni ale jedním dechem dodávali, ţe k této problematice 

mají, co říct. Všichni se povaţovali za nerasistické skinheads, všichni buď nějaké 

SHARPy znali, sympatizovali s nimi nebo jimi v určitě době byli. Hned na začátku 

mého výzkumu se tedy vynořila zvláštní názorová linie, která se vlastně nakonec táhne 

celou touto prácí a odráţí se v mnoha výpovědích. Nebudu na tomto místě předjímat 

výsledky výzkumu, jen je důleţité říct, ţe v dnešní Praze není snadné získat 

k rozhovoru člověka, který by sám sebe povaţoval za SHARPa a hrdě a otevřeně se 

k tomu hlásil. Ke konstrukci mého vzorku jsem vyuţil tzv. nabalování, coţ znamená, ţe 

dotazovaní informátoři uvádějí kontakty na další informátory. Postupně se tak rozvíjela 

určitá síť informátorů. Mnozí se shodovali ve svých doporučeních a odkazovali mě na 

stejná jména s tím, ţe tento člověk je ten nejpovolanější v Praze, pokud jde o toto téma. 

Takový člověk mi pak například řekl, ţe dnes uţ se k SHARP otevřeně nehlásí, ale ty 

myšlenky jsou stále v něm a sympatizuje s nimi.  

Podařilo se mi pro můj rozhovor získat 12 informátorů. Všichni jsou nějakým 

způsobem vázáni na zkoumanou subkulturu. Buď v současnosti jsou SHARPy, byli 

SHARPy v minulosti nebo s nimi do určité míry sympatizovali či stále sympatizují. 

Problém pak ale nastává, chceme-li je přesně kategorizovat. Dá se takřka říci, co člověk 

– to specifický postoj. Z dvanácti informátorů se mi dostalo snad deset různých způsobů 

identifikace se skinheads. Z tohoto důvodu také v mé analýze dat neuvádím u výpovědí 

informátorů odnoţ skinheads, ke které se hlásí. Kromě jedné ţeny šlo o muţe. Věkový 

rozsah je od 22 do 36 let. Jen jeden informátor neţije trvale v Praze, ale do Prahy často 

jezdí na koncerty a za kamarády, kterých zde má několik. Jeden informátor je 

absolventem vysoké školy, zbytek má zatím dosaţené středoškolské vzdělání. Pět 

informátorů v současnosti studuje, sedm je pracuje. Všichni jsou svobodní. 
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3.4. Analytické postupy 

Nejprve bych zmínil, ţe data jsem částečně analyzoval průběţně po celou dobu 

mého výzkumu, to se tedy týká hlavně pozorování. Rozhovory zaznamenané na 

diktafonu jsem nejprve přepsal pomocí doslovné transkripce. Doslova jsem tedy přepsal 

interview včetně nespisovných slov, chyb, přeřeknutí apod. Heslovité poznámky 

z pozorování jsem průběţně přepisoval na poznámky terénní, jak jsem se jiţ zmínil. 

K takto připraveným datům mohu přistupovat stejným způsobem. Musím ale znovu 

podotknout, ţe stěţejní pro mě byly rozhovory. 

Při analyzování jsem postupoval induktivně, tedy směřoval od jednotlivého 

k obecnému. Zvolil jsem si otevřené kódování a zabýval se označováním a 

kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Rozebíral jsem je a zjišťoval 

podobnosti a rozdíly. K tomu mi pomohly dva základní analytické postupy, které 

dodávají pojmům přesnost a specifičnost – porovnávání a kladení otázek. 

Kódování jsem začal tím, ţe jsem si označil jevy. To jsem udělal tak, ţe jsem 

rozebíral věty nebo odstavce a pomocí otázek jako: Co to je? Co to reprezentuje? jsem 

přiděloval jména, která reprezentují daný jev, myšlenku či událost. Také jsem 

porovnával případ s případem a podobným jevům jsem pak mohl přiřazovat stejná 

jména.  

Pouţíval jsem kódy popisné (descriptive) tzn. o jakém tématu hovoří daná pasáţ a 

interpretativní (interpretive) tzn. o čem podle výzkumníka pasáţ vypovídá. Popisný kód 

tak byl například „Placka nebo nášivka s číslem 69“ a kód interpretativní byl „Odkaz na 

tradiční skinheads“.92  

Kódy jsem sdruţoval do kategorií, pokud se totiţ vyskytlo velké mnoţství kódů, 

bylo nutné je dále seskupit na základě podobnosti. Kdyţ totiţ identifikujeme v údajích 

určité jevy, můţeme kolem nich seskupovat naše kódy. Tímto způsobem jsem 

kategorizoval, coţ znamená, ţe seskupil kódy, které podle mě příslušely stejnému jevu. 

Kategorie jsem pojmenoval tak, aby co nejvíce logicky souvisely s údaji, které zastupují 

a byly názorné. Takové pojmenování tedy muselo být abstraktnější neţ pojmy, které 

označuje. 

 

                                                           
92 Rok 1969 se povaţuje za nejlepší časy původních skinheads. Mezi skinheady se zaţilo i sousloví „Spirit of 

´69“(Duch roku 1969). 
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3.5. Hodnocení kvality výzkumu 

Je samozřejmě důleţité si uvědomit, ţe interpretace výsledků kvalitativní metody 

je do velké míry ovlivněna výzkumníkem. 

Při zúčastněném pozorování vţdy hrozilo riziko, ţe čím více bylo pozorování 

zúčastněné, tím méně šlo o opravdové pozorování a naopak, čím více jsem se snaţil 

udrţet odstup, tím méně jsem pak mohl být schopen plné účasti. Bylo tedy nutné najít 

určitý kompromis a vyváţit oba přístupy, skloubit roli účastníka a pozorovatele.  

Rizikem u rozhovorů bylo, ţe nezjistím věci, které mi informátor z nějakého 

důvodu říci nechce. Chce se například prezentovat v nějakém světle nebo mě o něčem 

přesvědčit. Tento dojem jsem ale z mých respondentů neměl, v naprosté většině případů 

odpovídali ochotně. Na začátku kaţdého rozhovoru jsem respondentům nabídl, ţe 

pokud nebudou chtít na nějakou z otázek odpovědět, samozřejmě nemusí. K tomu ale 

takřka nedošlo. Vţdy je ale důleţité si uvědomit, ţe rozhovorem nezjišťujeme 

objektivní realitu, ale její vidění a chápání informátorem. 

Podle Hendla je pro validitu a důvěryhodnost výsledků důleţitá transparetnost 

vyhodnocení. Dále doporučuje různorodost zdrojů, takţe moje pozorování jsem 

prováděl v různý čas, na různých místech. Stejně tak k rozhovorům jsem se snaţil získat 

respondenty různých věkových kategorií nebo pohybující se v různých prostředích. Pro 

své závěry jsem se snaţil hledat i deviantní příklady, pokoušel jsem se být v tomto 

smyslu sebekritický. Vyuţil jsem i komunikativní validizace a setkal se v konečné fázi 

mého výzkumu s informátorem, který je součástí zkoumané subkultury celou řadu let a 

v celé problematice velký přehled. Ten mi potvrdil mnohé domněnky, upřesnil některé 

souvislosti, jeho výpovědi se většinou shodovaly s pozdějšími výsledky výzkumu. 

Utvrdil mě, ţe jdu správnou cestou. To zpětně povaţuji za velmi důleţitý a přínosný 

krok v mé práci. 

Připouštím, ţe určitý vliv na výsledky můţu mít i já sám jako osoba výzkumníka, 

moje vystupování, oblečení, věk apod., jde o tzv. reaktivitu. „...význam reflexivity, tj. 

vědomí způsobu, jak sociální identita, vzdělání a osobnost mohou ovlivnit výzkumný 

proces. Metodologové vyzdvihují schopnost oprostit se od osobních pocitů a 

předsudečného pojímání výzkumné situace.“93 V rámci role výzkumníka jsem se vţdy 

snaţil udrţet kritický odstup, pokud jde například o reakce či předsudky. 

                                                           
93 Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 
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3.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Aby data byla legitimní, dodrţoval jsem následující postup. Respondenty jsem 

seznámil s cíli výzkumu a instituce, s otázkou anonymity dat, se zveřejněním dat a 

výsledků i s moţnou sekundární analýzou.  

Dotazované jsem vţdy nejprve informoval o okolnostech výzkumu. Zaručil jsem 

jim anonymitu, takţe audio soubory z rozhovorů a jejich přepisy i poznámky z 

pozorování jsem rovnou podepisoval jejich pseudonymy, přezdívkami či iniciály. 

Rozhodl jsem se ctít naprostou anonymitu mých respondentů, takţe ani uvedené iniciály 

mnohdy neodpovídají jejich skutečným. Nechtěl jsem je v ţádném případě vystavit 

riziku nějaké zpětné konfrontace s jejich výpověďmi ze strany třetí osoby. Pokud jde o 

pozorování, probíhalo vţdy ve veřejném prostoru bez získávání osobních údajů. 
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4. Empirická část 

4.1. Analýza dat 

V této části se prezentuji výsledky svého výzkumu. Vyuţívám zde členění do čtyř 

základních kategorií: Identifikace se skinheads, Pohled na praţské SHARP a 

skinheadskou scénu v Praze, SHARP v Praze a subkulturní styl, SHARP v Praze a 

subkulturní ideologie. Kaţdá z kategorií má další podkategorie, u kterých interpretuji 

konkrétní výsledky výzkumu. Všude připojuji citace z rozhovorů s informátory 

ilustrující dané téma.  

