
Úvod 

Punk je rebelující, svobodný, provokativní, čestný. Punk můžeme považovat za revoluční 

hnutí, stejně jako byli beat generation nebo hippies. Přesto punk přinesl něco nového. Je 

rozporuplný, hrdý a je vidět.  

V této práci zkoumám celé téma alkoholu, tedy způsob jeho konzumace, vliv na osobnost 

člověka, přemýšlení o něm, názory na něj, v prostředí českého punku. Důraz ve výzkumné 

části je kladen především na autenticitu a autonomii punkerů. Cílem je popsat způsoby 

konzumace alkoholu i přemýšlení o něm mezi lidmi, kteří se identifikují s punkem. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou, které se dále člení do kapitol 

a podkapitol. Teoretická část popisuje alkohol a jeho charakteristiky a účinky na lidský 

organismus. Dále přibližuje termíny kultura a subkultura. Popisuje vznik punku ve světě i u 

nás, jeho vývoj a znaky. Přináší jeho charakteristiku i popis vztahu punkerů k alkoholu. 

Praktická část je zaměřena na výzkum. Prostřednictvím studia literatury a rozhovorů 

s jednotlivými punkery se snažím získat komplexní pohled na vztah punkerů k alkoholu. 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem použila polostrukturované rozhovory a případové 

studie punkerů, které autenticky popisují jednotlivá témata, jejichž analýza potom tvoří 

výsledek celé práce.  

Přestože sama nevyznávám hodnoty punku a s hnutím se neidentifikuji, vnímám jako potřebu 

či nutnost toto téma přiblížit širšímu okruhu lidí, protože mi punk sám o sobě připadá značně 

stigmatizovaný a mnoho lidí nevnímá jeho obsah, ale pouze formu. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Teoretická část 

Pro správné pochopení celé problematiky vztahu punku a alkoholu je nezbytné vymezit 

základní pojmy a stručně popsat jednotlivé tematické celky. O alkoholu bylo již napsáno 

mnoho, práce shrnuje základní důležité poznatky a fakta, týkající se jak látky samotné, tak 

jejího vlivu na lidské zdraví a osobnost člověka. Dále se v práci věnuji otázce vlivu alkoholu 

na mladé lidi a způsobu jejich přemýšlení o něm. Alkohol je společným tématem pro mnoho 

kultur i subkultur, já se věnuji subkultuře punku. Je tedy nezbytné popsat její znaky, historii a 

konečně také propojení punkové subkultury s užíváním alkoholu.  

 

1.1 Alkohol 

Konzumace alkoholu provází lidstvo od jeho počátků. V dnešní době a v naší společnosti je to 

droga číslo jedna. Užívání alkoholu je rozšířeno mezi dospělou i dětskou společností. Děti a 

dospívající často vidí užívání alkoholu doma, připadá jim to běžné a správné a bez včasného 

zásahu rodičů přejímají stejný vzorec užívání této látky. V mnoha rodinách se alkohol neužívá 

a jejich děti stejně začnou alkohol pít. Vysvětluji si to rebelstvím a potřebou se odlišovat od 

většinové společnosti a především rodiny v období dospívání. Může jít i o potřebu 

sounáležitosti a identifikace s určitou skupinou vrstevníků. Sociální skupiny vytvářejí 

subkultury, kde je pití alkoholu více či méně protěžováno nebo naopak zcela vyloučeno. 

Téma alkoholu naši společnost provází celou historií. Tato kapitola shrnuje to podstatné, co 

bylo o alkoholu zjištěno. 

 

1.1.1 Charakteristika alkoholu 

Alkohol, přesněji tedy etylalkohol (etanol) je čirá, bezbarvá tekutina charakteristického 

zápachu a palčivé chuti. Chemická značka etylalkoholu je C2H5OH. Alkohol vzniká 

zkvašením cukru za působení kvasinek. Zkvašení probíhá maximálně do koncentrace 16 % 

alkoholu, protože při vyšších koncentracích jsou kvasinky ničeny vlastním produktem. Vyšší 

koncentrace se dosahuje destilací. Alkohol lze získat z jakékoliv formy škrobu nebo cukru. 

Název slova alkohol pochází z arabského al-ka-hal, které označuje zvláštní, jemnou látku 

(Skála, 1988). Jiný druh alkoholu se vyrábí ze dřeva (metylalkohol) a používá se v různých 

technických kapalinách a medicinálním lihu. Někteří jedinci, většinou s pokročile rozvinutou 

závislostí na alkoholu ho pijí jako náhražku alkoholu, protože je levnější. Metylalkohol je 



silně jedovatý a často vede k oslepnutí, bezvědomí a smrti z acidózy (Shapiro, 2005). Mezi 

stoupenci punku, zvláště těmi bez domova a prostředků, je požívání metylalkoholu ne úplně 

řídký, a nezanedbatelný jev. 

Skála (1988) říká, že když hovoříme o alkoholu, myslíme tím nápoje obsahující určité 

množství alkoholu a další přísady. Jako alkohol (alkoholické nápoje) jsou podle 

protialkoholního zákona označeny všechny nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového 

procenta, tedy 0,6 hmotnostního procenta etylalkoholu. Podle způsobu výroby rozeznáváme 

tři druhy takových nápojů: 

a) piva, která obsahují 1,5 – 5 % alkoholu 

b) vína, s obsahem alkoholu 7 – 18 % 

c) lihoviny s obsahem 22,5 % alkoholu a vyšším. 

Způsob aplikace alkoholu je požitím per os. Alkohol dobře prochází biologickými 

membránami, rychle se vstřebává z trávicího traktu a prostupuje hematoencefalickou bariérou 

do mozku. Jiné způsoby aplikace jsou možné, ale málo obvyklé (Kalina, 2008). 

Asi 20 % alkoholu se vstřebává sliznicí žaludku, 80 % sliznicí tenkého střeva. Rychlost 

vstřebávání ovlivňují i jiné látky obsažené v nápoji, dále fyzický a psychický stav člověka, 

návyk na pití alkoholických nápojů a obsah žaludku. 

Pro vyjádření množství alkoholu v krvi používáme tisíciny, tedy promile.  

Gram alkoholu představuje asi 1, 26 ml (Bečková & Višňovský, 1999). U průměrné dospělé 

osoby se alkohol metabolizuje v organismu tempem necelých 10 g čistého alkoholu za 

hodinu, tj, zhruba jeden půllitr desetistupňového piva (Shapiro, 2005). 

Pro stanovení hodnoty alkoholémie se v praxi používají dvě standardizované metody. První 

z nich je plynová chromatografie, druhá je Widemarkova zkouška (Popov in Kalina, 2003).  

 

1.1.2 Účinky alkoholu 

„Psychoaktivní účinky alkoholu závisí zejména na množství (dále též na formě a způsobu 

užití (požitého alkoholického nápoje a mají komplexní charakter. Na výsledném 

bezprostředním efektu (projevech chování) se podílejí vedle biologických (osobní dispozice, 

kondice, zdravotní stav) také psychologické vlivy (anticipace účinku, očekávaný efekt) a 



vlivy sociální (působení prostředí, ve kterém dochází k pití, včetně působení společnosti, 

dalších osob).“ (Popov in Kalina, 2003, s. 152). 

Stav po požití alkoholu se nejčastěji projeví jako prostá opilost. Malé dávky působí 

stimulačně, vyšší tlumivě. Na počátku se dostavuje zlepšení nálady, pocit sebevědomí a 

energie, později dochází ke ztrátě zábran a snížení sebekritičnosti. Postupně se dostavuje 

únava, útlum a spánek (Kalina, 2008). 

Dle Kaliny (2008) má intoxikace čtyři stadia v závislosti na hladině alkoholu v krvi: 

a) lehká opilost – excitační stadium (alkoholémie do 1,5 g/kg), 

b) opilost středního stupně – hypnotické stadium (alkoholémie 1,6 – 2,0 g/kg), 

c) těžká opilost – narkotické stadium (alkoholémie více než 2 g/kg), 

d) těžká intoxikace se ztrátou vědomí, hrozící zástavou dechu a oběhu – asfyktické stadium 

(alkoholémie nad 3 g/kg). 

 

1.1.3 Rizika užívání alkoholu 

„Příčinou zdravotních a sociálních problémů, které alkohol působí nebo k nimž přispívá, jsou 

tři charakteristiky této látky: 

a) má přímý toxický účinek na orgány, kdy nejmarkantnějším příkladem jsou játra, 

b) je to omamná látka a někteří uživatelé se tak pod jeho vlivem uchylují k riskantnímu 

chování, které může mít za následek úraz nebo přenos nákazy,  

c) alkohol je látkou, na níž vzniká závislost. 

 

Mezi důležité faktory v rámci problémů souvisejících s konzumací alkoholu patří: kolik toho 

určitá osoba vypije, za jaké časové období a kontext konzumace alkoholu. Například požití 

velkého množství alkoholu při jedné příležitosti může mít za následek intoxikaci a následně 

nehody, případně akutní sociální problémy, mezi něž může patřit násilí a konflikty se 

zákonem. V každé společnosti je proto rozsah problémů souvisejících s alkoholem určen 

průměrným množstvím požitého alkoholu a vzorcem konzumace.“ (Obot, 2006, s. 113). 

Při užívání alkoholu se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky. Z krátkodobých to jsou 

poruchy rovnováhy a svalového napětí, zpomalení reakčního času, nevolnost, zvracení, 



poruchy chování s agresivitou, snížená sebekritičnost, riskantní chování s následnými úrazy, 

kvantitativní poruchy vědomí až smrt. Existuje málo častá komplikace, která se nazývá 

patická opilost. Vzniká po vypití malého množství alkoholu, které by u většiny lidí 

nezpůsobilo intoxikaci, dochází k poruše vědomí s bludy a halucinacemi, poruchám chování 

často s agresí obrácenou k ostatním nebo k sobě samému. Tento stav odeznívá po minutách až 

hodinách, končí terminálním spánkem. Na stav se dotyční nepamatuje.  

Do dlouhodobých nežádoucích účinků pití alkoholu řadíme především poškození 

gastrointestinálního traktu, jako jsou poruchy trávení, průjmy a záněty žaludku. Poškození 

jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy a jícnovým varixům, chronické poškození může vést 

k rozvoji nádorového bujení – karcinomu jater, jícnu, žaludku, tenkého střeva a rekta. 

Poškozena může být slinivka břišní s následujícím diabetem. U uživatelů alkoholu bývá častá 

i malnutrice, avitaminóza, arteriální hypertenze, kardiomyopatie, poruchy krvetvorby, anémie. 

Tyto stavy bývají doprovázeny poruchami spánku, úzkostmi, depresemi. Dlouhodobé užívání 

alkoholu vede k poruše nervového systému – projeví se organické poškození mozku, 

psychotická porucha, halucinace, paranoidní bludy, poruchy paměti až do stadia demence. U 

těhotných žen, které nestřídmě pijí alkohol, je riziko vážného poškození plodu, tzv. fetální 

alkoholový syndrom (Kalina, 2008). 

Povaha účinků alkoholu u dětí a mladistvých se liší od té u dospělých. Alkohol je pro mladé 

mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Dětská játra nejsou schopna ho odbourávat v takové 

míře. Návyk na alkohol se u nich vytváří velmi rychle. Alkoholické nápoje u mladých lidí 

zvyšují nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího 

ústrojí a nervového systému i duševních chorob (Nešpor & Csémy, 1995). Proto vyspělé 

národy chrání své mladé občany před jeho účinky a to prostřednictvím zákonů. V České 

republice je povoleno prodávat alkoholické nápoje osobám od 18 let. V této práci se věnuji i 

otázce, kdy stoupenci punkové subkultury začínají užívat alkohol. Nejen z toho, ale i z našich 

zkušeností vyplývá, že toto nařízení se u nás zdaleka nedodržuje a koupit si alkohol před 

dovršením plnoletosti je snadné.  

 

1.1.4 Typy osob podle konzumace alkoholu 

Dle Skály (Skála, 1988) můžeme obecně definovat čtyři skupiny lidí podle toho, co od 

alkoholických nápojů požadují: 



a) Abstinenti – užívání alkoholu v sebemenším množství odmítají. Důsledných 

abstinentů je v dospělé populaci málo, v českém prostředí je to dané i kulturním a historickým 

protěžováním alkoholických nápojů. 

b) Konzumenti – od alkoholického nápoje požadují pouze tekutiny a chuť, nevyžaduje 

jeho účinky. Ve většině případů konzument požije kolem 7 – 10 g alkoholu, který zdravá játra 

umí rozložit ještě během vstřebávání, tudíž prakticky neovlivní nervovou činnost. Někteří 

konzumenti pijí alkohol při slavnostních příležitostech a mohou si přivodit i lehkou opilost. 

c) Pijáci – vedle tekutin a chuti vyžadují především účinky alkoholu obsaženého 

v nápoji, tedy euforii. Pokud člověk hledá v alkoholickém nápoji zdroj euforie, je zde velká 

pravděpodobnost, že jeho pití se dostane do stadia závislosti na alkoholu. 

d) Osoby závislé na alkoholu (alkoholici) – udržují neustálou hladinu alkoholu. Při 

nedostatku se dostavují abstinenční příznaky. Závislost dále určuje 6 kritérií závislosti podle 

MKN 10.  Dle Světové zdravotnické organizace je člověk na alkoholu závislý, jestliže mu 

působí zřetelné oslabení tělesného i duševního zdraví a/nebo problémy ve společenských 

vztazích a činnostech. 

 

1.1.5 Mladí lidé a alkohol 

„Mladí lidé obecně jsou považováni za ohroženou skupinu. Mezi mladými ale existují další 

specifické skupiny, které vykazují zvýšené riziko ohrožení“, v našem případě užíváním 

alkoholu. „Mezi obzvláště ohrožené skupiny patří mladiství pachatelé trestné činnosti, mladí 

lidé v ústavní péči, mladí lidé s nedokončeným základním vzděláním a studenti, kteří mají 

problémy v sociální rovině nebo problémy s prospěchem. Dále sem patří mladí lidé žijící ve 

znevýhodněných rodinách a čtvrtích, kde se koncentruje více různých rizikových faktorů a 

problémů souvisejících s užíváním a nadužíváním alkoholu nebo dalších drog.“ Důležité je 

upozornit v tomto místě na to, že tyto skupiny se mohou překrývat a často tomu tak je 

(Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2010a, str. 13). Stoupenci 

různých subkultur, kteří „utíkají“ od běžného života, který prožívá většinová společnost, 

velice často pocházejí z některých těchto specifických skupin. Mnoho z nich má proto blízko 

právě k punku jakožto subkultuře ulice. V počátcích šlo punku o odlišnost, o rebelství, 

nesouhlas, kverulantství a to v kulisách ulice. Mladí lidé si začali vyrábět originální oblečení, 

které je mělo odlišit od většinové společnosti, a tu šokovali. Přitom šlo většinou o staré, dávno 

vyhozené oblečení, dozdobené různými drobnými předměty, které často pocházely z odpadu. 



V prostředí sociálního vyloučení a nedostatku finančních prostředků se punku od začátku 

velmi dobře dařilo. 

„Punk byl více než všechny předchozí módní proudy kulturou ulice. Jeho představiteli byli 

obyčejní kluci a holky často bez vyššího školního vzdělání, kteří se od svých generačních 

druhů lišili jen v jediném: měli schopnost přesněji formulovat životní problémy mladého 

společenství a užili k tomu formy sdělení, která dokáže předávat informace daleko rychleji 

než ostatní druhy umění: hudbu. Řada z nich zůstávala v poloanonymitě a snažila se úmyslně 

působit dojmem hlasu davu“ (Opekar & Vlček, 1989, s. 39). 

Výše jsem uvedla, že velmi ohroženou je skupina mladých lidí, žijících ve znevýhodněných 

rodinách. Zde bych se ráda pozastavila, protože jde o velice častý a opakovaný jev, který je 

patrný i v množství informací obsažených v praktické části této práce. Rodiny, kde jeden nebo 

více jejich členů problémově užívá alkohol nebo drogy, kde ve značné míře dochází ke 

konfliktům a násilí mezi rodiči nebo mezi rodiči a dětmi, kde panují špatné mezilidské vztahy 

a kde jsou vážné ekonomické problémy, mají několikanásobně větší pravděpodobnost, že dítě, 

které se do nich narodí, bude užívat nebo nadužívat alkohol nebo jiné drogy (Evropské 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2010a). Právě tyto rodiny jsou typické 

tím, že jejich děti ideologicky i fyzicky utíkají k některým subkulturám. Může to být punk pro 

jeho rebelství a naprostou nepotřebu finančních prostředků.  

Protože k punkové subkultuře, a subkulturám vůbec, se začínají hlásit stoupenci většinou už 

v dětském nebo adolescentním věku, zařadila jsem do své práce i obecné informace o české 

populaci. Bylo zjištěno, že užívání alkoholu u dětí ve věku do 15 let koreluje s jejich 

pozdějším užíváním alkoholu ve vyšší míře a škodlivým způsobem pití (Evropské 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2010b). 

Mladí lidé často pijí alkoholické nápoje v barech, hudebních klubech nebo na koncertech. Pro 

punk je toto prostředí naprosto typické. Francouzští vědci zjistili, že hlasitější hudba 

podněcuje k rychlejšímu pití a pití většího množství alkoholu. Vysvětlují to tím, že hlasitější 

hudba vede k vyšší stimulaci vzrušení pro pití nebo pouze tím, že hlasitá hudba znemožňuje 

verbální komunikaci mezi lidmi a tím se prodlužuje čas na pití alkoholu (The Partnership At 

Drugfree, 2008). 

Z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách pro rok 2007 (ESPAD 2007), která je 

prováděna mezi studenty prvních ročníků středních škol, tedy mezi 15- a 16letými studenty, 

vyplývá, že alkoholické nápoje častěji pijí chlapci, přičemž nejvíce preferovaným nápojem je 



u nich pivo. Dívky nemají tolik vyhraněné preference. Alespoň jednou v životě alkohol 

ochutnalo přes 98 % studentů. V posledním roce alespoň jednou pilo alkohol 93 procent 

studentů a opilost pocítilo 48 procent studentů. Tato čísla nás řadí na přední příčky mezi 

evropskými státy, ve kterých je studie ESPAD prováděna. Výsledky studie dále ukázaly, že 

zdravotně rizikové formy pití alkoholu jsou velmi rozšířené u chlapců, ale rozšiřují se také u 

dívek. Rozsah takto definovaného užívání alkoholu lze odhadnout na 24 % u chlapců a 17 % 

u dívek ve věku 16 let. Jako nový fenomén se ukázalo pití tak zvaných alkopops, tedy 

limonád míchaných s alkoholem. Ukázalo se, že tento druh alkoholického nápoje někdy 

v životě ochutnalo 41 % 16letých. Do 13 let věku přitom pivo okusilo 73 % dětí, víno téměř 

60 % dětí a destiláty 38 % dětí. Zajímavé se ukázaly i výsledky průzkumu problémů 

v důsledku pití alkoholu. Problémy s rodiči v důsledku pití alkoholu uvedlo téměř 24 procent 

studentů, stejné procento se objevilo i u problematického vztahu s přáteli. Nehodu nebo úraz 

utrpělo pod vlivem alkoholu téměř 17 % studentů a sex bez ochrany mělo 12 % studentů. 

Dalším zjištěním bylo, že nadměrné dávky alkoholu (tedy 5 a více sklenic alkoholického 

nápoje při jedné příležitosti) více než třikrát za poslední měsíc konzumovala téměř čtvrtina 

studentů. 

Existuje několik teorií vysvětlujících užívání alkoholu u adolescentů. Ke klasickým patří: 

a) teorie sociálního učení dle Bandury – Učíme se pozorováním a nápodobou pozitivních 

výsledků jednání druhých lidí a vyhýbáme se takovému chování, jehož výsledkem je trest 

(Kindl, 2001). 

b) teorie problémového chování – Teorie nabízí mnoho proměnných, které představují buď 

pobídky k zapojení do problémového chování (rizikové faktory směrující k pití alkoholu) 

nebo kontroly před tímto chováním (protektivní faktory chránící před užitím alkoholu). (Janů, 

2010). V určitých sociálních skupinách může užití alkoholu představovat pobídky, funkční 

chování, pomocí něhož lze dosáhnout redukce úzkosti, pobavení se a dalších cílů. 

S výše uvedenými teoriemi úzce souvisí očekávání mladých lidí od konzumace alkoholu. Je 

to jeden z mnoha faktorů, které ovlivňují konzumaci samotnou – od počátečního rozhodnutí 

alkohol konzumovat přes rozhodnutí v tomto pokračovat až po rozhodnutí, jak často a jaké 

množství alkoholu konzumovat a zda s pitím přestat – jsou očekávání pozitivních a 

negativních účinků alkoholu. Z výzkumu, který provedla Lejčková a Csémy (Lejčková & 

Csémy, 2006) vyplynulo, že studenti ve věku 15 a 16 let častěji očekávají pozitivní účinky 

alkoholu. Přesněji se jedná o veselost, přátelskost, otevřenost, uvolněnost. Necelá polovina 

dotazovaných také uvádí, že by jim konzumace alkoholu pravděpodobně pomohla 



zapomenout na starosti a cítili by se šťastní. Tato pozitivní očekávání uvádějí především 

dívky. Za výrazně méně pravděpodobné považují respondenti výskyt negativních dopadů pití 

alkoholu, např. pravděpodobnost, že by s pitím nemohli přestat, že by se dostali do potíží 

s policií. Poškození zdraví a pravděpodobnost nevolnosti a kocoviny připouští okolo třiceti 

procent studentů. Ukázalo se, že problémoví konzumenti mají ve srovnání s ostatními od 

konzumace alkoholu výrazně vyšší pozitivní očekávání. Tito konzumenti však zároveň častěji 

připouštějí pravděpodobnost výskytu negativních situací v souvislosti s užíváním alkoholu. 

Můžeme tedy vyvodit, že jedinci, kteří mají vyšší pozitivní očekávání, pijí více, ale zároveň si 

jsou vědomi negativních účinků alkoholu.  Je možné, že tyto negativní účinky už na sobě 

pozorují. 

  

1.1.7 Binge drinking 

Není to jen dětství a adolescence, kdy je pro jedince charakteristické zkoumání vlastní 

identity, experimentování a hledání si vlastní cesty životem. Dalším takovýmto obdobím je 

přechod mezi adolescencí a dospělostí. Do tohoto období spadá studium na vysoké škole nebo 

první zaměstnání po střední škole. Mnoho stoupenců punku studuje vysoké školy. Už proto, 

že punku byla vždycky vlastní vzdělanost. „Punk, ač se stylizoval jako proletářská hudba, 

hráli především výtvarníci, absolventi uměleckoprůmyslových škol.“ (Opekar & Vlček, 1989, 

s. 6).  

Proto na tomto místě uvádím typický vzorec užívání alkoholu v tomto životním období, tzv. 

binge drinking. Pro toto životní období je typická vyšší hladina optimismu a dostatek volného 

času. Zvýšená konzumace alkoholu je společností tolerovaná a neukazuje na budoucí 

problémy s alkoholem v dospělosti (Adámková et al., 2009). Autoři dále uvádějí, že „vnímají 

problémové užívání jako velmi alarmující z hlediska zdraví této (vysokoškolské) populace. … 

V České republice je alkohol tou návykovou látkou, se kterou mají vysokoškolští studenti 

největší zkušenosti (95 a více procent). Abstinentů je výrazná menšina – podle fakulty a 

pohlaví od 0 % do maximálně 15 %, s průměrem kolem 5 %, což je o něco méně než 

v obecné populaci, tam je ve věkové kategorii 18-24 let mezi muži 10 % abstinentů a mezi 

ženami 7 %. … Jak potvrzuje řada zahraničních studií, patří právě časté pití nadměrných 

dávek alkoholu při jedné konzumní epizodě, označované v zahraniční literatuře jako tzv. 

binge drinking, mezi typické vzorce konzumace alkoholu v populaci vysokoškolských 

studentů. Binge drinking je definováno jako užití pěti a více drinků najednou za jeden večer u 



mužů a čtyři a více drinků u žen.“ Dle amerických studií konzumuje alkohol tímto způsobem 

40-45 % vysokoškolských studentů nebo 2 z 5 studentů. Podobná prevalence se 

pravděpodobně vyskytuje i mezi českými studenty. Vypití pěti, respektive čtyř a více 

alkoholických nápojů není ničím neobvyklým mezi „běžnými“ vysokoškoláky. Podle mých 

odhadů ti, kteří se řadí k punkové subkultuře, tímto způsobem pijí relativně běžně a to 

několikrát týdně. Usuzuji tak z důvodu, že mezi vysokoškoláky je velké procento punkerů. 

Tito lidé často pijí alkohol ve vyšších dávkách nebo častěji než běžná vysokoškolská 

populace, jak uvidíme v dalších kapitolách. 

Několik výzkumů vytvořených v USA a Velké Británii dokazuje, že pití alkoholu je častější u 

lidí s vyšší inteligencí. Je to dáno tím, že prvopočátky užívání alkoholu byly náhodné či 

nahodilé – před několika tisíci lety ho lidé přijímali jako potravu ve formě nakvašeného a 

přezrálého ovoce, později slabého piva nebo vína, jehož koncentrace alkoholu byla 

maximálně 5%. Výroba piva, vína a lihovin s vysokou koncentrací alkoholu je známá až 

zhruba od 7. století našeho letopočtu. Tyto výzkumy dávají do souvislosti preference 

„novějších“ alkoholických nápojů, tedy vysokoprocentní vína a lihoviny s inteligentnějšími 

jedinci a to z důvodu, že oba jevy jsou evolučně mladší. Předpokládá se, že inteligentnější 

jedinci se v mnohem větší míře angažují ve vývojově mladším chování, tedy i pití alkoholu 

(Psychology Today, 2010). 

Známe několik motivů užívání alkoholu a touha patřit ke skupině, tedy punkové subkultuře, 

patří mezi ně. „Pokud hledáme motivační model užívání alkoholu, vycházíme z premisy, že 

každá osoba se – vědomě, nebo nevědomě – rozhoduje, zda užije, nebo neužije alkohol. 

Mechanismus tohoto rozhodování se pokusili popsat někteří autoři. Jedinec je při rozhodnutí 

se pro konzumaci alkoholu ovlivněn na jedné straně svými osobními dispozicemi (genetické 

dispozice, osobnostní faktory, sociokulturní faktory, očekávání od alkoholu) a na druhé straně 

je rozhodnutí ovlivněno aktuálními motivy k užití. Mezi aktuální motivy patří tři základní: 

povzbuzení prožívání, zmírnění napětí a stresu a touha patřit ke skupině, kde je užívání 

alkoholu normou.“ (Adámková et al., 2009, s. 100). 

Cooperová ve stejném článku „všechny výše uvedené faktory propojila do jednoho modelu 

motivačního chování. Podle tohoto modelu existují dva základní motivy užití alkoholu u 

adolescentů – zvládnutí obtížné situace (coping) a povzbuzení prožívání (enhancement).“ 

Některé výzkumy uvádějí, že u mladších studentů se častěji vyskytuje pití alkoholu z důvodu 

zvládnutí obtíží a starší studenti naopak častěji pijí pro povzbuzení prožívání. Tento jev si 

vysvětluji tím, že v počátcích studia na VŠ je na studenty vyvíjen tlak v podobě nového 



prostředí, nových míst spojený se změnou místa bydliště a v neposlední řadě vysoké nároky 

fakult. Užívání alkoholu v tomto případě mírní stres, navozuje příjemné pocity. U starších 

studentů, kteří už mají život na fakultě zmapovaný a rozvinuly se u nich vyšší strategie 

zvládání stresu, se tedy pomocí alkoholu spíše baví a využívají jeho účinků k umocnění 

příjemných pocitů při oslavách a setkání s přáteli. 

 

1.2 Kultura 

Každý z nás se narodil do nějakého sociálního prostředí někde na Zemi. Prostředí, kam se 

rodíme, si nemůžeme vybrat předem, nemůžeme ho zpočátku našeho života ovlivnit. Každé 

toto prostředí je úplně jiné a to svou historií, tradicemi, normami, hodnotami a nazíráním 

světa, které v průběhu života přijímáme za své, s kterými se ztotožňujeme. Rodíme se do 

určité kultury a s ní se ztotožňujeme.  

„Kultura pochází z latinského slova colo – pěstovat. Není tedy něčím předem daným, ale 

pěstuje se. … Dnes si pod slovem kultura představujeme souhrn životních forem, 

hodnotových představ a životních podmínek lidí žijících v určité době na nějakém území. … 

Součástí kultury chápané v tom širokém slova smyslu jsou normy, hodnoty, symboly a 

jazyk.“ (Jandourek, 2008, s. 53). 

Potřeba řádu a pocitu, že někam patříme je všeobecně známá a má jí každý z nás. Velikost 

této potřeby je individuální. Někomu stačí vědomí, že je občanem určitého státu, jiný 

potřebuje soubory hodnot, pravidla, tradice neustále „cítit“. Každá kultura určuje jistá 

pravidla chování, jednání, myšlení. Tato pravidla se nazývají normy a vycházejí z hodnot. 

Naše kultura je vysoce strukturovaná, vytváří sociální skupiny. Tyto skupiny mohou tvořit 

nebo samostatně být subkulturami. Jednotlivé skupiny tvoří hierarchii, která se může 

v průběhu času měnit.  

Jednou ze sociálních skupin jsou mladí lidé, kteří mezi sebou vytvářejí mnoho subkultur. Pro 

potřeby této práce nebudeme vycházet pouze ze skupiny mladých lidí, bude ovšem tvořit 

značnou část jejího obsahu. 