4.1.1. Identifikace se skinheads 

4.1.1.1. Cesta k hnutí 

Nejprve bych v rámci prezentace výsledků mého výzkumu uvedl nejčastější 

důvody připojení jednotlivce ke skinheads, nebo bych spíše poodkryl nejčastější cestu 

mladého člověka k tomuto hnutí. 

 

HUDBA  

Hudba skutečně v mnoha případech poměrně zásadním způsobem vstoupila do 

ţivota mladých lidí a ovlivnila jej. Kolem hudebních ţánrů vznikají celé scény, tedy 

prostředí naplněná nejrůznějšími sociálními vazbami – vznikají tzv. hudební subkultury. 

Nás ale v této souvislosti zajímá hlavně punk. Právě tento hudební ţánr učaroval 

mnohým dnešním skinheadům a přiměl je zajímat se dál. Je ale důleţité, nevnímat punk 

jen jako hudební ţánr, ale právě jako svébytnou subkulturu, ve které „začínala“ řada 

současných skinheads. 

V kapitole Vznik a vývoj hnutí ve světě jsem poukázal na historický fakt, ţe 

k znovuzrození skinheads ve Velké Británii došlo s příchodem punku. Vztah skinheadů 

a punkerů nebyl od počátku ve všech případech přátelský, ale ţánr Oi! punk vracející 

punk z televizních show zpátky „na ulilci“ se stal tmelícím prvkem. Mnoho skinheadů a 

punkerů po celém světě vyznává heslo „Punks and Skins United“ (Sjednocení punkeři a 

skinheadi). Propojená scéna nerasistických skinheadů a punkerů více méně funguje na 

celém světě i v současnosti, hlavně pak ve spojení s hudbou a ţánrem Oi!.  
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„Dá se říct klasicky přes začátky ve čtrnácti letech s punkrockem, kdy do třídy přines někdo 

kazetu Sex Pistols a The Clash a pak uţ to jen běţělo. Přes kapely jako Cockney Rejects, Last 

Resort jsme zjistili o čem vlastně zpívaj a kult skinheads nás naprosto okouzlil.“94 

 

Mnoho skinheadů se rekrutuje právě z řad punkerů. Kdyţ se podíváme do historie 

skinheads u nás, zjistíme, ţe v 80. letech to platí takřka absolutně – první skinheadi byli 

bývalí punkeři. Velké procento skinheadů, kterým je dneska okolo 25 let, má tento 

vývoj také za sebou. Mnozí se shodují, ţe k tomu „skinheadství“ museli dozrát. 

 

„V průběhu času sem si začal přerovnávat myšlení a svoje postoje a zjistil jsem, ţe punk se dost 

dobře nedá ţít celý ţivot. Ale skinheadství je určitě společensky přijatelnější. Oblíkánim 

počínaje…“95 

 

Počáteční kontakty mladého člověka s tvrdou punkovou hudbou mu většinou 

logicky asociují podobu punkera, tudy pak vedou jeho kroky. V pubertě chce často více 

šokovat oblečením a účesy, snaţí se být výstřední, ale postupem času mu mnohdy začne 

vyhovovat spíše subkulturní styl skinheads. Nejde samozřejmě jen o styl, skinheadi 

kladou obecně větší důraz na hrdost a některé hodnoty, coţ také osloví mnoho punkerů. 

Řada bývalých punkerů a současných skinheadů se shoduje, ţe skinheadem se dá, na 

rozdíl od punkera, být celý ţivot, přitom ten „punk“ ve vás nemusí zemřít.  

 

„Klasický postup, nejdřív jsem se dostal k punku, pak jsem se dostal ke ska a skinhead reggae. 

Na fotbale jsem se pak setkával s lidma ,který byli akčnější a většina z nich uţ byla orientované 

spíš směrem ke skinhead a po prvním ska koncertě uţ bylo jasné, ţe skinhead je mnohem 

zajímavější věcí.“96 

 

Přestupním můstkem od punks ke skinheads bývá i jiný hudební ţánr. Jde pak 

hlavně o ska a reggae, milovanou hudbu tradičních skinheadů.   

 

KAMARÁDI 

Úloha kamaráda jako prostředníka k identifikaci s určitou subkulturou mládeţe asi 

není ničím překvapivým.   

 

                                                           
94 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
95 Informátor č. 4 (muţ, 24 let, student). 
96 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
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 „Šlo o kombinaci kamarádů a hudby… móda se posléze sama nabídla velmi rychle.“97 

 

Kamarád jako spouštěč zájmu o skinheads se opakuje v mnohých výpovědích. 

Nemusel být nutně hlavním motivem k tomu stát se skutečně skinheadem, ale sehrál 

svoji roli. Poprvé přinesl desku skinheadské kapely do třídy, doporučil koncert nebo 

měl jako první ty těţké boty. Jen bych podotknul, ţe obě zmíněné „cesty“ ke skinheads, 

tedy punk a kamarádi, nevedou odděleně, ale navzájem se kříţí a propojují. 

 

4.1.1.2. Fascinace hnutím 

Co skinheady samotné fascinuje na hnutí skinheads? Proč jsou jeho součástí po 

celou dobu? Samozřejmě bereme v úvahu nerasistický proud skinheads (viz. kapitola 

Výběr vzorku a prostředí výzkumu). Dá se totiţ předpokládat, ţe v rasistickém proudu 

skinheads bychom na tomto místě dostali zcela jiné výsledky výzkum, coţ je 

samozřejmě dáno rozdílným chápáním toho, co znamená „být skinhead“ nebo pohledem 

na celé hnutí a jeho historii. 

 

HISTORIE 

„Začal jsem zjišťovat věci a nejkrásnější na tom je vlastně právě ta historie, která je dodneška 

často špatně vykládaná, i kdyţ dneska není problém si cokoli najít do pěti vteřin.“98 

 

„Mě fascinuje to, ţe skinheads vznikli na konci 60. let a jako subkultura de facto existujou i 

dneska, po víc jak 40 letech. To se myslim, zatím nepovedlo nikomu.“99 

 

„Celá historie a vývoj skinheads má svoje důvody a dá se říct, ţe se s většinou z nich 

ztotoţňuju.“100 

 

Mnoho skinheadů je skutečně fascinováno historií tohoto hnutí, moţná právě 

proto, jak je bohatá, spletitá a jak je důleţitá pro pochopení této subkultury. Se zájmem 

jsem v průběhu mého výzkumu zjišťoval, s jakým zaujetím o ní mnozí skinheadi 

vyprávějí.  Jak cítí v této souvislosti i určitou hrdost, ţe mohou být její součástí. Jak její 

neznalost nebo špatný výklad chápou jako křivdu. 

                                                           
97 Informátor č. 5 (muţ, 30 let, učitel). 
98 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
99 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
100 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
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4.1.2. Pohled na pražské SHARP a skinheadskou scénu v Praze 

Zde se nejprve věnuji obecné skinheadské scéně v Praze. Následně se zaměřím na 

praţskou subkulturu SHARP a v závěru této kapitoly uvedu nejčastější místa výskytu 

praţských SHARPů. 

 

4.1.2.1. Skinheadská scéna v Praze 

Zde lze vše shrnout pomocí jednoduché otázky: Jak vypadá současná skinheadská 

scéna v očích jejích aktérů?  

 

ROZTŘÍŠTĚNOST A PARTIČKY 

„Praţská scéna je v hajzlu, v podstatě nic takovýho v současnosti neexistuje. Spousta lidí se 

mezi sebou zná z různých důvodů a z různých časů, ale všechno je rozdělený na několik skupinek 

a okruhů.“101 

 

„Mrtvý…  nevim, hele, je to divný. Takový jako partičky spíš jsou. „102 

 

„Současná praţská skinheads subkultura? Ţádná neni. Nebo jinak, je dost jednotlivých mini 

skupinek, který si jedou vlastní cestou…“103 

 

„V Praze, kde to vypadá, jak je ta Praha velká a kulturní, ţe těch lidí je málo a hned se spojej, 

není to tak. Je vlastně spousta takových lokálních part, který o sobě třeba nevědi, nebo nechtěji 

vědět.“104 

 

Typickým znakem praţské skinheadské „scény“ současnosti je její roztříštěnost. 

Právě ona nejednotnost je vnímána jako jeden z hlavních důvodů, zároveň i důsledků, 

proč tato scéna příliš nefunguje. Spíš neţ subkulturní ideologie nebo příslušnost 

k subkultuře pojí lidi k sobě přátelské vztahy. Určitým spojujícím prvkem mohou být 

koncerty některých skinheady oblíbených kapel, ale dá se říci, ţe se nejedná o nějaké 

pevnější pouto. Je zajímavé slyšet, jak někteří starší skinheadi (často bývalí SHARPové) 

                                                           
101 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
102 Informátor č. 7 (muţ, 36 let, barman). 
103 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
104 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
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popisují dnešní situaci. Na jednu stranu si pochvalují, ţe na ulicích uţ není tolik nazi 

skinheads, na druhou ale dodávají, ţe dřív to bylo lepší, ţe dnešní scéna je mrtvá a 

roztříštěná. Jako by absence společného nepřítele nerasistické skinheady v podstatě 

rozdělila.  

 

4.1.2.2. Subkultura SHARP v Praze 

Toto je jedna z nejdůleţitějších částí mého výzkumu. Zde prezentuji výsledky 

týkající se samotné existence subkultury SHARP a jejího vývoje. 