Když se bavíme o hudební kultuře, můžeme vysledovat určitý vývoj každého hudebního 

směru, punk nevyjímaje. „Nejdřív přichází výboj, pak jeho hlubší propracování a rozvinutí a 

nakonec rozmělnění.“ (Opeka & Vlček, 1989, s. 58) 

 



1.3 Subkultura 

Vymezit pojem subkultura je těžké. Odborníci z oborů sociologie, psychologie a dalších se 

neshodují na jednotné definici. Z tohoto důvodu uvedu několik definic, se kterými jsem se 

setkala v odborné literatuře a v rámci kterých můžeme o punku uvažovat. 

Syrový (1999, s. 11) tvrdí, že „Subkulturu lze smysluplně vymezit a pochopit pouze ve 

srovnání s hodnotami, chováním a životním stylem převládajícím v dominantní kultuře, jejíž 

je subkultura součástí.“ 

Výraz se začal používat ve 40. letech 20. století v několika významech ve společenských 

vědách. Gordon subkulturu definoval jako „pododdělení národní kultury, složené z 

kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo 

venkovní osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež 

integračně upevňuje na ni se podílející jedince“, tedy jakékoliv společenství lidí, které spojuje 

společný znak uvnitř vyššího celku. 

T. H. Holmes pak subkulturu definuje jako „skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své 

odlišné normy, hodnoty a životní styl.“ 

Pro jakoukoliv subkulturu je tedy charakteristické, že se vymezuje vůči širší, dominantní 

kultuře skrz odklon od majoritních myšlenkových, kulturních a politických proudů, a to i 

vnějškem prostřednictvím krojů nebo kostýmů, životního stylu a dalších charakteristických 

znaků. Specifický životní styl odpovídá dané odlišnosti a vlastním subkulturním ideám a 

hodnotám. (Člověk v tísni, 2008). 

Sociologický slovník (Jandourek, 2001, s. 243) vykládá subkulturu takto: „Kultura dílčí 

skupiny, která se více nebo méně odlišuje od převládající, většinové a ‚oficiální‘ kultury. 

Příslušníci skupiny se mohou od většiny odlišovat… Škála projevů vyjadřující distanci od 

převládající kultury je široká, od drobných změn až k radikálnímu popření (pak se mluví o 

kontrakultuře).“ 

Kromě definice samotného výrazu Maříková (2000, s. 90) vysvětluje důvody, jak a proč 

subkultury vznikají: „Čím komplexnější je kultura a čím diferencovanější je populace, tím je 

pravděpodobnější vznik různých subkultur … Pravidelná interakce mezi příslušníky určité 

soc. vrstvy vede ke vzniku funkčního postojového, hodnotového a normativního komplexu, 

který zahrnuje postoje k práci, ke vzdělání, školské výchově, módě, jazyku, hudbě, k církvím 

a náboženství, organizovaným politickým aktivitám, etnickým menšinám atd., a který se 



projevuje v podobném a ve vztahu k jiným skupinám specifickým životním stylu a způsobech 

reagování na opakující se sociální podněty. … Subkultury mají někdy tendenci k vědomému 

sebeuzavírání, k vytváření skupinových subkulturních hranic, které plní funkci sebeudržení a 

sebeochrany. … Subkultury si vytvářejí mnohdy osobitou symboliku a dokonce svébytný 

jazyk.“ 

Velice zajímavý a odlišný pohled na subkultury nabízí Rychetský ve své práci Subkultury 

dneška (Rychetský, 2009). „Snaha o vydělení z většinové společnosti vede v mnoha 

případech k začlenění se do nejrůznějších subkultur, jež jsou charakterizovány specifickým 

slangem, oděvem, myšlenkami – ale i paradoxní uniformitou. Míra důležitosti ideálů, které 

lidé ze subkultur vyznávají, je přísně individuální; někde se myšlenky vytratily a zůstalo jen 

pozlátko v podobě uniformních znaků i (ne)myšlení, jinde se daří svébytným alternativám.“ 

Nabízí se názor, že stoupenci jednotlivých subkultur (nejen punku, ale jeho nevyjímaje) jsou 

bez výjimky mladí a nedospělí. Až vyrostou, subkulturu opustí a to bude hlavní znak jejich 

dospělosti, vyspělosti a připravenosti na život. Jde sice o obecné přesvědčení, nicméně v této 

práci uvádím, že to není zcela mýtus. Někteří ze stoupenců punkové subkultury u ní zůstávají 

až do pozdní dospělosti nebo dokonce do stáří, mnozí ale punk odkládají s prvním 

zaměstnáním, s vážným partnerským vztahem nebo se zakládáním rodiny. Přítomnost starších 

členů moderních subkultur tak spíše než na generační revoltu ukazuje na sílu subkultury a je 

důkazem, že tito lidé subkulturu živí a utvářejí.  

Jednotlivé subkultury se od sebe liší. Proto vznikly, je to logický jev. Tato odlišnost a 

rozdílnost je typická i uvnitř subkultur. Hnutí punk vzniklo jako revolta proti autoritám a 

společenským konvencím, hlásalo svobodu, svobodné vyjádření se. V posledních letech 

ovšem vzniká v punku množství jednotlivých odnoží a větví. Některé z nich nemají s ideou 

punku téměř nic společného. Je to způsobeno tím, že celému hnutí chybí společný třídní 

nepřítel, kterým byl v minulosti komunismus, později neonacismus a fašismus. Vznikají také 

protichůdné zkomoleniny různých odnoží. Je tedy otázkou, do jaké míry tyto větve do 

subkultury stále patří nebo se z ní již vymezují a tvoří subkulturu novou. Tento mechanizmus 

však udržuje subkulturu životaschopnou a živou. Tím, jak jí jednotlivé vlivy nabourávají, tak 

zvané pevné jádro hnutí se stmeluje a tím více se ztotožňuje s původní ideou hnutí. Odlišnost 

a rozdílnost uvnitř subkultury ovšem nemusí znamenat rezistenci. 

Do jisté míry to vysvětluje i názor Pachlové (2008, s. 13) „subkultura není jedna velká 

skupina lidí, tvoří ji spíše několik menších, rozdílných sociálních skupin. Subkultura je tedy 

nadřazený soubor hodnot, norem, postojů, a jiných konkrétních atributů, ze kterého vychází 



mnoho skupin. Tyto skupiny nejsou zdaleka stejné – některé z nich ideje subkultury přebírají 

beze změn, některé skupiny s nějakými myšlenkami nesouhlasí, nebo je pochopí jiným 

způsobem, další skupiny mohou atributy subkultury pozměnit nebo upravit podle svých 

potřeb, představ apod. Subkultura tedy funguje prostřednictvím různých skupin, které si ji 

způsobem sobě vlastním přetvářejí, přizpůsobují. Když se pak sejde více lidí, kteří vycházejí 

z téže subkultury, je to pro ně jisté usnadnění, co se týče navázání sociálního kontaktu a 

komunikace. Jejich pohledy na svět jsou totiž víceméně podobné.“ 

V této práci chápu subkulturu jako větší či menší společenství lidí, které vyznává určitý 

hodnotový systém i systém norem odlišný od majoritní společnosti. Stoupenci se se 

subkulturou ztotožňují v období dospívání a později se z ní vracejí k majoritní společnosti, 

anebo v ní zůstávají během dalšího života. 

 

1.3.1 Princip DIY 

 „Přestaň nesnášet média, staň se médiem.“ To je nejslavnější motto DIY hnutí, vyřčené z úst 

zpěváka legendární punkové kapely Dead Kennedys Jello Biafry. (Wikipedie, 2008). 

Do it yourself – DIY můžeme do češtiny přeložit jako „udělej si sám“. Jedná se o vylepšování 

a udržování domácnosti a věcí kolem pouze za pomoci vlastních sil a prostředků, bez pomoci 

placených řemeslníků, reklam, sponzorů a podobně. Praktiky DIY jsou známé od nepaměti, 

ovšem za historií moderních principů stojí mladí lidé, kteří se stavěli proti mainstreamu a 

většinové společnosti (Wikipedie, 2011). 

Častou vlastností alternativních subkultur je důraz na autonomii, tedy určitou nezávislost, 

samostatnost a samostatné rozhodování. Především jde o uspokojování potřeb, které se musí 

co nejvíce oprostit od zdrojů pro masovou společnost. Může jít o protest proti systému 

kontroly, manipulace, placení daní nebo nadnárodním korporacím. Na druhé straně to může 

být důsledek nízké ekonomické úrovně stoupenců subkultury.  

Punkové hnutí od začátku stálo v opozici k hudebnímu průmyslu a showbussinesu. Podle 

punkové filosofie má být hudební projev natolik univerzální, že nemůže být upírán nikomu a 

kdokoliv se může svobodně projevovat, třebaže nikdy předtím nedržel hudební nástroj v ruce. 

„Punk byl vždy tak jednoduchý, že ho mohl hrát opravdu každý, kdo ovládal pověstné tři 

akordy a měl co říci.“ (Opekar & Vlček, 1989, s. 5). 



Pro celou punkovou subkulturu je DIY způsob jak se prezentovat i realizovat. Svoje nahrávky 

si punkové kapely začali vydávat a distribuovat svépomocí a takto idea přetrvává dodnes. 

Koncerty si rovněž pořádají sami. V subkultuře nalezneme více aktivit založených na DIY 

principech - vydávání (fun)zinů (tiskové i internetové občasníky), vytváření jedinečných 

účesů (přičemž se nemusí jednat o obecně známé „číro“) a především vytváření originálního 

oblečení. 

 

1.4 Punk 

Přesnou definici punku bychom hledali jen velmi těžko. Už jen ze samé podstaty hnutí je to 

logický důsledek: co je definované, je taky zařaditelné do systému, proti čemuž hnutí od 

počátku brojí, a proto vlastně vzniklo. Z mnoha existujících zdrojů tedy vyvodím východisko, 

které je ovšem do značné míry subjektivní právě pro mne. Punk je hudební a životní styl. 

Vznikl jako odnož rockové hudby. Hudebně je jednoduchý, téměř zlidověl názor, že využívá 

pouhé tři akordy.  Rytmus je jednoduchý s ostrými texty, které jsou často silně sociálně a 

politicky kritické. Punkový životní styl je neodmyslitelnou součástí celého hnutí. Jde 

především o výrazné účesy, styl oblékání a nonkonformní názory. Anglicko-české slovníky 

překládají výraz punk jako rošťák, mladý povaleč, výtržník, ale také mládě, nováček, 

začátečník, troud, zápalná trubka, chuligán, syčák a grázl. Vyznavači tohoto hnutí se 

identifikují jako punkeři, punkáči nebo punks. V této práci používám termín punker. 

 

1.4.1 Historie punku 

Existuje několik zdrojů, které vznik punkové subkultury popisují, většinou ale jde o popis a 

vzpomínky jednotlivých stoupenců, takže jsou značně subjektivní a nacházíme v nich rozdíly. 

Do jisté míry mají však společné body, kterým se budu na tomto místě věnovat.  

V zahraničí probíhal vývoj rozdílně než u nás, nejprve se tedy věnuji světovému punku, který 

vnikl dříve a později československému, potažmo českému punku, který se k nám dostal 

s několikaletým zpožděním.  

 

Zahraničí 

Punk tak, jak ho chápeme dnes, vznikl s největší pravděpodobností během šedesátých let 

v Americe a současně a nezávisle na něm i v Anglii. 



„Punk v USA vznikl v první polovině 60ých let jako určitá amatérská odpověď na v té době 

sice už komerčně etablované, ale pořád ještě celkem progresivní a divoké britské bílé rhythm 

and blues a Mersey beat, jaké tehdy představovali hlavně Beatles a Rolling Stones. Vycházelo 

to hlavně od tehdejších tamních středoškoláků. Jejich hudba sice těžila z velkých anglických 

vzorů, ale byla jednodušší a ještě divočejší a neučesanější; byla to, mimo jiné, určitá vzpoura 

proti překomplikované a často pompézní hudbě tehdejšího komerčně úspěšného popu, např. 

stylu Phila Spectora (označení „punk“ se tedy týkalo nejdříve přístupu k hudbě) – tenhle 

základní rys, snaha o převahu obsahu, sdělení, nad formou a technikou, zůstala většině punk-

rocku dodnes.“  

Na přelomu 50. a 60. let se začala ve Velké Británii, zejména pak v Londýně, rozmáhat 

subkultura mods. Ta se stala inspirací pro některé pozdější hudební kapely, z nichž nejméně 

dvě jsou dnes považovány za zakladatele punk-rocku. Jsou to anarchističtí The Pretty Things 

a pozdější rocková legenda The Who. (Balvan, 2006).  

70. léta v Anglii byla asi nejbouřlivější. Od roku 1975 se začala formovat kapela Sex Pistols. 

Byli typičtí vandalským přístupem ke všemu, pošpiňováním a zavrhováním toho, co bylo 

tehdejší společnosti svaté. V neumělecké hudbě se projevovaly prvky anarchismu. Za svou 

poměrně krátkou existenci se dostali do podvědomí lidem po celém světě a ovlivnili tak 

následující vývoj punkové subkultury. V návaznosti na Sex Pistols vznikaly další významné 

kapely jako Damned, Clash, Generation X, Exploited, Chelsea, Buzzcocks, Dead Kenedys a 

mnoho dalších. Tímto provokativní obdobím se nesla hesla typu "No future", "Chaos & 

Anarchy" či "Fuck the system". (Svítivý, 1991). 

„I když zpočátku musel hodně pomoci tisk a naaranžované skandály, britská mládež přijala 

punk s nadšením, protože plně reagoval na její potřeby. Svou jednoduchostí, agresivitou, 

agitační přesvědčivostí a extatickým nadšením dokázal pomalu vytlačit předchozí generaci 

znuděných rockových šampiónů. Byla to hudba o každodenním životě, o práci (pokud byla). 

Přitom dokázala bavit. A provokovat – rodiče, učitele, mistry, prostě všechny, kteří už 

zapomněli, jak kdysi jako obdivovatelé Elvise Presleyho, Beatles nebo Rolling Stones 

provokovali své předchůdce. Punk v tomto směru nebyl opravdu ničím novým. Opakoval 

stejné principy jako předchozí proudy populární hudby. Byl jen o něco krutější a 

nesmlouvavější. Doba tomu chtěla.“ (Opekar & Vlček, 1989, s. 6). 

Postupně se do punku začala dostávat politika a myšlenky anarchismu. Začala se formovat 

myšlenka D. I. Y. Část punkové subkultury se začala propojovat s některými aktivistickými 



hnutími, např. pro záchranu práv zvířat, vegetariánství, ekologii nebo podporovaly 

protijaderné aktivity.  

Začátkem 80. let se začal tvořit nový punkový styl, oi!, jehož členové pocházeli z dělnické 

třídy. Vystupovali proti punkerům z bohatších vrstev. Kapely hlásající tento směr byly 

například Sham 69 nebo Infa Riot. Hudba byla agresivnější, hodně rychlá a nečekaně útočná. 