 

ÚBYTEK 

„Móda to byla spíš dřív, teď spíš naopak. Teď je spíš móda nebejt SHARP.“ (smích)105 

 

„SHARP skinheadů v Praze uţ moc neni, posledních několik let se hnutí SHARP na celym světě 

posunulo do víc politickýho, levicovýho spektra, coţ hodně bejvalých příznivců přimělo k tomu, 

aby prostě neměli ţádnou nálepku. Jsou to prostě jenom skinheads. Coţ neznamená, ţe by se ale 

změnila jejich netolerance rasismu nebo neonacismu.106 

 

„Tam je důleţitý říct, ţe kdyţ jsem já začínal, to je nějakých devět let, tak to tady uţ byla hrozná 

nadávka, to se vůbec nenosilo ta nálepka SHARP. To bylo braný dost pejorativně, řekl bych, ţe 

je to tak kolikrát i dodneška a absolutně to nechápu. Protoţe tady moţná vznikla po revoluci 

nějaká parta lidí, která si tak řikala a udělala tomu třeba špatný jméno. Ale to je hrozná škoda 

to takhle brát. Já si myslim, ţe bylo dobrý se pod to podepisovat, neţ ty tradiční skíni získali 

nějakou sílu a mohli sami říct, my jsme tady taky a nejsme ţádný rasisti. Tak jsem to bral já.“107 

 

Na tomto místě připomínám pasáţ z teoretické části této práce, kde popisuji nejen 

situaci ve světě v průběhu 90. let, ale také trend u nás. Vyjadřuji se ve smyslu, ţe řada 

skinheadů přestává vystupovat pod „nálepkou SHARP“. Zmiňuji dva základní důvody, 

proč tomu tak je. Připomenu, ţe jedním důvodem bylo ubývání neonacistů 

identifikujících se se skinheads, druhým důvodem pak byla přílišná angaţovanost 

některých SHARPů v antifašistických a anarchistických organizacích. V rozhovoru pro 

Bad Oi! Agency se k tomuto problému vyjádřil i Vladimír Červený (dřívější průkopník 

hnutí SHARP u nás.) „Kde kdo byl SHARP a dneska se za to skoro stydí - popravdě, 

                                                           
105 Informátor č. 9 (muţ, 28 let, řidič). 
106 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
107 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student) 
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musíš pochopit, ţe SHARP tu bylo v letech 1992 - 1996 a ve světě v letech 1987 - 1992, 

neţ se toho inteligentně uchopili levičáci - Moţná to je důvod, proč s tím nechce mít 

mladá generace skins nic společnýho.“108 Jestliţe se tomuto tématu částečně věnoval uţ 

Martin Bastl v roce 2001, já ve svém výzkumu zjišťuji, ţe v následujících letech je tento 

vývoj ještě patrnější. Dá se tak říci, ţe skinheadů hlásících se k SHARP od té doby ještě 

ubylo.  

 

„Hele tak dřív to prostě bylo tak, ţe SHARP byl člověk, kterýho sralo, ţe se náckové oblíkaj 

stejně a myslí si, ţe jsou skinheadi. Takţe jako ty skinheadi, co já jsem znal, tak to tak měli a 

prostě o sobě řikali, ţe jsou SHARP. Dneska je jich uţ míň, protoţe i skinheadů nácků je na 

ulicích míň.“109 

 

„Jelikoţ se jednalo o období kolem roku 1999-2000, kdy v Praze byl dost aktivní Národní 

odpor, měli jsme o zábavu postaráno. Problém v té době taky byl, ţe tradiční skinhead a 

bonehead byl kromě pár placek k nerozeznání…“110 

 

„Ty názory se nemění, ale uţ prostě nenosim nášivky a nenahánim se s náckama po ulicích.  

Voni ty náckové uţ totiţ nejsou moc skinheadi, takţe to ani není tak potřeba. Dřív nás hlavně 

sralo, ţe vypadaji stejně. Teď uţ tak většinou nevypadaji, takţe… Uţ za to nemusíš tolik 

bojovat.“111 

 

Skinheadi se shodují, ţe situace na ulicích v roce 2011 je odlišná, neţ byla 

například na přelomu tisíciletí. Fyzických konfrontací mezi nerasistickými skinheady a 

nazi skinheady značně ubylo – důvod zcizení kultu uţ mnoho skinheadů tolik netrápí. 

To je opravdu častý argument, proč uţ o sobě nemluvit jako o SHARPovi. V jednu 

dobu to svým způsobem poslouţilo, ale dnes je jiná doba a my uţ to nepotřebujeme, 

shodují se. Bitky tak dnes dostávají více politický rozměr. Kdo se chce dál konfrontovat 

s neonacisty, často se tedy připojí právě k Antifašistické akci. Pak uţ lze těţko mluvit 

jen o motivaci bránit kult skinheads. 

  

                                                           
108 Z rozhovoru s Vladimírem Červeným pro Bad Oi! Agency. Bad Oi! AGENCY: Vláďa, Bulldog [online] [cit. 6. 6. 

2011]. Dostupné z: <Dostupný na http://badoi.wz.cz/journal/vlada.html> 
109 Informátor č. 7 (muţ, 36 let, barman). 
110 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
111 Informátor č. 7 (muţ, 36 let, barman). 
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SPÍŠ POSTOJ NEŽ SUBKULTURA 

 

„Je to spíš přihlášení se k nějakýmu názoru, neţ o tom, ţe by se potkali lidi v Praze řekli si: Ty 

seš sharp, jo jsem, to asi znáš Míru a Pavla, jo jasně Pavla znám dobře a Míru trochu. Takhle 

to bohuţel uplně není.“112 

 

Mnoho lidí se shoduje, ţe dnes se nedá příliš mluvit o nějaké skupině lidí 

zaštítěných pod hlavičkou SHARP. To znamená, ţe být SHARP se více dostalo do 

roviny jednotlivce a jeho osobního postoje. Pak uţ jen záleţí, zda má potřebu 

„informovat“ o svém postoji i svoje okolí, tedy prezentovat se jako SHARP. (viz. výše)  

 

„Co se týče aktuálních SHARPů, uvidíme, jak dlouho to mladým vydrţí… Co mám moţnost 

sledovat vývoj posledních let, tak jde dost často jen o mladickou rebélii a nějakou fascinovanost 

uniformitou a módou skinů, která je za pár let přejde. Ale najdou se i tací, kterým to vydrţí celej 

ţivot. Ale to se dá spočítat na prstech jedný ruky.“113 

 

Přesto lze SHARPy v Praze najít. Často jde o mladší skinheady a v souvislosti 

s jejich větší koncentrací se skloňuje hlavně fotbalový klub Bohemians 1905. O tom uţ 

v následující kapitole. 

 

4.1.2.3. SHARP – místa výskytu 

Jak uţ jsem předeslal, nyní se blíţe podíváme na místa, kde v Praze SHARPy 

nejpravděpodobněji potkáme. O těchto místech ale určitě nemůţeme říci, ţe šlo o 

nějaká „výsostná území“ SHARPů.   

 

BOHEMKA 

„Silnou základnu maj určitě na Bohemce.“114 

 

„Nevim, jestli se přímo organizujou, ale jako na Bohemku chodí určitě.“115 

 

„Tak pokud jde o fotbal, tak asi jednoznačně Bohemka, ţejo.“116 

                                                           
112 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
113 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
114 Informátor č. 8 (muţ, 22 let, informační technologie). 
115 Informátor č. 7 (muţ, 36 let, barman). 
116 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
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„Mladý SHARPové se v Praze shlukujou hlavně kolem fotbalového klubu Bohemians 1905, 

jinak prakticky neexistujou.“ 117 

 

Zde odkazuji ke kapitole SHARP a fotbal v teoretické části této práce, kde se 

klubu Bohemians 1905 věnuji. Na tomto místě ale nutno podotknout, ţe i v roce 2011 

platí fakt, o kterém se zmiňuje uţ kolega Bastl a následně i Lukáš Hrábek, ţe mezi 

fanoušky z tvrdého jádra vršovického klubu bychom našli řadu SHARPů. Dá se 

dokonce říci, ţe je to jediné místo v Praze, kde k tomu dochází v takovém mnoţství. 

Jedním z důkazů přítomnosti antifašisticky orientovaných skinheads mezi fanoušky 

klubu fotbalového Bohemians 1905 je fakt, ţe v jejich kotli se objevil transparent 

uctívající památku zavraţděného SHARPa Jana Kučery (viz. Příloha, Obr. 12). Ten 

zemřel na následky pobodání neonacistou Jiřím Fousem 18. ledna roku 2008. Od té 

doby uţ proběhla řada vzpomínkových akcí, hlavně průvodů a koncertů, u nás i ve 

světě. 

 

SEDMIČKA 

„Sedmička je určitě i dneska místo, kde se nefašistický skinheads často potkavaji, ale nemyslim, 

ţe jde čistě o SHARPy zase.“118 

 

„Na sedmičce na Skaparádě, tam najdeš ty pravý skinheads z Prahy.“119 

 

Zde je řeč o legendárním Klubu 007 Strahov, který sídlí v jedné ze strahovských 

studentských kolejí uţ od roku 1969. V této budově s číslem 7 si dávají dostaveníčko 

hlavně vyznavači hudebních ţánrů punk, ska a hardcore, dokonce se místní klub 

povaţuje za kolébku těchto stylů u nás. Hip hop tu byl také doma v době svých 

undergroundových začátků. Tady se také pravidelně koná zmíněná akce s názvem 

Skaparáda. Jde o taneční večer, plný ska, skinhead reggae a soulu, který je v reţii 

oblíbených Djů. Dá se říci, ţe tyto večery dají vzpomenout tancovačkám původních 

skinheads a rudeboys, o kterých se zmiňuji v kapitole Vznik a vývoj hnutí ve světě. Na 

parketu tady pravidelně tančí skinheadi, kteří se hlásí k tradicionálům i jednotlivce 

hlásící se k SHARPům, spojuje je láska k výše zmíněným hudebním ţánrům. Kromě 

                                                           
117 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
118 Informátor č. 5 (muţ , 30 let, učitel). 
119 Informátor č. 4 (muţ, 24 let, student). 
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Skaparády se zde ale koná celá řada koncertů punkrockových nebo oi! punkových kapel 

a to je další příleţitost vidět zde skinheady obecně. V této souvislosti byla zajímavá 

aféra, kdy militantní antifašisti obvinili kapelu Disdainful, kde mimo jiné hraje i v této 

práci tolikrát zmiňovaný a citovaný Vladimír Červený, ţe sympatizuje s extrémní 

pravicí. Tato kapela od té doby nesmí v Klubu 007 Strahov vystupovat. 

Ţivá hudba je zde hygienikem povolena jen do desáté večerní, jako je tomu dnes 

v celé řadě klubů v Praze. V případě ţe po koncertě není after party, nebo pokud je 

příliš krátká, vydá se mnoho návštěvníků z řad skins a punks dolu ze Strahova pěšky. 

Mají to kousek, hned pod kopcem na Újezdě je totiţ čeká jejich oblíbený podnik.  

 

ÚJEZD, RYBA, MIGHTY BAR, MOTORÁJ, RESORT 

„Tradičně Sedmička, Újezd, Ryba a pak kdekoliv kde se něco děje okolu punku a ska. Různý 

skupinky chodí na různý místa. (…) Na dost divný lidi, co si myslí, ţe jsou skinheadi, ale moc si 

za tim nedokáţou stát, kdyţ přijdou problémy, narazíš kolem Mighty baru.“120 

 

„Občas se pár jedinců objeví v klasických oblíbených barech jako Újezd, ale vyloţeně praţský 

SHARP…to je podle mě mrtvá záleţitost.“ 121 

 

„No a co se týče klubů, tak to bejval svýho času Restort a v dnešní době asi hodně Sedmička, 

kdyţ je Skaparáda nebo nějakej střihounskej koncert. A pak asi hospody, kde se konaj reggae 

nebo ska nebo soulový mejdany, ţe jo, jako je třeba Mighty bar.“ 122 

 

Všechny tyto kluby či bary se těší pozornosti praţských nerasisticky 

orientovaných skinheadů mezi, kterými nacházíme i SHARPy. Klub Motoráj má ale 

zároveň v očích některých antifašistů poněkud kontroverzní pověst. V teoretické části 

jsem se zmínil o některých praţských skinheadech, kteří se hlásí k apolitickému proudu, 

ale je jim vyčítána tolerance extrémně pravicových jedinců a hudebních skupin. Na toto 

téma se vyjádřil i jeden z mých informátorů. 

 

„Trend infiltrace divných názorů do v uvozovkách - apolitický scény -  dorazil z Belgie k lidem 

kolem webzinu Backstreet Battalionu.“123 

 

                                                           
120 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
121 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
122 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
123 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
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V tomto případě je právě řeč o skupině lidí, která navštěvuje a pořádá koncerty 

v klubu Motoráj. „Divnými názory“ je myšleno onen tolerantní přístup ke krajně 

pravicovým názorům. Mighty Bar má určité vazby na festival Mighty Sounds124, ale není 

provozován přímo jeho pořadateli. Jde o menší bar, kde se schází fanoušci hudby i 

samotní muzikanti a lidé okolo festivalu. Újezd je také mezi skinheady oblíbený, hlavně 

pak pivnice ve sklepení. Bar Ryba je dalším podobným místem. Resort v roce 2011 uţ 

nefunguje, ale mnoho skinheadů na něho vzpomíná jako na oblíbený klub. Motoráj je 

známý především ţivým hraním, v ostatních klubech a barech jsou vyhlášené večery 

s DJi. Nedá se tedy říct, ţe by v Praze existovalo místo, kde by se scházeli výlučně 

SHARPové. Obecně platí, ţe jsou nerasisticky orientovaní skinheadi a punkeři, tam se 

objevují i SHARPové.  

 

4.1.3. SHARP v Praze a subkulturní styl 

Jen připomenu, ţe subkulturní styl jsem v teoretické části definoval jako důleţitý 

atribut subkultury, jehoţ prostřednictvím se prezentují lidé, kteří chtějí spojovat svou 

identitu se subkulturou, pro kterou je daný styl typický. Nejvýraznější součástí 

subkulturního stylu je vizáţ kombinující oblečení, účes a doplňky.125 Můj výzkum se 

zaměřil hlavně na tuto vizuální stránku věci.  

 

4.1.3.1. Důležitost subkulturního stylu 

Zde se snaţím odpovědět na to, jakou důleţitost SHARPové přikládají 

subkulturnímu stylu. Je ona vizuální stránka skinheada – SHARPa – skutečně tak 

důleţitá? Jde o uniformu, bez které to zkrátka nejde? 

 
NEDÍLNÁ SOUČÁST SKINHEADS 

„Samozřejmě, bez vizuální stránky by to bylo o ničem.“ 126 

 

„Tak jasně, ţe jo. Ale jak jsem uţ řek předtím, tak mě děsně baví styl a móda těch 60. let. Takţe 

při svým oblíkání se to snaţím brát v potaz.“ 127 

 

                                                           
124 Jde o jeden z největších festivalů v Evropě se zaměřením na ţánry jako ska, punk, reggae, rock ´n ´roll apod. 
125

 Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. 2010: Hudební subkultury. Rukopis. V tisku. 
126 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
127 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
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„Ano, móda a image jsou důleţitý. Jde o důleţitou součást identifikace. Je mi fuk, jestli je to 

dobře, nebo neni. Módu mám rád a jsem spokojený…má vyjadřovat nějakej přesah, ačkoli to 

teda často není pravda.“ 128 

 

„Móda ke skinheads neodmyslitelně patří, kaţdej skinhead musí bejt upravenej a ctít základní 

estetiku skins. Pokud si skinhead, nemáš většinou jednoduchej ţivot, a právě ta móda a styl ti 

dávaji radost a sílu jít dál…“ 129 

 

„Bude to znít, ţe to tim trochu shazuju, ale tim se vlastně hlavně ty lidi vymezujou. Móda je v 

tomhle hrozně hustá.“130 

 

Stejně jako se SHARPové nemusí lišit z hlediska subkulturního stylu od 

tradičních skins nebo oi! skinheadů, tak ani ve vnímání jeho významu pro identifikaci 

se skinheadskou subkulturou není rozdíl. Je to pro ně logicky prostředek, jak se 

identifikovat se subkulturou a hlavně vymezit vůči mainstreamu. V tomto ohledu se 

všichni skinheadi shodují a nutno podotknout, ţe na svůj styl bývají patřičně hrdí. Na 

otázku, zda jim přece jenom nevadí ta uniformita, odpověděl jeden z informátorů toto: 

 

 „Ta je v pořádku. V tom je přece síla, kdyţ se sejde u stolu pár lidí, který jsou si nějakym 

způsobem podobný, vymezujou se vůči ostatním, to jim propůjčuje určitou sílu. Navíc si maji, co 

říct a to je myslim celkem sexy.“ 131 

 

Skinheadům je často přisuzována silná skupinová identita a potlačení 

individuality. Dost moţná se o to zaslouţila z velké části právě jejich vizáţ. Vysoké 

boty a podobné oblečení pak mnohým asociují podobu vojáka. Kolikrát jsme 

v souvislosti se skinheads četli, ţe „pochodovali“ městem? Určitá uniformita je 

samozřejmě vlastní i většině hudebních subkultur. Subkulturní styl lze definovat u 

punkerů, metalistů nebo posluchačů country, je ale pravdou, ţe pro skinheadi samotní 

jej vnímají jako velmi důleţitý. v textech písní, které jsou určeny pro skinheady, se 

s velkou intenzitou vyskytují slova popisující správnou vizáţ, často se zpívá například o 

těţkých botách a kšandách. Řada skinheadů si zároveň potrpí na eleganci. Také se říká, 

ţe kaţdý správný skinhead musí mít dobře naleštěné boty.  

                                                           
128 Informátor č. 5 (muţ , 30 let, učitel). 
129 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
130 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
131 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
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4.1.3.2. Šatník 

Zde prezentují výsledky vzešlé z rozhovorů, ale podstatnou část tvoří i závěry, ke 

kterým jsem došel na základě pozorování. 

 

FRED PERRY, BEN SHERMAN, LEVI´S, DR. MARTENS 

Tyto značky jsou povaţovány za tradiční a jsou všeobecně nejoblíbenější. Od 

firem Fred Perry a Ben Sherman se jedná hlavně o trička s límečkem tzv. polo, košile 

nebo svetry. Dţíny a někdy i dţínové bundy od firmy Levi´s, pracovní boty Dr. 

Martens.  