U těchto jedinců se poprvé objevil účes zvaný číro a také rozsáhlé tetování.  

V USA se mezitím začal utvářet zatím nejtvrdší punk rock, kterému se začalo říkat Hardcore 

(HC). Během 80. let také vykrystalizoval nový styl HC a to Straight Edge. Příslušníci tohoto 

stylu proklamovali vegetariánství, život bez drog (včetně kouření a alkoholu) a likvidaci 

sexistického myšlení.  

Počátkem devadesátých let se objevily na punkové scéně další kapely, které byly mnohem 

melodičtější. Šlo hlavně o Green Day, Offspring, Blink 182. v těchto letech nastupuje módní 

vlna punku. Některé kapely podlehly komerci a punk se tedy stal moderní záležitostí pro 

téměř veškerou mládež. S původní myšlenou punku se tento styl již naprosto neslučuje. 

(Prchalová, 2008). 

 

Československo a Česko 

Český, potažmo československý punk se od světového odlišoval především tím, že měl 

obrovského společného nepřítele, kterým byl komunismus. Punk vznikl jako revolta proti 

společenským konvencím, pro což byla tehdy u nás výborná živná půda. I po pádu 

komunismu v roce 1989 však nepřítel přetrvával a to především jako fašismus a neonacismus. 

Vzhledem k důsledné informační blokádě a téměř žádným informacím o světové scéně 

můžeme říct, že u nás byl punk naprosto jedinečný a žil vlastním životem.  

Invaze punku do Československé socialistické republiky přichází s drobným zpožděním, 

oproti Anglii se u nás první kapely začaly formovat o rok až dva později, tedy asi v roce 1977. 

Nejobvyklejším způsobem punkové osvěty byl import gramodesek ze zahraničí, k těm se 

ovšem dostalo jen pár lidí. Tento okruh se o něco rozšířil, když se začaly první punkové desky 

pouštět na hudebních poslechových večerech. Byla to jedna z mála možností, jak se člověk 

mohl dozvědět, co se aktuálního děje ve světovém rocku, informační blokáda v médiích 

fungovala dokonale. Po vizuální stránce činil punku obrovskou službu německý teenagerský 

časopis Bravo. (Neznámý autor, 2010). Hudební publicisté se o punku dozvídali ze stránek 



zahraničních hudebních magazínů (Melody Maker, New Musical Express), které si nechali ze 

Západu posílat. (Špína, 2006). 

Je zvláštní, že prvními nadšenými fanoušky punku nebyli dospívající a školou povinní jedinci, 

ale vlasatí příznivci undergroundu a alternativní hudby, kterým už věkově minimálně přes 

dvacet let bylo. Je to logické – právě tato skupina lidí byla díky své nekonformnosti k tomuto 

novému stylu otevřená.  

Jako první punková kapela u nás vystupovala pražská formace Extempore. Dalšími 

formacemi podporující punkovou subkulturu u nás ještě za komunistického režimu byli 

Energie G, Zikkurat, Atitma 16, Hlavy 2000, Kečup 64, F. P. B., Plexis, Zastávka Mileč (ze 

které později vznikla známá Znouzectnost), Radegast, Zóna A, Visací zámek, H. N. F., 

Novodur, Do řady!, Zeměžluč a jiní. Některé z těchto kapel hrají do dneška, ovšem ani jedné 

nelze upřít, že český punk formovaly a daly mu typickou českou podobu.  

Punk byl něco nového a neobvyklého, šokoval a provokoval. První stoupenci punku to u nás 

neměli jednoduché. Díky svému extravagantnímu zjevu, způsobu oblékání, který se snažil 

šokovat, díky provokativnímu chování a rebelování byli častými návštěvníky policejních 

stanic a museli čelit mnoha nesnázím. Nezřídka docházelo k tomu, že příslušníci státní 

bezpečnosti punkerům vytrhávali náušnice z uší a obličeje, strhávali odznáčky a nášivky kapel 

z oblečení a bili je na potkání. Samozřejmě i přesto, že režim nejprve musel zjistit, že punk je 

jeho nepřítelem, což trvalo určitou dobu. Punk vznikal z režimem povolených kapel, ale 

veškeré novátorství, rebelie a vlastní názor začal být systému brzy na obtíž. Proto byli tedy 

stoupenci punku obviňováni mimo vše ostatní také z narušování režimu. "Na punku muselo 

totiž tehdejší moci vadit úplně všechno - především se příliš nedařilo ho ´zkulturnit´ a 

cenzorsky upravit (tak jako např. heavy metal) do podoby vhodné pro bezproblémovou 

konzumaci socialistickou mládeží. Potíže nebyly jen s provokativním vzhledem jeho 

protagonistů a s tím, že hudba je to ještě míň stravitelná než metal, ale především s texty 

popisujícími, většinou se syrovou upřímností a bez složitých metafor, reálný život tady a teď. 

Punk byl vždycky hudbou lidí, kteří se cítili ze společnosti vyřazení, anebo do ní patřit 

nechtěli, byl a je to prostor, kde má každý možnost se vyjádřit, tvořit podle svého, bez ohledu 

na konvence a normy. Není třeba dodávat, že něco tak spontánního a autentického bylo pro 

režim přinejmenším podezřelé až nebezpečné." (Neznámý autor, 2010, s. 42). Pořádání 

koncertů, šíření materiálů a hudebních kazet, vše probíhalo naprosto utajeně. Pokud policie 

zjistila, že se někde pořádá koncert, okamžitě ho rozpustila, což bylo naprosto běžné a lidé na 

koncertech s tím podle vlastních slov počítali.  



„Byl to právě onen časoprostor, v němž se tehdejší punkové kapely pohybovaly, které s sebou 

přinášel situace, kdy běžná věc jako zorganizování koncertu spíše připomínala bojovou hru, 

barevné vlasy a náušnice v uchu znamenaly pozvánku k nakládačce na policejní stanici a kdy 

vydání desky se rovnalo utopickému snu. … Kapely byly „proti“, i když nechtěly – ze samé 

podstaty věci. Potíže nebyly jen s provokativním vzhledem jeho protagonistů a s tím, že 

hudba je to ještě míň stravitelná než metal, ale především s texty popisujícími, většinou se 

syrovou upřímností a bez složitých metafor, reálný život tady a teď. Punk byl vždycky 

hudbou lidí, kteří se cítili ze společnosti vyřazení anebo do ní patřit nechtěli, byl a je to 

prostor, kde má každý možnost se vyjádřit, tvořit podle svého, bez ohledu na konvence a 

normy.“ (Neznámý autor, 2010, s. 11). 

Další věcí, na kterou musíme brát zřetel, je fakt, že v různých částech země byla situace 

rozdílná. Většinou podle toho, jací úředníci seděli na důležitých postech. Nejliberálnější 

situace byla tehdy v Praze, oproti tomu tuhý režim panoval např. v Českých Budějovicích, 

Ústí nad Labem nebo Hradci Králové a v jejich okolí.  

„Na druhou stranu by nebylo správné si československý punk rock za minulého režimu příliš 

idealizovat. I když fungoval v nesrovnatelně obtížnějších podmínkách než v západní Evropě, 

nejednalo se o žádné společenství Rychlých šípů. To, že byli všichni jakoby ´na jedné lodi´ 

neznamenalo, že by se lidi nervali na koncertech, nelikvidovali drogami a alkoholem, nehráli 

si na elitu českého punku, že by se v textech neobjevovalo rasistické svinstvo anebo že by 

kapely nesahaly k ústupkům vůči oficiálním institucím, když tu možnost dostaly.“ (Neznámý 

autor, 2010, s. 12) 

Obecně by se dalo hnutí punk na našem území rozdělit do dvou vln. Ta první, trvající zhruba 

mezi lety 1978 a 1985 se vyznačovala apolitičností, punk zde spíš zastával funkci 

obohacování alternativní scény a vznikal a žil především ve velkoměstech. Apolitičnost 

samozřejmě neznamená, že nevznikaly konflikty se sociální mocí a následné represe. Druhou 

vlnu punku u nás můžeme ohraničit lety 1985 a 1989. Tehdy se punk přesunul na malá města 

a venkov kde nahradil dosud populární taneční zábavy s heavy metalem a rockem. (Vaněk, 

2002). 

K opravdovému boomu punku u nás ale začalo docházet až během druhé vlny vývoje, tedy od 

poloviny 80. let, kdy se tlak režimu o něco zmírnil. 

Po revoluci nastala v celém československém národě, tedy nejenom v subkulturách určitá 

euforie. Vše bylo najednou povolené, všechno se smělo. Otevřely se nejen hranice, ale i 



možnosti lidí. Lidé najednou měli přístup k informacím, k materiálům, k ostatním lidem. 

V punkové subkultuře to vedlo k tomu, že jednotliví punkeři poznali, o čem je punk 

v zahraničí, poznali novou paletu stylů, množství kapel a kvanta nových názorů. Z mého 

pohledu to vedlo k jakémusi rozmělnění celého hnutí. Najednou zde nebyl velký nepřítel 

komunismus, rozšiřovaly se obzory. Tvrdé jádro celé punkové subkultury zůstalo a přežilo 

díky snahám kapel a pravých punkerů, kteří si našli dalšího nepřítele, kteří stále vyjadřovali 

kritiku nad systémem a společností. Ti ostatní začali tvořit skupiny uvnitř hnutí a tím pádem 

víceméně brojit proti sobě. Vzniklo kvantum nových podskupin, většinou zkřížením i 

protichůdných stylů.  

 

1.4.2 Rozdělení punku 

Přestože je punk jednotná kultura, během jejího vývoje došlo k odštěpení různých ideových 

větví. Některé z nich postupně zanikly, z jiných se přetvořily jiné a další přetrvaly a nabírají 

na síle. Následující výčet nabízí ty nejčastější i nejbizarnější: 

a) anarcho-punk – vyjadřuje anarchistické názory, vystupuje proti společnosti, konzumnímu 

světu a rasismu. Zastává myšlenku svobodného rozhodování a vyjadřování, často přijímá 

vegetariánství a ochranu přírody. 

b) street-punk – punk ulice. Komentuje pouliční jevy, často v rámci ulice vzniká, členové 

kapel nemívají žádné hudební znalosti. Vyvinul se z něj oi!-punk. 

c) pop-punk – naprostý nesmysl, kombinace nekombinovatelného. V podstatě hra na punk. 

Jedná se o popové nápěvky s velmi jednoduchou melodií, která jediná se pojí s punkem. 

V dnešní době velice oblíbený a mainstreamový. 

d) neo-punk – novodobý nebo nový punk. Využívá množství samplů a technických 

vymožeností. Je moderní a oslovuje širší posluchačstvo. 

e) jesus-punk – nebo křesťanský punk. Oslavuje křesťanství, upíná se na víru a vyšší moc. 

Jeho zastánci jsou věřící lidé. 

f) agro-punk – syrový, hrubý až agresivní punk. Se zemědělstvím nemá nic společného. 

V rámci vlastního průzkumu mezi punkery jsem zjistila, že nejvíce – téměř 20 procent 

punkerů se identifikuje s oi!punkem. Do této skupiny patří i nefašističtí skinheads, kteří 

s punkem sympatizují, ale liší se od něj svým vzhledem a mají jiný hodnotový systém. 

Výrazný je u nich vlastenecký cit, antifašistické zaměření a národní hrdost. 



Dalších 10 % se definovalo jako alko-punkeři. Mezi punkery celkově (až na straight edge) je 

postoj k alkoholu zpravidla pozitivní. Alko-punkeři ovšem pití alkoholu a celkově kulturu 

kolem užívání alkoholu značně protěžují.  Jejich kapely v písních oslavují alkohol a život 

s ním spojený, nestřídmě pijí, je to jejich životní styl. Nevadí jim být za všech okolností opilí 

a pohoršovat, jsou na to hrdí.  

Během svého života i pátráním napříč subkulturou jsem se pouze v několika jednotlivých 

případech setkala se stoupenci straight edge (sXe). Víc než přímá odnož punku je to odnož 

HC, v každém případě ale do hnutí patří a je její neoddělitelnou součástí. Do češtiny se tento 

výraz nejčastěji překládá jako „čistý štít“. Je to ideový směr a životní styl, jeho neoddělitelnou 

součástí je hudba. Tento směr vznikl na začátku 80. let 20. století v USA jako reakce na 

tamější poměry v punku a mládež všeobecně. Stoupenci straight edge abstinují od alkoholu, 

jakýchkoliv drog a promiskuity. Jsou proti fyzické i slovní agresivitě (někteří zakazují 

pogování na svých koncertech). Ortodoxní stoupenci tento směr rozšířili o zákaz pití kávy a 

čaje, užívání léků. Dále nařizují vegetariánství až veganství a zájem o rovnost práv čehokoliv. 

Podle vzhledu se téměř rozeznat nedají, oblékají se jako punkeři, skateři nebo zcela 

konformně. Účesy také nosí rozličné. Jediný společný znak bývá vytetované nebo nakreslené 

písmeno X na hřbetě ruky. (Komárek, 2008). 

 

1.4.3 Znaky punku 

Punk je jednotná subkultura, ale již jsem zmínila, že obsahuje rozdílné skupiny a odlišné 

znaky. Přesto však zůstává podstata hnutí v mnohých bodech stejná nebo podobná. 

 

Životní styl 

Punk brojí proti ztuhlým hodnotám, které definovala předchozí generace. Typickým projevem 

rebelské vzpoury je provokace. Tato provokace se děla a děje prostřednictvím životního stylu, 

kde se zdůrazňuje agresivita, odmítání všech citových vztahů. Může jít o negativní přijímání 

institucí (škola, práce), nepřijímání společností tolerovaných názorů a hodnot nebo odlišný 

způsob trávení volného času. Mnoho punkerů se schází a poslouchají punk, mnoho z nich je 

hudebně aktivních tím způsobem, že zakládají vlastní kapely, vykonávají různé 

prosubkulturní činnosti. Na druhou stranu jsou tací, kteří se liší od majoritní společnosti právě 

tím, že nic nedělají. Za žádných okolností nepracují, nepomáhají, nerozvíjí se. 



Dalším způsobem provokace je užívání návykových látek nebo alkoholu. Toto je vlastní 

lidem napříč kulturami i subkulturami, v punku však alkohol nebo drogy mnohdy slouží jako 

podnícení k provokaci, jako způsob, jak ztratit zábrany a šokovat. 

K typickým znakům identifikace s punkovou subkulturou patří přezdívky. Většina punkerů 

svou přezdívku používá i v běžném životě, nejen mezi ostatními punkery. Jde o přezdívky, 

které vznikly v důsledku nějaké události, vzhledem k fyzickému výjevu osoby nebo jde o 

zkomoleniny pravého jména. 

 

Vzhled 

Jako naprosto typický projev provokace punkerů považuji jejich vzhled. I ten formuje 

osobnost stoupence hnutí, identifikuje ho s punkem a odlišuje od většinové společnosti. 