 

Oblibený značky? Fred Perry, Brutus, Levi´s,Dr. Martens, Ben Sherman…klasika.132 

 

„To znamená, ţe většinou nosím levisky nebo sta-presstky a lesknoucí se vínový čtrnáctidírkový 

marteny s tkaničkama vobtočenejma kolem kotníků, kšandy, košili nebo polo a k tomu svetr 

nebo vestu. Taky jsem si pořídil jako správnej střihoun i kabát zombie…A samozřejmě nezbytnej 

trilby hat, takovej ten klobouk se zvednutou krempou,  páč to správnej střihoun musí mít.“133 

 

LONSDALE, EVERLAST, ADIDAS 

Tyto sportovní značky se rovněţ těší oblibě. Jde o trička, mikiny, bundy, 

teplákové soupravy atd. 

 

TRIČKA OBLÍBENÝCH KAPEL 

Skinheadi oblékají i trika oblíbených hudebních skupin nebo vydavatelství.  

 

„No a taky kdyţ teda chci mít nějakej ten pohodlnější styl, tak většinou nějaký to triko s logem 

Trojan records nebo nějakým jiným labelem a taky se u mě v šatníku dá najít i nějaký to triko 

kapely.“134 

 

Jeden ze závěrů pozorování je, ţe v devadesátých letech tolik oblíbenou leteckou 

bundu bomber uţ dneska na nerasisticky orientovaných skinheadech a SHARPech 

v Praze téměř nevidíte. Častěji se nosí elegantnější kabáty, bundy typu harrington nebo 

bundy sportovních značek Londsdale, Everest, Adidas apod. Těţké boty obecně uţ 

                                                           
132 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
133 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
134 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
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zdaleka nejsou „povinnou“ součástí kaţdého modelu, ve kterém skinhead vyráţí do ulic. 

Velmi často dávají skinheadi přednost sportovnímu obutí, oblíbenou značkou je tomto 

směru Adidas. Pokud si obují těţké boty, kanady to v Praze uţ určitě nebudou. V drtivé 

většině půjde o značku Dr. Martens, coţ klasické pracovní boty odjakţiva oblíbené 

skinheady po celém světě. Tradicionálové se obecně kloní k elegantnějšímu oblečení, 

podle vzoru původních skins, u oi! skinheadů jsou patrné prvky z punkové subkultury, 

coţ můţe být například pyramidový pásek. Znovu upozorňuji, ţe SHARPové se v tomto 

směru nikterak neliší, někteří dávají přednost tradičnějším značkám, jiní sportovnějším, 

dá se říct, ţe většina kombinuje obojí. 

 

4.1.3.3. Symbolika  

Dá se říci, ţe skinheadi si obecně potrpí na symboliku a různé odkazy či šifry, to 

platí napříč všemi odnoţemi. I zde hrála při mém analyzování obrovskou roli data 

z pozorování.  

 

LOGO S.H.A.R.P. (BRITSKÁ VERZE)135 

Logo, které má na svědomí Roddy Moreno, a které se ujalo ve Velké Británii, je 

sloţeno z nápisu  S.H.A.R.P. – Skinhead Against Racist Prejudice a obrázku helmice 

pocházející z loga vydavatelství Trojan Records. 

 

„Hele, dřív jsem to nosil, ale sundal jsem to. Jako měl jsem i SHARP nášivku… ale uţ prostě 

nějak nemám potřebu to nějak hlásat. Víš, co… jsem prostě skinhead, nenávidim nácky a 

hotovo.“136 

Je patrné, ţe skinheadů, kteří na nášivkách nebo plackách nosí toto logo, je 

poměrně málo. Souvisí to samozřejmě s trendem nehlásit se otevřeně k odnoţi SHARP, 

který jsem popsal výše.  

 

LOGO TROJAN RECORDS137 

O Trojan Records jsem se zmínil uţ v teoretické části této práce, jen připomenu, 

ţe šlo o vydavatelství, které pouštělo do světa hlavně reggae a ska nahrávky a je mezi 

skinheady velmi oblíbené. 

                                                           
135 Viz. Příloha, Obr. 3. 
136 Informátor č. 7 (muţ, 36 let, barman). 
137 Viz. Příloha, Obr. 1. 
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„Ano, beru ho moţná spíš jako logo toho labelu, ale to sharpství je v tom vlastně obsaţený.  I 

s kapelou jsme ho pouţívali a je jedno, jak si to lidi vyloţili, obojí můţe bejt správně.“138 

 

Toto logo nosí řada bývalých SHARPů na tričkách, kapely nebo DJové ho mají na 

plachtách na pódiu, objevuje se na transparentech v kotli fanoušků Bohemians 1905, 

pouţívá se na plakátech ke koncertům a jiným akcím. Dá se teda často vykládat 

oboustranně. 

 

S tímto tématem souvisí i tetování, neboť v jeho motivech se často objevují 

symboly hnutí a obrazové odkazy na subkulturní ideologie jednotlivých odnoţí 

skinheads. Dalo by se moţná říci, ţe je oblíbenější u oi! skinheadů neţ třeba u 

tradicionálu, ale ani to neplatí absolutně. Jde o osobní záleţitost a podle toho k tomu 

přistupují i skinheadi. Někteří volí motivy podle toho, jak se jim daná věc líbí, pro jiné 

má obrázek určitý přesah a význam, většina uplatňuje při rozhodování oba tyto faktory. 

Mezi nejoblíbenější styly tetování zcela jistě patří tzv. old school vycházející 

z tradičních námořnických motivů, mezi ně patří vlaštovky, námořnické hvězdy, kotvy 

apod. Skinheadi si také často nechávají tetovat obrázek pavučiny na loket, coţ vychází 

z tradic vězeňského tetování. Fotbalová tématika se odráţí i v tetování a na tělech 

skinheadů se objevují znaky fotbalových klubů. Oblíbeným skinheadským motivem je i 

vavřínový věnec, který je hojně tetován. SHARPové pak často nosí vytetované 

SHARPské logo (britskou variantu) nebo alespoň jeho hlavní součást – helmici (viz. 

výše). 

 

„Mám vytetovaný nápis „Crucified“ a ukřiţovanýho skinheada, coţ je motiv crucified skinhead, 

který vznik ze songu americký kapely Iron Cross a hrají ho i Agnostic Front nebo The 

Business.“139 

 

Jde o motiv symbolizující křivdy, kterých se na skinheadském hnutí dopustila 

média a většinová společnost, kdyţ „ukřiţovala“ všechny skinheady za hříchy spáchané 

WP skins.140 

 

                                                           
138 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
139 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
140 Viz. Příloha, Obr. 8. 
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4.1.4. SHARP v Praze a subkulturní ideologie 

Na tomto místě připomenu vymezení pojmu subkulturní ideologie. Jde o soubor 

specifických hodnot, norem, postojů, které členové subkultur vyznávají, řídí se jimi a 

vyjadřují je.141 V případě subkultury SHARP jde hlavně o formování na základě opozice 

vůči jiným subkulturním ideologiím. 

 

4.1.4.1. Levice, pravice, apolitičnost 

Toto téma není nikterak jednoduché a jednoznačné. Je důleţité si uvědomit, ţe 

tato škála je opravdu široká, vede od radikální levice, přes sympatizování spíše s levicí, 

apolitický přístup, po sympatizování s pravicí, aţ po přihlášení se k extrémní pravici. 

Ve svém výzkumu jsem se snaţil rozluštit pozici většiny praţských SHARPů. Tušil 

jsem ale, ţe se mohou pohybovat takřka kdekoli na této škále, snad vyjma extrémní 

pravice. O tom, ţe někteří bývalí SHARPové se dnes hlásí jen k apolitickému proudu, 

ale tiše tolerují některé silně pravicové jedince, uţ jsem se v průběhu práce několikrát 

zmiňoval.  Stejně tak o skupinkách SHARPů, které se hlásí k výrazně levicovým 

názorům, anarchismu či komunismu. 

 

PROTI POLITICE V HNUTÍ 

 

„Nepodporuju extremisty, komunismus i nacismus byly zločiny na stejný úrovni, tak to vidim já. 

Zařadil bych se mezi apolitiky, ne proto, ţe nemám politický názory, ale protoţe ţe ve skinheads 

to nemá co dělat.“ 142 

 

„Nemám rád politiku, protoţe jenom rozděluje lidi. Jsem člověk s vlastním politickým názorem, 

který nemusim nikomu vnucovat ani prezentovat. Co se týče skinheads… myslim si, ţe s 

politikou by se nemělo vůbec spojovat.“143 

 

„Povaţuji se za apolitika, ale i za antirasistu. Nemám problém s označením SHARP, ale 

nevidím SHARP jako levicový proud.“144 

 

                                                           
141 Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. 2010: Hudební subkultury. Rukopis. V tisku. 
142 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
143 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
144 Informátor č. 10 (muţ, 22 let,student). 
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Spor mezi politickým a nepolitickým proudem uvnitř hnutí skinheads by se dal 

zjednodušit na dva základní argumenty. Apolitičtí skinheadi vyčítají politickým, ţe 

politika jen rozvrátila hnutí, ţe do skinheadství původně nepatřila a nemá v něm, co 

dělat. Naopak političtí skinheadi vyčítají apolitickým, ţe zavírají oči před realitou, 

chtějí ţít v nějakém vakuu aţ apatii. Je ale pravdou, ţe mnoho skinheadů či SHARPů, 

kteří se povaţují za apolitické, zároveň připouští, ţe politika k ţivotu patří a politický 

názor mají – jen ho nespojují se skinheads.  

 

DOLEVA 

„Sebe bych asi zařadil mírně doleva. A to vyplívá zase z velkýho spektra věcí... Je mě třeba 

blízká myšlenka rovnoprávnosti nebo třeba squattingu… Určitá sociální spravedlnost a tady 

tyhle věci, který vidíš ţe jsou organizovaný lidma tady z tohodle směru.“145 

 

„Sem levičák. Myslim, ţe to ti řekne hodně o tom, jak se dívám na pravici a celkovou politickou 

situaci.“146 

 

„Jsem proti kapitalistickému výrobnímu způsobu, státu a ideologiím (úsměv)… Ultralevičák se 

běţně pouţívá… ale necítím se být na levici politického spektra, jsem prostě proti spektru, které 

určuje  kapitál.
147 

 

V mém výzkumu jsem zároveň zaznamenal aţ výjimečnou shodu v otázce toho, 

zda ono „být skinhead“ nějak podle informátora samotného ovlivnilo jeho politické 

názory nebo třeba hodnotový systém.  

 

„Ten skinhead je ostraţitej, nechci říct plnej předsudků, ale má určitý hranice a je velice 

striktní v některých věcech. To mi třeba zůstalo, jsem teda uvolněnější, ale něco z toho mi 

zůstalo a jsem rád.“148 

 

„Pokud mě to v něčem ovlivnilo, tak leda v tom, ţe si víc uvědomuju, ţe je potřeba vţdycky stát 

za přáteli a za lidmi, kterým věříš, a doufat, ţe i oni to samý udělaj pro tebe.“149 

 

                                                           
145 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
146 Informátor č. 4 (muţ, 24 let, student). 
147 Informátor č. 5 (muţ, 30 let, učitel). 
148 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
149 Informátor č. 10 (muţ, 22 let,student). 
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Politicky nás to neovlivnilo, na hodnoty a ţivotní priority to určitý vliv má, 

shodují se informátoři jednohlasně. Ona subkulturní ideologie skinheads obecně, coţ 

platí i pro SHARPy, je dána spíše náhledem na svět, či způsobem, kterým se skinheadi 

staví k problémům. Zahrnuje hrdost, nekompromisní přístup, upřímnost. To vše je tedy 

spíše spojeno s charakterem, ţebříčkem hodnot a priorit, neţ s politikou jako takovou. 

Zároveň i s postoji a je ale logické, ţe postoje jedinců vlastně ústí v jejich politické 

názory, ty potom skutečně dělí hnutí na odnoţe. Pro praţské SHARPy samotné, ale také 

neexistuje jen jedna „správná“ politická cesta. Dnes tedy v Praze narazíme na apolitické 

SHARPy, kteří do hnutí skinheads nechtejí vnášet politiku, krom jasného 

antifašistického postoje. A najdeme zde i levicově orientované SHARPy, kteří chápou 

politický názor jako něco, za co se člověk nemá stydět a bez něho si neumí ţivot 

představit. Někteří ale připouští, ţe není potřeba to spojovat, tedy mohou být na jednu 

stranu skinheady či SHARPy a na druhou i komunisty, jedno chápou více jako styl 

ţivota a druhé jako osobní politický názor. Společnou platformou obou přístupů je 

vymezení se vůči nazi skinheadům a odmítání rasových předsudků. 

 

4.1.4.2. Antifašistická akce a anarchismus 

O Antifašistické akci (AFA/Antifa) jsem se zmínil jiţ v teoretické části této práce. 

Jen připomenu, ţe se jedná o neregistrovanou organizaci sdruţující radikální 

(militantní) antifašisty.150 Definuje se jako bojovník proti autoritářským ideologiím a 

skupinám usilujícím o jakékoli formy útlaku, především pak proti neonacismu a 

ultrapravici.151 

  

POZITIVNÍ NÁZOR 

„Proti Antifě nemůţi říct ani ň.  Já asi akorát nejsem aţ tak levicovej radikál, jinak jejich práci 

podporuju.“152 

 

„Hele, můj názor je pozitivní.“153 

  

                                                           
150 Ministerstvo vnitra: Archiv [online] [cit. 5. 6. 2011]. Dostupné z: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/extremis/2000/trendy.html#3_3_1> 
151 Antifa.cz [online] [cit. 5. 6. 2011]. Dostupné z: <http://www.antifa.cz/content/kdo-jsme> 
152 Informátor č. 4 (muţ, 24 let, student). 
153 Informátor č. 3 (muţ, 24 let, student). 
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BOJ PROTI NÁCKŮM – ANO, IDEOLOGIE – NE  

„Militantní boj s náckama – nevidím v tom problém a nic odsouzení hodnýho. Antifa je ale 

hodně anarchistická a silně prolevicová, coţ mě jinak neoslovuje.“154 

 

„Antifa je skupina lidí, co bojujou proti neonacismu a náckům obecně dost specifickým 

způsobem. Nelibí se mi, ţe je to, dá se říct, politická organizace, velmi levicová. Neuškodilo by, 

víc bojovat přímo a jasně. Ale to je kaţdýho věc.“155 

 

NEGATIVNÍ NÁZOR 

„Antifa, nic neţ nálepky. Anarchisti, volnomyšlenkáři, pravdoláskaři, marxisti, kocábovci, 

havlovci.“156 

 

Zde se samozřejmě odráţí předchozí téma, protoţe do názoru na Antifašistickou 

akci se logicky promítá ideová orientace jednotlivých skinheadů. Levicověji orientování 

SHARPové nemívají s Antifou problém, často s ní i sympatizují nebo nějakým 

způsobem spolupracují. U apolitických SHARPů lze rozlišit dva základní názorové 

proudy. Jedni Antifou svým způsobem pohrdají a nemůţou jí přijít na jméno. Jde hlavně 

o bývalé SHARPy, kteří uţ tak dnes nevystupují právě z důvodu, ţe se mnoho z nich 

začalo angaţovat v anarchistických organizacích apod. (viz. výše). To jsou skinheadi, 

kteří nemají v lásce „levičáky“ obecně, anarchisty a Antifašistickou akci omítají právě 

pro její levicovou orientaci. Dnes uţ tedy o sobě většinou jako o SHARP nemluví. Lidí 

s tímto názorem, kteří zároveň vystupujících jako SHARPové, je opravdu málo, jedná 

se spíše o výjimky. Druhým proudem jsou apolitičtí a nerasističtí skinheadi a 

SHARPové, kteří schvalují boj Antify proti neonacistům, ale neztotoţňují se s jejími 

anarchistickými názory a ideovým směřováním celkově.  

 

4.1.4.3. Rasismus 

Anthony Giddens definuje rasismus jako předsudek zaloţený na sociálně 

významných fyzických rozdílech, přičemţ rasista je pak člověk, který na základě takto 

vnímaných rasových rozdílů povaţuje některé jedince za nadřazené a jiné za 

méněcenné.157 

                                                           
154 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
155 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
156 Informátor č. 8 (muţ, 22 let, informační technologie). 
157 Giddens, Anthony. 1999. Sociologie. Praha: Argo, str.231. 
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NEJSEM RASISTA – AKTIVNĚ 

„Stoprocentně odmítám rasismus. Beru to jako samozřejmost a jsem obklopen lidma se stejným 

postojem. Nejsem moc militantní, ale kdyţ slyším nějaký rasistický kecy, většinou mám silný 

nutkání se do toho zapojit a říct nahlas, co si myslím.“158 

 

NEJSEM RASISTA – PASIVNĚ 

„Nejsem rasista a nikdy nebudu (…)  to ţe je někdo ţlutej, černej nebo oranţovej, je mi fakt 

jedno. Boj proti rasismu nemá v Čechách smysl, lidi jsou jako tupý stádo. Názor nezmění, za coţ 

dost velkou měrou můţe v Čechách dost specifický problém s cikánama.“159 

 

U SHARPů zcela logicky nepředpokládáme rasistické názory, nehledě na to, ţe 

v rozhovoru by je těţko člověk hlásící se ke „skinheadům proti rasovým předsudkům“ 

přiznal. Já ale znovu podotýkám, ţe ne všichni moji informátoři se v době rozhovoru 

povaţovali přímo za SHARPy. (viz. Popis vzorku a jeho reflexe) Podíváme-li se na 

skinheady, kteří odmítají rasismus obecněji, pak je lze rozdělit na dvě části. A sice 

podle jejich angaţovanosti, nebo jednoduše řečeno „odhodlanosti“ řešit a diskutovat 

otázku rasismu, to pak i obecněji neţ jen v souvislosti s hnutím samotným. Jedni 

odmítají rasismus a jsou vţdy připraveni bavit se na toto téma, postavit se proti 

opačnému názoru apod. Druzí také odmítají rasismus, ale nemají potřebu to dávat 

najevo, také jsou mnohdy unaveni donekonečna opakujících se rozprav na toto téma. 

Ale oba dva přístupy se dají najít napříč společností a nemyslím si, ţe by v tomhle 

museli být skinheadi nějakým způsobem výjimeční. V této souvislosti jsem si vzpomněl 

na kapitolu Etnicita a rasa v Giddensové knize Sociologie, kde se autor věnuje postoji 

většinové populace. Zde prezentuje přístup Roberta K. Mertona, který rozdělil základní 

postoje a chování většinové populace vůči menšinám na čtyři základní typy. Prvním je 

tzv. Neochvějný liberál (nemá předsudky a odmítá diskriminaci, i kdyţ mu to přinese 

riziko). Druhým typem je tzv. Přizpůsobivý liberál (povaţuje se za osobu bez 

předsudků, ale neplave proti proudu, kdyţ mu to přinese problémy). Třetím typem je 

tzv. Opatrný rasista (má předsudky, ale z různých důvodů je nedává najevo). Posledním 

je pak tzv. Aktivní rasista (má silné předsudky a podílí se na diskriminaci).160 

Pouţijeme-li toto dělení, pak bychom SHARPy v Praze povaţovali za první dva typy. 