Samozřejmě že podoba punkerů se vyvíjela současně s celou subkulturou. V počátcích u nás 

punkeři nosili pouze černě podmalované oči, náušnice a odznáčky oblíbených kapel na 

kožených bundách, později došlo k úpravám účesu a vyhranění stylu oblékání. 

K punku neodmyslitelně patří těžké boty. Při hlubším zkoumání preference této obuvi jsem 

došla k závěru, že nejde o znak sounáležitosti s kulturou, ale o čistě praktickou věc. Těžká 

obuv nepromokne, je pohodlná, chrání kotník a člověk o ni nepřijde ani ve spánku, ani při 

divokém tanci v hlubokém blátě. Někteří punkeři upřednostňují určité značky, např. KMM, 

dr. Martens nebo Steel, jiným jde čistě o praktičnost a té poslouží i vojenské nebo pracovní 

boty. 

Při volbě oblečení je kladen důraz na originalitu a vlastnosti oblečení – nejčastěji se 

setkáváme s kvalitním bavlněným nebo vlněným materiálem tmavých barev doplněný směsicí 

nášivek oblíbených kapel, odznáčků, zavíracích špendlíků, kovových ostnů a bodáků, řetězů, 

drátů, pivních zátek a dalšího drobného materiálu, který je zpravidla ukázkou individuality a 

originality nositele. Ovšem jako v každém stylu i do punku pronikla jakási uniformita, což 

v našich podmínkách nejčastěji tvoří kožená bunda, mikina a triko (obojí většinou s různými 

hesly nebo názvy kapel). Kalhoty jsou klasického střihu, často červeně kostičkované nebo 

klasické rifle. U žen je rozšířené nošení sukně ze stejně kostkovaného materiálu, někteří muži 

nosí kilty stejného vzoru. Ženy své modely doplňují roztrhanými síťovanými punčochami a 

nedbale vykukujícím spodním prádlem. Veškeré modely si představme doplněné o opasek 

s kovovými ostny nebo pyramidami, několika kilogramy kovových ozdob, stahováky 



(náramky a obojky, většinou koženými s kovovými ostny a pyramidami) a podtržené vlastním 

nápadem a originalitou. 

Punk po dlouhé době ostříhal vlasy nakrátko. V předchozích letech se lidé pohoršovali nad 

„máničkami“ rockerů a stoupenců undergroundu, ale s punkem přišel krátký střih vlasů, 

pokud možno obarvený nějakou řvavou, nepřirozenou barvou, který na začátku osmdesátých 

let došel až k nápodobám účesů indiánského kmene Cherokee (odtud název „číro“). Jde o 

pruh dlouhých vlasů uprostřed jinak oholené hlavy, který se upravuje barvením, stavěním, 

tupírováním, může být tvořen také z dredů. Také oblek byl mnohem rafinovanější než dřív. 

Nešlo o žádný uniformní stejnokroj, důraz byl kladen na promyšlené rozstříhání, rozervání, 

barvení, zavěšování ozdob. Šlo především o originalitu, šokování okolí, odpudivost. „Původní 

ženský punk se inspiroval nejhnusnějším výprodejovým zbožím, snažil se potlačit sexuálně 

vyzývavou stránku tím, že se co nejvíce blížil mužské módě. Absolutně demodé byly dlouhé 

dívčí vlasy a cokoliv zavánějícího romantikou.“ (Opekar & Vlček, 1989, s. 20). 

 

Vztahy 

Johny Rotten ze Sex Pistols proslavil výrok „Láska je to, co cítíme k domácím zvířatům.“ 

S tím souvisí i naprostá destrukce milostného vztahu v rámci punku. Myslím tím vymizení 

milostných písní, které nahradila v lepším případě pouze ironie. Pokud se vztah objeví, je 

líčen jako omyl, chyba a nedorozumění nebo se neobjevuje vůbec. Milostné vztahy v pravém 

slova smyslu jsou v subkultuře punku běžnou součástí života jako kdekoliv jinde. 

 

Koncerty 

Koncerty a festivaly jsou většinou pořádány jednotlivými punkovými kapelami svépomocí 

s minimem nákladů. Kapely většinou hrají bez honoráře, často si nechávají od pořadatele 

proplácet jenom cestovné. Vstupné na tyto akce je nastaveno tak, aby pokrylo nezbytné 

náklady, ale nebývá přeceňováno, protože většina punkerů nemá dostatek finančních 

prostředků a na akci by se vůbec nedostala. Funguje zde stále jakási solidarita, běžné je 

„skládání se“ na vstupné nebo žebrání.  

 

Tanec 



Punkeři tančí specifický tanec pogo. Původně to byl tanec bez jakýchkoliv pravidel, hlavně 

rychlý a agresivní. V současné době můžeme vysledovat opět jakousi uniformitu, kterou bych 

výstižně popsala jako házení všech končetin a narážení do ostatních. Jedná se o tanec 

skupinový. Tanečníci většinou utvoří kruh před pódiem a poskakují, většinou v osmidobém 

rytmu. Pogo nemá pevný řád. I přes zdánlivou agresivitu se všichni tanečníci respektují a 

záměrně si neubližují. Pro pogo je typická i tak zvaná posílala, kdy někdo skočí z pódia na 

ostatní tanečníky a ti si ho na rukách předávají až na konec davu. (Slovník punku, 2009). Na 

tomto místě bych ráda připomněla, že tanec na koncertech nebyl vždy samozřejmostí. Bylo 

běžné, že na koncertech se sedělo na židlích nebo sedadlech. Pořadatelé pod hrozbou režimu 

se nejvíce obávali živelnosti a nezvladatelných situací, za kterou považovali i tanec před 

pódiem. To, že nadšení lidé vstali a začali tančit do rytmu punku, byla naprosto nová věc, 

kterou v naší zemi pozorujeme až během 70. let. 

 

Komunikační síť 

Komunikace v rámci subkultury probíhá v současnosti především prostřednictvím 

internetových sociálních sítí, internetových fanzinů, diskusních fór a telefonů. Velké procento 

punkerů ale nemá k internetu přístup nebo jím naprosto pohrdají, stejně tak s mobilními 

telefony. Bezprostřední komunikační síť tedy probíhá na koncertech a festivalech. Od dob 

hlubokého komunismu jsou v naší zemi vydávány samizdatové časopisy, tzv. (fun)ziny, které 

tvoří punkeři punkerům, na vlastní náklady je vyrábějí a vydávají. Tyto časopisy obsahují 

novinky s tuzemské i světové nejen punkové scény, recenzují desky a knihy a informují o 

probíhajících akcích. Punková komunikační síť je do jisté míry autonomní a nezávislá na 

komunikační síti mainstreamu.  

 

1.5 Alkohol v punkové subkultu ře 

V literatuře chybí informace o tom, jakým způsobem punkeři zachází s alkoholem. 

V rozhovorech a vzpomínkových textech se objevují popisy různých koncertů a sešlostí, ale 

komplexní průřez problematikou chybí. Pro potřeby této práce jsem udělala výzkum mezi 

stoupenci punku. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem přemýšlejí o alkoholu, jakým způsobem 

alkohol pijí a co pro ně znamená. Následující informace ukazují situaci mezi 162 punkery 

v České republice. Podmínkou zařazení do výzkumu byla pouze vlastní identifikace 

s punkem. 59 % tvoří muži a 41 % ženy. Průměrný věk punkerů je 21,5 roku. 70 % všech jsou 



kuřáci tabáku. Asi polovina punkerů studuje, 40 % pracuje a zbylí nedělají nic, tak zvaně se 

flákají. 

Důležitou otázkou jistě je, jak dlouho je jedinec stoupencem subkultury, tedy jak dlouho sám 

sebe definuje jako punkera. Téměř 20 procent českých punkerů ve výzkumu patří k hnutí více 

než 10 let. Dalších 60 procent patří do subkultury mezi čtyřmi a devíti lety. Z toho můžeme 

usuzovat, že česká punková scéna je relativně stabilní a má jedince, kteří hodnoty hnutí 

mohou předávat dál. Méně než jeden rok se považuje za punkery necelých 7 procent 

stoupenců. Zbytek, tedy přes 10 procent respondentů jsou punkery rok až tři roky. 

154 punkerů z mého vzorku pije alkohol. Následující informace jsou tedy extrapolací tohoto 

počtu do podmínek českého punku.  

Frekvence pití alkoholu se vyskytuje jako denní, jednou za týden, několikrát do týdne, jednou 

měsíčně, několikrát měsíčně nebo několikrát ročně. Nejvíce odpovědí, téměř 50 procent, nese 

hodnotu několikrát do týdne. 20 % punkerů pije jednou týdně, 15 % několikrát do měsíce. 

Denní pití alkoholu přiznává 10 % punkerů a zbylých pět procent pije alkohol méně než 

jednou měsíčně. Vyplývá, že většina punkerů pije nejméně jednou týdně, častěji však 

několikrát za týden až každý den. Tento ukazatel by sám o sobě nemusel vykazovat žádné 

problémové pití nebo nadužívání, pro to nám poslouží ukazatel další, tedy množství alkoholu. 

Množství alkoholu vypitého při jedné příležitosti se také liší. 31% punkerů vypije nejčastěji 

najednou 4 až 6 alkoholických nápojů. Jako tento nápoj myslíme půllitr piva, dva decilitry 

vína nebo 0.5 decilitru lihoviny. 7 – 10 těchto nápojů pak vypije 27 % punkerů. Největší 

množství, tedy více než 10, byla hodnota, kterou punkeři uváděli jako orientační 

s vysvětlením, že pijí, dokud nepadnou a že toto množství se nedá spočítat nebo zprůměrovat. 

Tímto způsobem pije 17 % českých punkerů. Naprosto chybí odhad vypitého množství více 

než deseti procentům punkerů. Zbylých 15 % při jedné příležitosti vypije do tří alkoholických 

nápojů. Tato informace dokládá, že binge drinking je v punku vcelku běžný jev. S ohledem na 

frekvenci pití alkoholu, které jsem se věnovala výše, můžeme říci, že čeští punkeři skutečně 

pijí relativně často a ve velkých dávkách, což může znamenat problémové užívání alkoholu 

nebo dokonce závislost. 

Nejvíce preferovanými nápoji mezi stoupenci punku jsou pivo a víno (přes 70%). Je to 

důsledkem rozšířenosti a nízké ceny piva a nízkou cenou méně kvalitního vína. Tvrdý alkohol 

upřednostňuje 6 procent punkerů, alkopops potom pouze o procento více, tedy 7 %. 17 % 



punkerů nerozlišuje, o jaký nápoj jde, vyžadují pouze přítomnost alkoholu v nápoji, 

s požadavkem co nejrychleji pocítit jeho účinky. 

Nejčastější situace, při kterých pijí alkohol, jsou setkání s přáteli (70%). Patří sem návštěvy 

koncerty, festivalů, stejně jako posezení s přáteli v hospodě. Další takovou situací je posezení 

v přírodě s přáteli nebo doma s rodinou. 

Alkoholem oslavuje 30 % punkerů a 26 % využívá účinků alkoholu jako způsob útěku od 

reality nebo problémů. Další důvody pití alkoholu jsou opět setkání s přáteli, koncerty, 

posezení v hospodě nebo prostě jen dobrá nálada při jeho požívání. 

Zajímavé je také sledovat, v kolika letech se punkeři poprvé opili. Tento věk v podmínkách 

mého průzkumu neukazuje pouhou první opilost ale začátek pití alkoholu vůbec. Průměrný 

věk počátku pití alkoholu je 14, 3 roky s krajními hodnotami 7 a 19 let. Zde jasně vidíme, že 

zdaleka nejčastěji se mladí lidé opíjejí před dovršením zletilosti, tedy v době, kdy by se dle 

zákona k alkoholu neměli dostat. Při otázce, při jaké příležitosti se tak stalo, byla v naprosté 

většině odpovědí jakákoliv akce s přáteli, většinou oslavy narozenin, příchodu nového roku 

nebo další svátky a také koncerty. Někteří punkeři se poprvé opili s rodiči, nejčastěji s otcem. 

Několik mladých lidí se opilo samo, většinou kvůli problémům nebo zvědavosti. 

Pokud k pití alkoholu dochází, naprostá většina punkerů vždy pije s někým dalším, asi 10 % 

potom pije stejně často ve společnosti a o samotě. Necelé jedno procento punkerů uvádí, že 

vždy nebo téměř vždy pijí o samotě.  

Zřejmě neexistuje definice toho, zda alkohol k punku patří nebo ne, záleží na cítění každého 

člověka, na jeho paradigmatu. Tuto otázku důkladněji rozpracovává praktická část mojí práce. 

Tuto problematiku ovlivňují styly jako straight edge nebo alko-punk, především jde ovšem o 

individualitu a autonomii každého jedince. Můžeme pouze konstatovat, že podle více než 71 

% punkerů alkohol k punku patří. Přes polovinu stoupenců hnutí uvádí, že neznají mezi 

ostatními punkery žádného abstinenta. Asi jedna třetina punkerů zná více než jednoho 

abstinenta. Pouhé necelé jedno procento punkerů připisuje abstinenci všem svým přátelům. 

Zbylých 18 % stoupenců má pouze jednoho kamaráda abstinenta.  

 

1.6 Lidé a punk 

Z předchozích informací vyplývá, že punk není záležitostí pouze mladých lidí. Vymezila jsem 

punkovou subkulturu celou jako ohroženou ve smyslu nadužívání alkoholu. Na druhé straně 



je součást punku ortodoxně abstinující straight edge. Naprosto chybí porovnání způsobu pití 

alkoholu mezi punkery i způsob přemýšlení o něm. Mezi jednotlivými stoupenci neexistuje 

žádný uniformní způsob pití. Dosud vydaná literatura se tomuto tématu rovněž nevěnuje. 

Z důvodu chybění podrobnějších informací o problematice užívání alkoholu v české punkové 

subkultuře vznikla následující kapitola, která se pokouší problém přiblížit a osvětlit.  

Z dosud vydané literatury známe popis a povahu alkoholu. Vznik a vývoj punku u nás i ve 

světě přibližuje několik vydaných knih. Vztah obou potom popisuje praktická část této práce. 

 

2 Praktická část 

 

2.1 Metodika výzkumu 

Výzkum punkové subkultury jsem realizovala dlouhodobě a to od února do července 2011, 

tedy 6 měsíců. O subkulturu jsem se zajímala již v minulosti, protože někteří punkeři jsou 

mými přáteli a celá subkultura se mi jeví zajímavá a vhodná pro zpracování ve výzkumu. 

Vzhledem k mým minulým zkušenostem s punkery jsem vytvořila veškeré podmínky 

k výzkumu. Zvolila jsem téma, výzkumný problém, výzkumné otázky, vybrala vhodnou 

výzkumnou metodu a získala respondenty. Dále jsem připravila schéma polostrukturovaného 

rozhovoru, sestavila jsem specifické výzkumné otázky a ty potom pokládala respondentům. 

Rozhovory s punkery probíhaly individuálně, po ukončení rozhovoru jsem provedla otevřené 

kódování rozhovorů a následné rozdělení jednotlivých odpovědí do logických kategorií, které 

vycházely ze specifických výzkumných otázek.  