                                                           
158 Informátor č. 2 (muţ, 25 let, obchodní firma). 
159 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
160 Giddens, Anthony. 1999. Sociologie. Praha: Argo, str. 235. 
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Skinheady napříč všemi odnoţemi bychom našli i napříč tímto rozdělením – ve všech 

typech. Skinheads obecně se tedy nemusí v otázce rasových předsudků nikterak lišit od 

většinové populace.  

 

4.1.4.4. Vůle očistit jméno skinheads 

„Furt naráţíš na to úskalí, ţe lidi nevědi a mají ty předsudky. O to je to pro mě zajímavější, furt 

si za tim stát a bojovat za to, nevadí mi to dodneška. Mile rád strávim celej večer vykládáním, 

jak to vlastně bylo.“161 

 

„Vţdycky sem horlivě vysvětloval, ţe skinhead se nerovná nácek a hodlám v tom dál 

pokračovat. Myslim, ţe by to měli lidi vědět. (…) Ale poslední dobou se uţ hákoši neoblíkaj jako 

skins, poslední dobou začli kopírovat jiný styly. Kopírujou všecko, aby se zalíbili.“162 

 

„Kdyţ mi bylo 18, tak jsem ty ambice měl. Dneska uţ dávno ne, protoţe to nemá smysl a je to 

ztráta času.“163 

 

„Jako vysvětlim to člověku, u kterýho mi záleţí na tom, aby si nemyslel, ţe jsem nácek, jo… Ale 

ţe bych to nějak musel provolávat všude, to bych nedělal nic jinýho.“164 

 

Zde je to velmi podobné, jako v předchozím případě u odhodlanosti řešit otázku 

rasismu. Musíme si také uvědomit, ţe dnes je jiná doba a jiná situace, neţ byla 

v devadesátých letech. Na ulicích a v hospodách uţ nepotkáte tolik hajlujících mladíků 

s oholenou hlavou a v těţkých botách. U mnohých skinheadů je zároveň patrná i určitá 

únava a rezignovanost na neustálé, obhajování se, přeříkávání historie a vysvětlování 

rozdílů mezi odnoţemi skinheads. Zjistil jsem, ţe určitou roli hraje věk. To je 

samozřejmě přirozené, protoţe mladí mívají obecně větší nadšení a vůli se v tomto 

směru angaţovat a bojovat za svoji pravdu. Starší skinheadi se často shodují, ţe to je 

stále dokola a uţ to vzdali. Mnozí dokonce říkají, ţe je jim jedno, co si myslí ostatní, 

oni sami vědí, jaká je pravda a to jim stačí. Pocity, které zde popisuji se ale netýkají 

pouze SHARPů, platí více méně pro všechny skinheady, kteří nechtějí být spojováni 

s extrémní pravicí. U SHARPů je to samozřejmě patrnější, protoţe ono vymezení se 

vůči nazi skins je stěţejním postojem. Tím spíše ale mnozí starší SHARPové pociťují 

                                                           
161 Informátor č. 1 (muţ, 26 let, student). 
162 Informátor č. 4 (muţ, 24 let, student). 
163 Informátor č. 6 (muţ, 26 let, produkční). 
164 Informátor č. 9 (muţ, 28 let, řidič). 
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tuto únavu, nebo mluví o tom, ţe dnes uţ není potřeba tolik se vymezovat a bojovat, 

protoţe neonacisté opouští styl skinheads. (viz. výše). 
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5. Závěr  

Mojí osobní ambicí bylo, co nejvěrněji zachytit stav subkultury SHARP v Praze 

v roce 2011, přičemţ hlavním cílem této práce bylo zodpovědět otázku týkající se 

společné subkulturní ideologie a subkulturního stylu praţských SHARP. To by zároveň 

vedlo i k lepšímu pochopení této odnoţe skinheads. Zvolil jsem kvalitativní výzkum a 

hlavní technikou sběru dat byl rozhovor, který jsem povaţoval za důleţitý hlavně 

z hlediska zodpovězení otázek týkajících se subkulturní ideologie. Výzkumu jsem 

doplnil zúčastněným pozorováním, které mi lépe pomohlo zodpovědět některé otázky 

ohledně projevů subkulturního stylu. Uţitečným doplněním bylo i mnoţství pramenů, 

které se mi postupně dařilo hromadit, šlo především o zapůjčené tištěné fanziny nebo 

jejich internetové podoby. Uvědomuji si ale, ţe mi často pomohla i osobní zkušenost, 

kterou mám se zkoumanou subkulturou a prostředím, ve kterém se pohybuje. Mnohé 

závěry jsem jiţ prezentoval v předchozí kapitole v rámci analýzy dat. Nyní bych rád 

shrnul nejdůleţitější poznatky mého výzkumu a zodpověděl tak mé výzkumné otázky a 

hlavní výzkumný problém, jak jsem jej definoval výše. 

Podle Martina Bastla kolísá v roce 2001 orientace českých SHARPů mezi levicí a 

apolitičností klonící se k tradicionalismu. Můj výzkum tento stav potvrdil i v roce 2011. 

Dnes tedy v Praze potkáme apolitické SHARPy, kteří do hnutí skinheads nechtějí vnášet 

ţádnou politiku. Zároveň ale najdeme i levicově orientované SHARPy, kteří sice 

nemusí nutně spojovat skinheadství s určitým politickým názorem, ale zároveň odmítají 

apolitický přístup k ţivotu. Politika se tak chtě nechtě promítá do jejich názorů, postojů 

nebo ţebříčku hodnot a ovlivňuje tak samotnou subkulturní ideologii. Pak mohu 

konstatovat, ţe praţští skinheadi hlásící se k odnoţi SHARP, nesdílí bezvýhradně 

společnou subkulturní ideologii. Společným postojem tak zůstává pouze vymezení se 

vůči nazi skinheadům i extrémní pravici a odmítnutí rasových předsudků, jako něčeho, 

co má být spojováno s hnutím skinheads. Zde se nabízí otázka, kterou jsem si zároveň 

definoval jako jednu z výzkumných, totiţ nakolik je vůbec subkulturní ideologie 

významná pro samotné SHARPy. Můj výzkum totiţ popisuje situaci v Praze, kde se 

nedá hovořit o tom, ţe by se na základě přihlášení se k odnoţi SHARP a k případné 

společné subkulturní ideologii, organizovala určitá skupina lidí. V Praze fungují 

skupinky, které jsou zaloţené na přátelských vztazích a dále je určuje například 

společný hudební vkus nebo oblíbený fotbalový klub (viz. Bohemians 1905). Tyto 

skupinky ale tvoří skinheadi hlásící se k Oi! skins, Tradicionálům i k SHARPům. 
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Zároveň i jedinci, kteří se povaţují zkrátka jen za skinheady. Společným jmenovatelem 

je nerasistický postoj. Tak tedy dostáváme odpověď i na otázku, zda se praţští 

SHARPové nějakým způsobem organizují. O společné oficiální organizovanosti na 

základě příslušnosti k hnutí SHARP nemůţe být řeč. Ono „být SHARPem“ se tak stále 

více dostává do individuální roviny. Jde spíše o osobní postoj neţ o jasně definovanou 

subkulturu. Neznamená to, ţe by osobní postoj dříve nehrál ţádnou roli, ale v roce 2011 

chybí určitá rovina sdílení. Nenajdeme tak v Praze fungující SHARP crew, ziny 

vydávané SHARPy pro SHARPy nebo kapelu, která by jasně deklarovala svoji 

příslušnost k odnoţi SHARP. 

Kolega Bast zároveň v roce 2001 předpokládá, ţe skinheadské hnutí v České 

republice, včetně jeho SHARP odnoţe, se bude dále vyvíjet, aţ se stabilizuje a zaujme 

jasně čitelné pozice. Na základě nasbíraných dat a studia pramenů musím potvrdit, ţe 

k určitému vývoji opravdu docházelo. Dá se říci, ţe pokračoval trend zbavovat se 

„nálepky“ SHARP a nehlásit se k této odnoţi přímo a veřejně – SHARPů tak nadále 

ubývalo. Nedá se ale usuzovat, ţe by se jiţ tento vývoj zcela zastavil, jednotlivé odnoţe 

hnutí by se definitivně stabilizovaly hnutí a bylo by je tak snadnější definovat. Mnohdy 

je tomu právě naopak. Důkazem pro mě byl i můj výzkumný vzorek, neboť bylo 

v podstatě nemoţné přesně kategorizovat, k jaké odnoţi se dotyční hlásí. Tato 

provázanost se tak odráţí i v odpovědi na mou další výzkumnou otázku. Praţští SHARP 

se vnímají jako součást praţské skinheadské subkultury a ohraničují se jen 

nerasistickým postojem. Na tomto místě bychom se samozřejmě mohli pozastavit nad 

tím, zde něco jako „praţská skinheadská subkultura“ vůbec existuje. V očích samotných 

skinheadů je současná scéna na bodu mrazu, mluví o pasivitě a nejednotnosti. Existují 

ale stále kluby a bary, kde se skinheadi scházejí, fungují skinheadské kapely a je zde i 

mnoţství skinheadů, kteří i dále toto hnutí reprezentují.  

Z hlediska subkulturního stylu se SHARPové v dnešní Praze v podstatě neliší od 

tradičních skins nebo oi! skinheadů. Je otázkou preference kaţdého SHARPa, zda dává 

přednost elegantnějšímu, sportovnějšímu, nebo řekněme punkem ovlivněnému stylu. 