 

2.1.1 Výzkumný problém 

Výzkumným problémem práce je česká punková subkultura a její vztah k alkoholu. Zaměřila 

jsem se především na to, aby punk popsali samotní stoupenci a na jejich nazírání na 

problematiku a jejich vlastní názor.  

V teoretické části práce je vymezen pojem punkové subkultury, povaha a popis alkoholu a 

také jejich vzájemný vztah. Problematika pití alkoholu tematicky spadá do zájmu adiktologie, 

proto má moje práce místo jako závěrečná práce právě tohoto studijního oboru.  

 



2.1.2 Výzkumný cíl 

Stěžejním cílem mého zkoumání je zjistit, jakým způsobem v dnešní době čeští punkeři pijí 

alkohol, jakou spojitost má punk s alkoholem a jaký je vztah punkerů k alkoholu. Zároveň 

zkoumám, jak samotní punkeři přemýšlí o sobě, o punku, jak se jim v subkultuře žije a jak 

vnímají její vývoj. Zajímá mě, jestli můžeme způsob pití alkoholu a uvažování o něm 

jakýmkoliv způsobem unifikovat. V jakých bodech se uvažování o alkoholu setkává a v čem a 

proč se rozchází. 

 

2.1.3 Výzkumná otázka 

Na základě formulace výzkumného problému jsem stanovila obecnou výzkumnou otázku, 

která zní: Jakým způsobem pijí alkohol stoupenci punkové subkultury a jak o alkoholu 

přemýšlejí? Tuto obecnou otázku jsem dále rozpracovala do specifických výzkumných 

otázek, aby se celý výzkumný problém sjednotil, zúžil a konkretizoval. Jako specifické 

výzkumné otázky jsme stanovila: 

Co je punk a jak se s ním lidé identifikují? 

Jaké jsou názory na alkohol mezi punkery? 

Jaký je vztah punkerů k alkoholu? 

Jakým způsobem pijí jednotliví členové hnutí alkohol? 

Za jakých okolností pijí alkohol? 

Jaké jsou důsledky pití alkoholu na jednotlivce? 

Jak punkeři přemýšlí o alkoholu? 

 

2.1.4 Výzkumný nástroj a metoda sb ěru dat 

Ke sběru informací jsem použila metodu polostrukturovaného rozhovoru, jehož schéma jsem 

si předem připravila. V úvodu příprav jsem si vytyčila výzkumnou otázku, dále specifické 

výzkumné otázky a podle nich jsem vytvořila konkrétní podobu otázek. Většina otázek je 

otevřených, pro doplnění nebo zjištění současného stavu jednotlivých punkerů bylo zapotřebí 

v některých případech zvolit otázku uzavřenou. Otázky jsem pokládala respondentům. Jako 

první jsem pokládala otázky primární, tedy ty, které jsem měla předem připravené, v průběhu 



rozhovorů vyplynuly otázky sekundární, které byly značně individuální a nebyly třeba ve 

všech rozhovorech. Metodicky jsem čerpala z Ferjenčíkova (2000) výkladu 

polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor je interaktivní a vhodný k výzkumu v mojí práci. 

Forma odpovědí na mnou připravené otázky byla zcela volná, většinou jsem nechala 

respondenta volně vyprávět a doplňujícími otázkami jsem držela směr předepsané otázky. 

Rozhovory s respondenty jsem prováděla osobně. V jednom případě rozhovor probíhal mezi 

mnou a dvojicí punkerů, v ostatních případech se jednalo o dyadické rozhovory, tedy já – 

punker. Teoreticky jsem se držela seznamu otázek, v některých případech je rozšířila o 

doplňující otázky, aby byly odpovědi přínosné a obsahovaly skutečnou odpověď na 

položenou otázku. Rozhovory probíhaly v restauracích a obydlích jednotlivých punkerů na 

území České republiky, vzhledem k výběru respondentů se jednalo o Ostravu, Pardubice, 

Jihlavu, Brno, Poličku, Litomyšl, Prahu a Temelín. Všechny rozhovory jsem zaznamenávala 

na diktafon a poté je doslovně přepsala, aby byla zachována autenticita odpovědí a tedy jejich 

vypovídací hodnota. V přepisu jsem změnila jména jednotlivých účastníků výzkumu, uváděný 

věk odpovídá skutečnosti. 

V případě kazuistických prací jsem použila narativní rozhovor podle Hendla (2005), kdy jsem 

opět měla připravené tematické okruhy, respondenti však byli vybízeni ke zcela volnému 

vyprávění. V první fázi těchto rozhovorů jsem dotazované připravila na téma, které budeme 

probírat. Zdůraznila jsem možnost odmítnout odpovídat, protože se jednalo především o 

anamnézy a pro mnoho lidí je rodina nebo vlastní osobnost velice citlivé téma. Oba 

dotazovaní však vyprávěli bez váhání, pouze s podmínkou anonymního záznamu. Během 

výpovědí jsem používala doplňující otázky, aby byla zodpovězena všechna témata kazuistiky 

a vyjasnily se všechny rozpory. 

Veškeré otázky jsem sestavovala a pokládala jazykem blízkým punkerům, tedy vyvarovala 

jsem se odborným výrazům a neřídila jsem se pravidly spisovné češtiny.  

 

2.4.5 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří 10 členů subkultury punk. Výběr výzkumného souboru byl nahodilý. 

Vybrala jsem několik punkerů ve svém okolí, které jsem sama definovala jako punkery podle 

způsobu jejich života, podle stylu oblékání, podle životní filosofie a podle jejich sociálního 

okolí. Do způsobu života jsem zahrnula návštěvy punkových koncertů a festivalů, účinkování 

v punkové kapele a vydávání nebo šíření (fun)zinů. Styl oblékání není příliš signifikantní, 



někteří se identifikují se skins nebo straight edge, proto jsem zvolila jako ukazatel stylu 

nášivky, specifické účesy, originálně upravené bundy a ostatní oblečení a doplňky. Jako 

životní filosofii jsem pojala nonkonformní myšlení, vyhýbání se mainstreamu, squatterství 

nebo vyznávání specifických filosofických směrů (veganství, celibát, alkopunk). Sociální 

okolí potom tvoří přátelé, se kterými se člověk stýká, v mém případě šlo o převahu punkerů 

nebo jejich signifikantní vliv na osobu. Nejdůležitějším aspektem pro výběr do mojí práce 

byla však identifikace respondentů s punkem. Kdo se tedy necítí jako punker nebo si o sobě 

nemyslí, že do hnutí patří, byl automaticky z výzkumu vyřazen. Jeden z respondentů (Josef) je 

stoupencem straight edge, pro něho byla připravená jiná škála otázek (Příloha 2). Tento výběr 

jsem zvolila z důvodu shody s tématem mojí práce. 

Výběr výzkumného souboru byl značně obtížný. I přesto, že jsem oslovovala punkery z mého 

okolí, přičemž všechny z nich znám, větší část z nich mě odmítla. Důvod jejich nevole 

k rozhovoru pramenil především z nechuti jakkoliv pomáhat formální instituci, jakou vysoká 

škole je. Oi!punkoví a skins dotázaní zase nepodporují vyšší formu vzdělání a podpořili by 

pouze výzkum pracujícího člověka. Dalším důvodem, proč punkeři odmítali účast ve 

výzkumu, potom byla nechuť o sobě cokoliv prozrazovat nebo komukoliv jakkoliv pomáhat, 

protože se to podle nich neslučuje s ideou punku. Několik dalších punkerů potom 

s výzkumem souhlasilo, ovšem opakovaně je nebylo možné na domluvených schůzkách 

kontaktovat. To buď z důvodu, že se prostě nedostavili, nebo z důvodu naprostého 

znemožnění komunikace vlivem alkoholu. Dohromady jsem oslovila přes 30 punkerů, z nichž 

se mnou spolupracovalo 10. Vzorek zahrnuje jednu ženu a 9 mužů. Věkové rozpětí je od 17 

do 33 let. 

Všichni respondenti souhlasili s rozhovorem, jeho záznamem na diktafon a dalším použitím 

pro mou práci. Po skončení tohoto výzkumného šetření bude práce v elektronické podobě 

k dispozici všem respondentům. 

Pro lepší pochopení následujících kapitol představím jednotlivé respondenty. 

Evžen, 25 let. Bydlí sám v rodinném bytě, nájem neplatí. Přítelkyni nemá. Studuje dvě školy a 

právě nastupuje do nového zaměstnání. Má středoškolské vzdělání, je svobodný, kuřák. Má 

vlastní kapelu. Je věřící. 

Olga, 17 let. Bydlí s rodiči v domě, nájem neplatí. Přítele má. Studuje SŠ, dosud má základní 

vzdělání. Je svobodná, bezdětná, kuřačka. 



Prokop, 20 let. Bydlí s rodiči v domě, nájem platí. Přítelkyni nemá. Pracuje jako kuchař. 

Vystudoval odborné učiliště. Je svobodný, bezdětný, kuřák. Hraje v kapele. 

Libor, 28 let. Bydlí sám v bytě, nájem platí. Přítelkyni má. Pracuje jako zedník. Má základní 

vzdělání, je svobodný, bezdětný, kuřák. 

Petr, 20 let. Bydlí s rodiči v domě, nájem neplatí. Má přítelkyni. Studuje SŠ, má základní 

vzdělání. Je svobodný, bezdětný, kuřák. Je věřící. 

Alex, 33. Bydlí na ubytovně, nájem platí. Má přítelkyni. Je vyučený řezník, což dělá. Je 

svobodný, bezdětný, kuřák. Je věřící. 

Boris, 26 let. Bydlí s přítelkyní v domě jejích rodičů, nájem neplatí. Má střední školu, pracuje. 

Je svobodný, bezdětný, nekuřák. Má vlastní kapelu. 

Tomáš, 26 let. Bydlí s přáteli a přítelkyní v bytě, nájem platí. Má vysokoškolské vzdělání, 

pracuje jako právník. Svobodný, bezdětný, kuřák. Má vlastní kapelu. 

Miloš, 23 let. Bydlí s rodiči v bytě, nájem platí. Přítelkyni nemá, pracuje jako elektrikář, 

vystudoval odborné učiliště. Je svobodný, bezdětný, nekuřák. Hraje v kapele.  

Josef, 22 let. Bydlí s babičkou v bytě, nájem platí. Má přítelkyni, studuje VŠ, má 

středoškolské vzdělání. Je svobodný, bezdětný, nekuřák, abstinent. Má vlastní kapelu. Je 

věřící. 

 

2.4.6 Etické problémy 

Za největší etický problém jsem považovala zveřejnění osobních informací z kazuistik i 

rozhovorů. Proto jsem zvolila otevřené kódování výpovědí, kdy jsem změnila jméno 

respondenta. Věk respondentů uvedený v práci se shoduje se skutečností.  

Všechny rozhovory byly nahrávány a přepisovány po předchozí domluvě, že budou 

zveřejněny anonymně a nikde nebudou uvedena pravá jména dotazovaných ani jejich okolí. 

Veškeré informace v práci jsou výpověďmi respondentů, nezkoumám jejich pravdivost a 

nesoudím je.  

Ve výpovědích respondentů se v hojné míře vyskytují vulgarizmy. Pro zachování autenticity a 

výpovědní hodnoty přepisuji všechny výpovědi doslovně, tedy gramaticky nepřesně a 

s vulgarizmy.  

 



2.2 Výsledky 

Ve své práci jsem se zaměřila na to, co a jak punkeři říkají, a ne na to, zda je to pravda. Na to, 

proč chtějí, abychom je viděli právě tak, jak o sobě mluví, protože právě to utváří mínění 

společnosti o punku jako celku. Záměrem mojí práce je strukturovat příběhy jednotlivých 

punkerů a přes ně ukázat jejich vztah k alkoholu i celé subkultuře. 

Metodologicky jsem se držela analýzy dat případových studií, kdy jsem nejprve doslovně 

přepsala zaznamenané rozhovory, poté jsem text rozdělila do kategorií, které korespondují 

s otevřeným kódováním textu. Ve výpovědích jsem prováděla analytickou explanaci, kde se 

snažím vysvětlit dané jevy pomocí kauzálních vztahů. Pro jejich nalezení jsem používala 

metodu analytické indukce, kterou vytvořil Florian Znalecky (Hendl, 2005). Prováděla jsem 

průběžný souhrn dosud odhalených informací. Z těchto průběžných souhrnů jsem potom 

vytvořila konečné shrnutí celého výzkumu.  

Pro přehlednost věnuji každé kategorii výzkumu jednu kapitolu. 

 

2.2.1 Identifikace se subkulturou 

První otázka mého rozhovoru s punkery zněla „Jsi podle sebe punker?“ Vzhledem k tomu, že 

kladná odpověď na tuto otázku byla podmínkou pokračování výzkumu, rozhovory se 

zápornou odpovědí na tuto otázku jsem do výzkumu nezahrnula. Pro upřesnění a orientaci 

následovala otázka „K jaké odnoži punku (sXe) se řadíš?“ 

Většina punkerů se dokáže s nějakým proudem punku ztotožnit, ale zpravidla přijímají názory 

a příklady i z ostatních proudů. Naprostá vyhraněnost a věrnost pouze jednomu směru je 

víceméně vzácný jev, vyjma straight edge, kteří bývají skutečně vyhranění od ostatních směrů 

a proudů. Někteří punkeři naprosto odmítají rozdělování punku do jakýchkoliv odnoží nebo 

směrů. Můžeme říct, že tito punkeři se označují jako „klasičtí punks“ nebo „punk rock“. 

Tomáš, 26 let „Jo! (Smích).  K odnoži? Co to je odnož punku sakra (smích)? Tak buď seš punk anebo 

ne (smích)! Ale esi sem chceš zařadit aj takový srance jako sXe, neo-punk a tak dále, co nemaj 

s punkem nic společnýho, tak asi agropunk (smích).“ 

 

Zkoumala jsem také, jakým způsobem se jednotliví lidé k punku dostali a jak dlouho se již 

k subkultuře hlásí. Všichni punkeři v mém výzkumu se k punku dostali přes své okolí, nejčastěji 

přátele. Jednalo se nejčastěji o zájem o novou kulturu nebo sympatie ke starším punkerům. Časté je 



také přijetí stylu, který vyznává sourozenec. Tento jev jsem vypozorovala především u punkerů, kteří 

neměli dobré rodinné zázemí, měli špatný vztah s rodiči nebo rodiče (oba nebo alespoň jednoho) 

vůbec neměli. Všichni podotýkají, že je oslovila punková hudba, s jejímiž texty se často velmi 

intenzivně identifikovali. V punku častokrát nalezli „pravé přátelství“, „náhradní rodinu“, „pravý 

smysl života“, nebo pouhé zalíbení. 

Evžen, 25 let:  „ A pak jsem se po nich začal brzo vopičit hadrama, žejo, poslouchat hudbu a 

začlo to, řekl to jeden klasik: tak dlouho jsem si na punkáče hrál, až jsem se jím stal.“ 

Mezi stoupenci straight edge probíhá identifikace se subkulturou často také prostřednictvím 

okolí, nejčastěji přátel nebo rodiny, avšak v tomto případě je velký důraz kladen na vlastní 

uvědomění si, že dosavadní život „nebyl správný“. 

Josef, 22 let: „Skrz touhu žít bez likvidace sebe sama, hlavně svojí duše.“  

Jako v punku samotném, i zde probíhá řazení se k hnutí prostřednictvím hudby. 

Co se týká doby, po kterou se punkeři hlásí k hnutí, nacházíme značné rozdíly, závislé 

především na věku punkerů. K identifikaci se subkulturou dochází zpravidla v období 

dospívání, nejčastěji mezi 12. a 15 rokem života. Jeden respondent přiznává, že se již 

nepovažuje za aktivního punkera, ale stále se cítí jako „takový hovado punkový, co nosí 

sukni“. 

Zajímalo mě, co vlastně punkeři považují za punk. Co je hlavní myšlenka hnutí a jak si jí sami 

vykládají. K průzkumu tohoto jsem použila otázku „Co je podle tebe punk?“. Naprosto 

všichni respondenti se shodují na tom, že základ hnutí je svoboda a svobodné vyjádření se. 

Opakovaly se také názory, že jde o provokaci společnosti, hrdost, vlastní pocit. 

Olga, 17 let: „Svoboda! Svobodný jakoby vyjádření se, že si prostě stojim za svým.“ 

Tomáš, 26 let: „Zábava, protest, provokace… Zábava nonstop, protest proti jakýmukoliv útlaku, 

provokace všeho, co souvisí s tim, proti čemu protestuju. Životní styl, kterej je o tom, bejt svůj, postavit 

se autoritám.“ 

Stoupenci straight edge potom v hnutí spatřují „pozitivní život sám o sobě“. 

 

Jak jsem již nastínila v teoretické části práce, punk prochází neustálým vývojem a v poslední 

době dochází k jeho rozmělňování. Ptala jsem se tedy na to, jak se v současné scéně punkeři 

cítí a jestli pociťují nějaký rozdíl oproti minulým letům. Punkeři se shodují v názoru, že 

dnešní punk se liší od toho staršího, a to v negativním smyslu. Vypozorovala jsem vlastně dva 



přetrvávající názory. Jeden říká, že je punk pořád stejný, že je vyčerpaný, že již nejde 

vymyslet nic nového, a tím pádem požírá sám sebe. Druhý názor je takový, že vzniká spoustu 

nových směrů punku, které se mezi sebou cenzurují, soupeří a vedou punk do jiných 

subkultur. Společný je názor, že dřív vládla v punku jednota a jednotnost, která dnes chybí. 

Punkeři postrádají autoritu, vzájemnost a toleranci.  

Alex, 33 let: „Dnešní punk stojí za hovno, mě už nebaví, staré kapely nehrají nic nového, 

umírá to, nejsem spokojený s tím, co se děje se scénou. Nejsem. Dřív lidi stáli za sebou i za 

jinýma, kdysi všichni za jednoho a jeden za všechny a dnes jeden za všechny a každý sám za 

sebe. Ne, už to není ono, lidi k sobě nemají tak blízko. Připadá mi, že jeden by druhého radši 

potopil, aby sám zůstal nad hladinou. Hnusné.“ 

 

Dalším společným tématem je přesouvání punku do virtuálního prostoru. V dnešní době 

Internetu a technologií je to jev zcela logický. Punkeři ho také chápou, ovšem zhruba 

polovina s ním nesouhlasí. Tento nesouhlas pramení z přesvědčení, že punk patří na ulici a 

mezi lidi, ne do nehmotného světa virtuality. 

Evžen, 25 let: „Uf, myslim že je to špatný dneska, myslim, že je to hodně špatný, protože 

jednak to jde samozřejmě ruku v ruce s technologií, kdy ten punk se z velký části začíná 

přesouvat do virtuálního prostoru, stává se možná i kyberpunkem, ale hlavně je to kvůli tomu, 

protože je to špatný. Chybí identifikační nepřítel toho hnutí, jo, už to není komunismus, 

náckové jsou v podstatě taky zašlapaný do země, takže se ta scéna začíná požírat momentálně 

sama mezi sebou ruku v ruce s politickou korektností, takže se stávaj případy, kdy ani punkový 

kapely si nemůžou říkat, co chtějí. Ani punkáči, protože jsou cenzurovaný jinejma punkáčema. 

Myslim, že je to dneska fakt dost špatný. Možná nejhorší, jaký to kdy bylo zatím. V týhle 

republice“. 

 

Punk ve svém základu odmítá veškeré drogy. Kromě alkoholu a tabáku, tedy. Z vlastní 

zkušenosti však vím, že brojení proti tvrdým drogám skutečně v punku probíhá, ale je tomu 

tak i s marihuanou? Drtivá většina punkerů v mém výzkumu totiž marihuanu kouří. Zhruba 

polovina z nich má potom zkušenosti s přírodními halucinogeny, kterými jsou lysohlávky, 

durman nebo blín a rulík. Menší část punkerů potom vyzkoušela LSD, pervitin nebo opium. 

Můžeme tedy skutečně pozorovat odpor k „tvrdým“ drogám. 



Alex, 33 let: „Kouřím. Občas i marihuanu, tak jednou do měsíce? Asi. Na vojně jsem měl 

jednou durman a jednou perník a děkuju pěkně, už nikdy víc u obojího!“ 

Evžen, 25 let“ „No, kouřim, no. Marihuanu, kouřim, a jestli se to dá brát jako…káva? A 

alkohol.“ 

 

V teoretické části jsem popsala, jak punk přejímá názory spojené se záchranou životního 

prostředí, zdravým a alternativním životním stylem. Za specifický bod zde považuji 

vegetariánství. Reakce na vegetariánství jsou dvě a to přesně opačné. Někteří punkeři, a to 

především sXe, vegetariánství podporují a protěžují. Druhá část punkerů si myslí, že 

vegetariánství je utopie, nesmysl, pro punkera nemožné dodržovat především z finančních 

důvodů a především značně kontraproduktivní pro celou společnost. K tomuto názoru se kloní 

i bývalí vegetariáni. Tato část zahrnuje i názor, že vegetariánství nepatří k punku. 

Tomáš, 26 let: „ Taky nechápu, proč se dneska spojujou s punkem takový věci jako feminismus, 

vegetariánství, ligy na záchranu zvířat a podobně. Nic proti nim nemám, ale sere mě takovej ten 

dnešní přístup, v uvozovkách, chceš bejt punk, buď vegetarián, feministka atd atd…“ 

 

2.2.2 Názor na alkohol a punk 

Patří vlastně alkohol k punku? Pije se v punku víc, než v jiných subkulturách? To jsou otázky, 

které jsem kladla respondentům při zkoumání jejich názoru na faktické téma mojí práce. Zde 

se již názory rozcházejí více. Většina punkerů si myslí, že alkohol je nedílnou součástí punku. 

Pouze někteří z nich si však myslí, že do punku bez výhrad patří.  

Prokop, 20 let: „Beze všeho! Jinak by se z těch kokotů posral. A většina z nich, když je 

střízlivejch, tak ani nemluvěj. Já vlastně taky ne. Dyť v podstatě není nic hezčího, než se ráno 

na fesťáku vzbudit a nalejt se.“ 

Alex, 33 let: „Vzhledem k tomu, že alkohol je velice silná droga, takže by neměl, ale patří. 

Chlast je svinstvo, ale k punku patří, koukej na lidi, co zakládali první kapely, vždyť to byly 

ztracené existence. No třeba Iggy nebo Rotten, takže jo, ale myslim, že to jde i bez toho, ale je 

na to potřeba spoustu inteligentních lidí.“ 

Další část punkerů zastává názor, že alkohol nepatří k punku, ale k lidem. Nebo že sice patří 

k punku, ale jen prostřednictvím lidí 



Boris, 26 let: „Podle mě alkohol patří naprosto ke všemu, kde se sejde víc podobně smýšlejících lidí, 

takže k punku určitě.“ 

Nejvyhraněnější názory mají stoupenci sXe. Vylučují souvislost alkoholu s čímkoliv.  

Josef, 22 let: „Ne. Alkohol nepatří k ničemu. Patří teoreticky k lidem, co pijou. Ale rebelovat tim, že 

piju a dělám ze sebe idiota jako generace přede mnou, to je čím punk? Punk je punk sám o sobě.“ 

 

Když se bavíme o četnosti a intenzitě pití alkoholu v punkovém hnutí, opět narážíme na dvě skupiny 

názorů. Podle první z nich se pije všude přibližně stejně. To především proto, že intenzita nebo četnost 

pití nezáleží na subkultuře, ale na lidech, a ti jsou ve společnosti rozmístěni přibližně stejně. Druhá 

skupina ale sdílí názor, že v punku se pije víc, než jinde. Tento názor pramení především 

z přesvědčení, že punk je okraj společnosti, nebo se k němu hlásí lidé, kteří mají vyšší tendenci 

excesivně pít alkohol. Nutno dodat, že první skupina názorů je častější. 

 

Velice zajímavé je u punkerů sledovat jejich pohled do budoucna. Jedno z přetrvávajících hesel hnutí 

totiž zní „No Future“ (žádná budoucnost). Ptala jsem se jich, jak to vidí do budoucna, jestli budou pít 

dál, a pokud ne, co to změní. Klasický názor, který bychom tedy v punku mohli očekávat je, že 

nehledí dopředu, nezajímá je, co bude.  

Libor, 28 let: „Nekoukám do budoucna.“ 

Ovšem s podobným názorem jsem se setkala jen v několika málo případech. Mnohem častější 

odpověď byla, že punker přestane pít, až založí rodinu. Také se objevilo téma, že jediné, co 

může punkera od pití odradit, je podlomené zdraví. 

Evžen, 25 let: „Tak, samozřejmě, až přijde rodina, tak se všechno změní, jo, takže. A já tu 

rodinu plánuju a asi budu muset i kvůli práci, přestat pít míň, ale jako stoprocentně se 

nevzdám toho, že když pojedu na koncert, tak že se tam prostě nezrušim. Jo, prostě to tak 

bude. Vždycky. To bych na tom musel bejt strašně špatně zdravotně, aby se to změnilo. Jako 

jediný, co by mě k tomu donutilo, by bylo vlastní zdraví nebo odpovědnost za vlastní dítě, 

nebo jako odpovědnost za někoho jinýho, jo. Ale jako jinak, krom fyzična a vlastního dítěte, si 

myslim, že vždycky to bude takhle. Mně to vyhovuje.“ 

Spojitost můžeme nalézt i v oblíbených kapelách. Mezi nejčastěji uváděné patří SPS, Plexis, 

HNF, Telex, Konflikt, NVÚ a Šanov 1. 

 



2.2.3 Vztah k alkoholu 

Pouze jeden respondent z mého vzorku je abstinent. Abstinenci nejen od alkoholu přijal až 

v období adolescence spolu s principy sXe. Ostatní punkeři se shodují v tom, že alkohol pijí 

rádi, baví je to a chutná jim. Většina z nich však nevyhledává alkohol prvoplánově, je součástí 

styku s lidmi, způsob, jak umocnit zábavu. Někteří by preferovali zábavu bez alkoholu, 

přiznávají, že alkohol není nezbytný a dokážou se bavit i bez něho. Záporný vztah k alkoholu 

se objevil jen ve dvou případech. 

Alex, 33 let: „Piju, rád se bavím, ale nepiju rád. Alkohol mi v tom hodně pomáhá.“ 

Chtěla jsem zjistit, jaký je důvod pití punkerů, ptala jsem se jich, proč pijí a co jim alkohol 

dává. Mezi hlavní motivy pití patří chuť alkoholu (především piva), navození dobré nálady a 

„pohodičky“ a také útěk od reality. Tyto motivy se objevily téměř u všech punkerů. 

Petr, 20 let: „No dává nám útěk ze zkurvenej reality.“ 

Miloš, 23 let: „Ty vole mě to chutná! Navíc je s tím ten svět hned takovej hezčí, všechno je 

takový fajn, nic mě nesere, všechno mě baví a tak, no.“ 

Prokop, 20 let: „Usnadňuje to žití.“ 

 

Mají punkeři chuť na alkohol, když ho nemají nebo mít nemohou? Většina z nich se shoduje, 

že po alkoholu nebaží, že když nepijí, chuť na něj nemají. Někteří uznávají, že by nejraději 

pili pořád. 

Prokop, 20 let: „Kdo by chuť neměl? Zatím se mi nestalo, že bych nemohl pít, takže nemohu 

soudit. Tady i v práci dají na dluh. Ale je tady krásně, co?“ 

Nejrozšířenější je stanovisko, že punkeři chuť na alkohol nemají, pokud nejsou ve společnosti 

pijících lidí, nebo na místě, kde je alkohol snadno dostupný (restaurace). 

.Evžen, 25 let: „No spíš se těšim na ten fest nebo na tu akci, kdyby na tom festu netočili vůbec 

žádnej alkohol, tak mě to je jedno, protože jedu na ten fest, jo. Neprahnu po alkoholu, 

nemyslim na něj v duchu a netěšim se na něj jako na nějakou formu úniku. Těšim se na to, že 

budu s kámošema a že se u toho pije, tak se u toho pije. Je to druhotný, je to sekundární 

jakoby. Primárně nemám alkohol na mozku jakoby.“ 

 



Nikdo z mých respondentů nezačal pít alkohol sám. Vždy to bylo ve společnosti přátel nebo 

rodiny. V několika případech došlo k první opilosti již před 9. rokem věku života (7, 9 let), 

neznamená to však faktický začátek pravidelného pití alkoholu. To začíná zpravidla mezi 12. 

a 15. rokem. První opilost si většina punkerů pamatuje s negativním zabarvením. Cítili 

nevolnost nebo se jim nelíbil ten stav. Všichni ovšem v pití pokračovali a pijí dodnes. 

 

2.2.4 Způsob pití alkoholu 

Co je nejoblíbenějším nápojem mezi českými punkery? Jakým nápojům dávají přednost? 

Nejoblíbenějším nápojem je pivo. Punkeři vyhledávají jeho chuť a fakt, že obsahuje relativně 

málo alkoholu, takže ho mohou popíjet po delší dobu. Většina punkerů však nehledí na druh, 

ale na účinky alkoholu. Shodují se v názoru, že jim je jedno, co pijí, hlavně, když je to opije. 

Tomáš, 26 let: „Co má volty (smích).  Nejvíc pivo to je jasný, pak víno, no a z tvrdýho nejvíc rum 

(smích). Ale nepohrdnu ničim, moc dobrej je zbojnickej čaj, dr.vamp, dobrá vodka, třeba“. 

Již jsem zmínila, že se v punkovém hnutí objevuje pití různých denaturovaných alkoholů, 

metylenů a podobně. Zajímalo mě tedy, jestli i moji respondenti pijí okenu nebo francovku. 