V jednom se ale všichni shodují – jde o důleţitou součást identifikace s hnutím 

skinheads. Dá se říci, ţe společný subkulturní styl SHARPů je zaloţen pouze na jejich 

identifikaci se skinheads obecně. Neplatí tedy mýty o společné barvě tkaniček, 

neexistují značky oblečení oblíbené pouze u SHARPů apod. Jediným výrazným 
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sjednocujícím prvkem je logo SHARP165, které nosí zpravidla ve formě nášivky na paţi. 

Zjistil jsem ale, ţe existuje řada skinheadů, kteří se identifikují se SHARPy, ale toto 

logo nenosí. Coţ opět potvrzuje výše zmíněné tvrzení, ţe přihlášení se k SHARP je 

spíše otázkou osobního postoje. 

V samém závěru si ještě dovolím poznamenat, ţe témata týkající se hnutí 

skinheads skýtají ještě mnoho prostoru pro celou řadu zajímavých výzkumů. Budu tak 

se zájmem sledovat, zda někdo naváţe na tuto práci nebo práce mých kolegů.    

                                                           
165 Viz. Příloha, Obr. 3. 
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7. Přílohy 

7.1. Vybrané texty hudebních skupin 

 

 

Název skupiny: Green Smatroll 

Název alba:  Rude Jazz 

Název písně:   SHARP 

Vydavatel:  vydáno vlastním nákladem 

Rok vydání:  2009 

 

 

Proč si nás všichni lidi pletou?  

A proč si kaţdej myslí, ţe jsme stejný? 

Bránim se jednoduchou větou  

A pořád opakuju, ţe my jsme jiný 

 

Kdyţ rasista si myslí, ţe jsi kámoš,  

protoţe povědomou značku nosíš – Lonsdale! 

Ale ty přece nejsi hákoš 

Máš černobílou duši a dobře to víš 

 

Vostře proti rasismu! 

Vostře proti útlaku! 

Vostře proti marnosti! 

Vostře proto tuposti! 

 

Budem svý ideály chránit 

Černý, bílý, no tak spojme síly! 

Teritoria budem bránit 

Kdyţ mi černoch řekne: Ahoj! – no tak to je mi milý! 

 

Všem demagogům dal bych jenom chvíli, 

aby svý slova vzali rychle zpět, 

Dal bych jim běţet dlouhou míli. 

A leví nebo praví, pryč s nima hned! 
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Název skupiny: Last Strike 

Název alba:  Dělnický Rock 

Název písně:   Skinheads proti rasovým předsudkům 

Vydavatel:  MAP Records 

Rok vydání:  2008 

 

 

Dělnická třída je kolébkou naší 

Odkojeni ulicí děvčata i hoši 

Neházejte nás do pytle s tupými rasisty 

Ani kurva neříkejte, ţe jsme nějací nacisti 

 

Nesnášíme debily, co ukradli nám módu 

A uţ vůbec nepějeme na Hitlera ódu 

Holá hlava můţe být hnědá, bílá, černá 

V té hlavě však zaznívá jen myšlenka jedna 

 

Pryč s rasismem! Pryč s fašismem! 

My jsme skinheads! My jsme skingirls! 

Pryč s pravicí! Pryč s autoritou! 

Stay SHARP! Stay SHARP! 

 

Máme svoje názory, co tvoří naše hnutí 

Proti špíně rasismu chceme stát semknutí 

Dej si odchod kokote s kříţem hákovým 

Jo ty tomu nerozumíš? Pěstí ti napovím… 

 

Nechceme, jako většina, být součástí stáda 

Chceme se bouřit a ţít po svém, nebýt armáda 

Proto skinheads na planetě spojme svoje síly 

Ať pocházíš odkudkoli černý, ţlutý, bílý! 

 

Pryč s rasismem! Pryč s fašismem! 

My jsme skinheads! My jsme skingirls! 

Pryč s pravicí! Pryč s autoritou! 

Stay SHARP! Stay SHARP! 
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Název skupiny: Honorace 

Název alba:  Spojení 

Název písně:   Není skinhead jako skinhead 

Vydavatel:  Neznámý 

Rok vydání:  2005 

 

 

Není skinhead jako skinhead 

Pravej skinhead není rasista 

To ţe má holou hlavu 

Neznamená, ţe je fašista 

Za to skíni nemůţou 

Ţe jsou nácci vopice 

Maj bombra, maj teţký boty 

Taky holý palice 

 

Neonacisté čeští 

Dostávají pěstí 

Jestli taky jednu chceš 

Hned za rohem dostaneš 

 

Pravej skinhead v týhle době  

S lidma problém má 

Kaţdej nácka vidí v tobě 

Je to doba zlá 

Utlačovat menšiny 

Však bez ţádný příčiny 

Je to nácek zmatený 

Ţivotem popletený 
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Název skupiny: Muerti 

Název alba:  Konec hodnýho chlapce 

Název písně:   Antifascist Oi! 

Vydavatel:  Neznámý 

Rok vydání:  2010 

 

Always Antifascist, Always Antirascist 

Always Apolitic, Always, Always, Always 

 

Vţdycky proti fašismu, vţdycky proti rasismu 

Bez pachutě politiky, bez hvězdy a bez svastiky  

 

Antifascist, Antifascist Oi! 

Jenom Oi! Samý Oi! Antifascist, Antifascist Oi! 
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7.2. Obrazová příloha 

 

 

Obr. 1 Logo Trojan Records (zdroj: http://folkestoneskabourfestival.co.uk/2011/images/stories/Trojan-Logo.jpg) 

 

 

 

Obr. 2 Gramofonová deska od Trojan Records  

(zdroj:http://www.dubvendor.co.uk/ekmps/shops/dubvendor/images/7keithntexstopthattrain%5Bekm%5D300x300%

5Bekm%5D.jpg) 
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Obr. 3 Logo S.H.A.R.P. – Britská varianta  

(zdroj:http://1.bp.blogspot.com/_hYlHnBbb2mI/TAMyJLVL3II/AAAAAAAAAic/e9bUCw84olI/s320/sharp_logo.gi

f) 

 

 

 

Obr. 4 Logo S.H.A.R.P. – Americká varianta  

(zdroj: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSu3okm-ko29YWZwDARkYD8c9h8jTSSKOpba2QhKVVUIo-

z4k7K&t=1) 
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Obr. 5 Leták newyorských SHARP č.1  

(zdroj: http://3.bp.blogspot.com/_FzBci_he9_0/S2mxS2SodZI/AAAAAAAAAQw/7kA65bMvt-E/s400/open.bmp) 
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Obr. 6 Leták newyorských SHARP č.2  

(zdroj: http://4.bp.blogspot.com/_FzBci_he9_0/S2mwjZofIfI/AAAAAAAAAQg/hLoEX-EygJw/s400/rase.bmp) 
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Obr. 7 Leták newyorských SHARP č.3  

(zdroj: http://4.bp.blogspot.com/_FzBci_he9_0/S2mw2hI-djI/AAAAAAAAAQo/Zi5mXhTKza0/s400/sh.bmp) 
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Obr. 8 Motiv ukřižovaného skinheada na letáku newyorských SHARP  

(zdroj: http://4.bp.blogspot.com/_FzBci_he9_0/S2mx8fPrqvI/AAAAAAAAAQ4/OJTNThFswMc/s400/ 

crucified.bmp) 
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Obr. 9 SHARPové s transparentem  

(zdroj: http://www.kidsandheroes.com/ir/images/kah_NewsModule-News/7831-image-File-

dfab46273a_31247005_o2--250x250.jpg) 

 

 

Obr. 10 Jedna z variant Loga kampaně GNWP  

(zdroj: http://www.punk.cz/data/USR_131_DEFAULT/gnwp_BW_.thumbnail.jpg) 

 

Obr. 11 Logo kampaně GNWP – Varianta Bohemians 1905  

(zdroj: http://www.gnwp.cz/sites/default/files/images/bohemka.preview.jpg) 
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Obr. 12 Transparent k uctění památky zabitého SHARPA Jana Kučery – kotel fanoušků Bohemians 1905  

(zdroj: http://www.bohemians.cz/images/orig/hraci_akcni_jednotlivci/fotogalerie/240208_2045_IMG_0108.JPG) 

 

 

Obr. 13 Obal desky From Protest to Resistece! od kapely The Pratest  

(zdroj: http://userserve-ak.last.fm/serve/126/19263221.jpg) 
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Obr. 14 Mods  

(zdroj: http://4.bp.blogspot.com/_n-eExf_Hhi4/TUXqxUPaKYI/AAAAAAAAAU4/MUxsPL-A4u4/s1600/Mods.jpg) 

 

 

Obr. 15 Skinheads – London, 1970  

(zdroj: http://modculture.typepad.com/photos/uncategorized/2008/11/05/chelsea_skinhead.jpg) 
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Obr. 16 Demonstrace National Front  

(zdroj: http://images.mirror.co.uk/upl/m4/jun2009/4/6/nick-griffin-image-2-996158499.jpg) 

 

 

Obr. 17 Nepokoje v ulicích související s demonstracemi National Front, 1980  

(zdroj: http://images.icnetwork.co.uk/upl/birmmail/jun2011/9/3/national-front-march-august-1980-image-2-

513887179.jpg) 
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Obr. 18 Lauren Aitken, („Boss Skinhead“/„Godfather Of Ska“)  

(zdroj: http://a4.l3-images.myspacecdn.com/images02/63/0893f879deef4a9eb9fe5b108ef462c7/l.jpg) 

 

 