Většina z nich tyto látky nikdy neochutnali. Někteří ochutnali, ale dále nepijí. Odradila je 

chuť nebo následky na jejich okolí. V několika případech jsem ovšem vypozorovala 

oblíbenost míchání francovky s různými nealkoholickými i alkoholickými nápoji. 

Evžen, 25 let: „Jo, pil jsem voboje, okenu i francovku. Tak francovka, některý punkáči to 

míchaj s vínem a říkaj tomu vítr z hor, to míchaj s chlastem, protože to je levný a vožírá to. Že 

bych to vyhledával, to vůbec ne, ale když mi to někdo podá, tak jsem se napil. To samý 

v případě okeny. Jinak bych to nedal do pusy, to jsou ničitelé zdraví, jo. Dneska už bych to i 

odmítl, ale jako mladej jsem se napil všeho. A bohužel znám lidi, který se tímhle ožíraj. Úplně 

se tím odrovnávaj.“ 

Zajímalo mě také, jaké množství alkoholu při jedné příležitosti v průměru vypijí. Zde je to 

velmi individuální. Záleží na náladě, posledním jídle, únavě. Mnozí z punkerů přiznávají, že 

naprosto nejsou schopni toto množství ani odhadnout, jiní udávají rozmezí 13 až 18 piv za 

večer. Tato čísla se liší i v závislosti na míchání piva s tvrdým alkoholem, potom bývá udáván 

nejčastěji počet kolem 10 těchto nápojů dohromady.  



Prokop, 20 let: „Z fesťáků si nic nepamatuju, v práci tak 5 piv a půl litru rumu denně, pak si 

většinou nic nepamatuju. 5, 6 piv denně je v mezích. Konec si nikdy nepamatuju, nevim, kolik 

toho vypiju, fakt nevim.“ 

Alex, 33 let: „6 piv a 4 půlky. Piva samozřejmě dvanáctky. To je můj standard, který mě 

dostává do opilosti. A pak piju třeba dál, pak přijdou okna a blažené bezvědomí. Rozum 

nemám a je mi jedno, co do sebe leju a neznám míru. Dokážu měsíc nechlastat, ale potom, 

potom třeba zavolá banda, myšlení v hajzlu a jedem, pičo.“ 

Polovina punkerů potom přiznává, že aby se dostali do opilosti, potřebují větší množství 

alkoholu, než v minulosti. Ti, kteří pijí intenzivněji, častěji, nebo vyšší dávky alkoholu však 

přiznávají, že jim v současnosti stačí menší množství alkoholu, aby dosáhli stejného stupně 

opilosti jako v minulosti. 

 

Punkeři nejčastěji pijí o víkendech. Když pijí alkohol v týdnu, je to v mnohem nižších 

dávkách, obvykle několik piv. Když se ovšem naskytne „akce“ přes týden (oslavy, příjemná 

společnost), opijí se i během týdne. Pouze málo punkerů pije každý den do naprosté opilosti.  

Prokop, 20 let: „Průběžně pořád. Tak jelikož o víkendech pracuji, nerozlišuji, zda je víkend, či 

nikoliv.“ 

Punkeři pijí do opilosti průměrně dvakrát týdně, nejčastěji o víkendech. Je to způsobeno tím, 

že přes týden chodí do zaměstnání nebo do školy a o víkendu jezdí na koncerty a potkávají 

známé a přátele. Objevuje se také konstatování, že už nesnesou tolik akcí, co dřív a že se tělo 

s jednotlivými epizodami pití hůře vypořádává.  

Tomáš, 26 let: „ Tak pivko asi každej den, ale pořádný kalby jenom víkend…jak člověk pracuje a 

stárne tak už to není tak snadný.“ 

Pití v tazích, tedy několik dnů po sobě je naprosto typický způsob pití alkoholu na 

vícedenních festivalech nebo oslavách, které punkeři hojně navštěvují. Většina punkerů 

přiznává, že takový tah zažívají téměř každý týden, většinou o víkendech nebo dovolené.  

Boris, 26 let: „Jojo sice už nevydržím tolik jako třeba v 19, 20 letech, ale když sedne dobrá konstelace 

hvězd a já vydržím, tak piju i pár dní v kuse.“ 

Jeden můj respondent uvádí, že pije už 4 roky každý den. Jedná se spíše o výjimku, ovšem jistě je 

v ČR takovýchto punkerů víc. 

 



Dalším tématem, které jsem pozorovala, bylo, jestli punkeři mají radši své pití pod kontrolou, nebo 

zda pijí „do němoty“. Zhruba polovina punkerů se ráda kontroluje a daří se jim to. Několik dalších se 

potom snaží kontrolovat, ale většinou se opijí. Nebo je kontrolování jejich stavu podmíněno 

přítomností partnera. A několik posledních punkerů v mém vzorku se rádi opíjejí absolutně. 

Tomáš, 26 let: „Rád se kontroluju, ale piju do němoty (smích).“ 

Alex, 33 let: „Nerad se kontroluju! Rád provokuj!. Velice nerad se kontroluju, naopak, 

vyhledávám provokaci v alkoholickém opojení. Jo, když mě to chytne, tak ano.“ 

 

Jedním z faktorů, kterým se posuzuje závislost na alkoholu, je pití alkoholu ráno po probuzení na 

vyrovnání hladiny alkoholu v těle. I tento faktor jsem sledovala. Někteří z punkerů si dávají pouze 

pivo, jiní hledají jakýkoliv alkohol. Někteří další punkeři se takto spravují pouze, když mají volný den 

nebo na festivalech. Ostatní punkeři nikdy alkohol po ránu nepijí.  

Tomáš, 26 let: „Musim, jinak se kocoviny nezbavim“ 

Prokop, 20 let: „No ano! Nepohrdnu čímkoliv, v práci pijeme rum nebo slivovici, případně 

pivo. Co je lepší, než pivo po ránu? Však alkohol nemůže přece uškodit.“ 

Olga, 17 let: „Alkohol ráno ne, ráno mě natahuje, už když ten chlast vidim. I kdybych měla 

žízeň, tak si nedám. To bych se poblila. Ale může se to někdy stát, to jako nevylučuju.“  

 

Sledovala jsem, jak se liší pití alkoholu v restauraci a na festivalu, tedy rozdíl mezi způsobem pití, 

když člověk celý večer sedí na jednom místě, a když chodí, tančí a baví se na koncertě. Panuje shoda 

v tom, že do hospod chodí kvůli lidem a společnosti, než kvůli alkoholu. V hospodách se také pije 

pomaleji, méně lihovin a spíše pivo nebo víno. Na koncertech všichni punkeři pijí více, uvádějí, že 

toho víc vydrží, když jsou v pohybu. Dalším jevem na koncertech je častější pití lihovin, to z důvodu 

častějšího setkávání s větším množstvím známých. Toto je patrné zejména u punkerů hrajících 

v kapelách. Rozdíly v názorech jsem pozorovala u tématu, jestli si pamatují koncerty. Někteří punkeři 

si pamatují všechny koncerty a užívají si je. Někteří si nepamatují koncerty pravidelně, jeden si 

dokonce nepamatuje vlastní koncerty. Můžeme říct, že vyšší stupeň opilosti a excesivní chování 

častěji pozorujeme u punkerů na koncertech a festivalech, než v restauracích, palimpsesty naopak. 

 

2.2.5 Okolnosti pití alkoholu 

Jako první v této kapitole mě zajímalo, při jakých příležitostech punkeři nejčastěji pijí 

alkohol. V naprosté většině případů se shodují, že pijí při příležitosti setkání s přáteli, při 



koncertech, v hospodě. Méně časté je konstatování, že pijí, pouze když mají peníze, čas, 

náladu. Ve dvou případech potom důvod pro pití punkeři nehledají. 

Libor, 28 let: „Jejda mane! Když je kalba s přáteli, přeci.“ 

Prokop, 20 let: „Většinou nemám žádné příležitosti, prostě pijeme. Ono víš jak, jak se to říká 

třeba o narozeninách, každej den je ten důvod. Každý den se musí zapít.“  

Následující informace, kterou jsem zjišťovala, byla, s kým nejčastěji a nejraději punkeři pijí. 

Už z výše uvedeného vyplývá, že s přáteli, v menší míře s partnerem a rodinou. Při pití 

alkoholu všichni komunikují s tím, s kým pijí. Nikdo nepřiznal pití mlčky. 

Evžen, 25 let: „S přáteli, no jasně. A jestli se počítá Bůh za člověka (smích). Ne, sám nepiju, 

jen s těma přátelema.“ 

Tomáš, 26 let: „S kamošema a budoucíma kamošema.“ 

Při tomto tématu mě zajímalo, zda pijí punkeři sami. Bez výjimky všichni výslovně říkají, že 

ne. Většina z nich však uznává, že si například po obědě, při práci nebo u televize otevře pivo 

nebo dvě. Ve dvou případech pak vyplynulo, že skutečně někdy pijí sami. 

Olga, 17 let: „Sama piju podle nálady. Když nechci za nikym jít a poslouchat kecy, tak chodím 

sama i pít, stává se to málo, jsou to výjimky.“ 

Prokop, 20 let: „Většinou si někoho najdu. Jedno dvě se nepočítá, ne? Stačí jít do hospody, 

tam se vždycky někdo najde. Případně zajdu ke kámošoj do garáže, ten tam taky furt chlastá.“ 

 

Velmi zajímavé výsledky byly i v případě nálad vedoucích k pití alkoholu. V prvním případě 

jsem se ptala, zda punkeři používají alkohol jako lék na fyzickou nebo duševní bolest, 

především zahánění různých rozlad a špatných nálad. Polovina punkerů se shoduje, že jim 

alkohol pomáhá „rozpustit“ rozlady a chmury, druhá polovina buď špatné nálady nepřiznává, 

nebo hledá jiný způsob rozptýlení. Tyto výsledky mě překvapily, protože mi většina punkerů 

vyprávěla o tom, že jsou nešťastní, mají problémy nebo deprese. 

Evžen, 25 let: „No vono záleží na tom, jakej mám problém, třeba vztahový problémy určitě ne, 

ale třeba problémy s rodinou zahánim alkoholem. Určitě. Stoprocentně. Ale chlast jako na 

fyzickou bolest, tak to vůbec, já ani nežeru prášky, to vůbec.“ 



Prokop, 20 let: „Díky alkoholu žádné deprese nemám. Prokůpek je většinou happy. V práci 

jsem občas nasrán, ale dám si cigaretku a je to lepší. Když se ožeru, tak necítím žádnou 

bolest.“ 

Alex, 33 let: „V depkách ano, otevřu si a ano, snažím se zpříjemnit náladu a den, otevřu víno 

a udělám si čas na sebe. Jinak chlast jako lék nepoužívám, nesnažím se léčit mindráky 

chlastem, jednoznačně ne.“ 

Opakem zahánění bolístek jsem zvolila ukazatel, zda punkeři oslavují alkoholem. Pouze jeden 

punker neoslavuje alkoholem, ovšem ne bezvýjimečně. Všichni ostatní se shodují, že alkohol 

k oslavám patří, že podtrhuje pocit štěstí, umocňuje náladu atd. 

Tomáš, 26: „Pochopitelně. Slavit se musí jedině s chlastem (smích). Jedna z největších lží je, že se dá 

bavit aj bez alkoholu (smích).“ 

Alex, 33 let: „Ne! Už 5 let jsem na Silvestra střízlivý. Alkohol je špatný na oslavy. Ale když mě 

někdo pozve na oslavu, jak jo.“ 

 

2.2.6 Důsledky pití alkoholu 

V první řadě mě zajímalo, zda punkeři vědí o škodlivém účinku alkoholu. Bezvýhradně se 

shodli na tom, že si ho plně uvědomují. Při zjišťování, co všechno tedy alkohol způsobuje, 

byly nejčastějšími odpověďmi poškození ledvin a jater (cirhóza), žaludku a zažívacího traktu 

vůbec, mozku, cév, srdce a ovlivnění psychického zdraví. Nejradikálnější názor jsem 

zaznamenala od stoupence sXe: 

Josef, 22 let: „Nezvratný škody v organismu, jak na psychice, tak na fyzický stránce osoby. 

Neplodnost, impotenci, kožní problémy, toho je…“ 

Zajímalo mě také, jestli některé výše uvedené poruchy na sobě punkeři pozorují. Někteří se nechtěli 

více vyjadřovat, jenom uznali, že ano. Několik dalších uznalo problémy s játry, žaludkem, zažíváním a 

zhoršení paměti a mozkových funkcí. 

Libor, 28 let: „O škodlivejch účinkách vim všechno! Způsobujou všechno! Něco na sobě 

pozoruju, ale neřeknu co.“ 

V souvislosti s tímto ukazatelem jsem se ptala i na kocoviny, tedy odvykací stav (psychický i 

fyzický). Pouze jeden punker řekl, že mu po alkoholu nikdy nebylo špatně. Další pak uvádí, 

že míval kocoviny spíše v minulosti, v současnosti již ne. Ostatní uvádějí nevolnost, rozlady, 



bolest hlavy. Ve většině případů ovšem kocoviny nejsou pravidelné, objevují se spíše po 

vyšších dávkách alkoholu a mícháním více druhů, především lihovin. 

Tomáš, 26 let: „Hrozný, nesnášim. Právě že pravidelně, to je fakt humus. Hlavně bolehlav, ale 

vyprošťovák to většinou napraví.“ 

 Evžen, 25 let „No to je hrůza, no. Mám je, no. Každý moje druhý opití je kocovina. To 

znamená jednou tejdně, minimálně jednou tejdně, mám kocovinu, takže 4 do měsíce. Je mi 

špatně, celková slabost těla a nechuť k jídlu, někdy bolesti hlavy. No a nějaký rozlady mám, 

protože když se opiju, tak žiju natolik šťastně, že ten návrat nebo to probuzení do tej reality je 

pro mě dost jakoby depresivní. Ale ne depresivní, že bych měl deprese, ale prostě že je to 

takovej rozdíl, mezi tím pocitem štěstí v noci a tím pocitem po probuzení, že mívám špatný, 

jakoby nálady. Zamyšlený, depresivní, nemusim moc komunikovat. Řešim to marihuanou, když 

to jde.“ 

Alex, 33 let: „Hnusné kocoviny, protahují se do třetího dne! Nemá rád své kocoviny. Když 

chlastám, tak nežeru. Kocoviny jsou špatné. Mám žaludek hodně v píči. Vždycky kocky 

nemám, jen po tvrdém chlastu.“ 

V návaznosti na kocoviny jsem se ptala i na palimpsesty, tedy tak zvaná okénka. 3 punkeři 

okénko nikdy neměli. Další 4 ho mívají občas, několikrát do roka, po delší době pití, vyšším 

množstvím alkoholu nebo vysokoprocentních destilátech. Délka takového okénka se pohybuje 

od několika okamžiků po několik hodin. Zbylí 3 punkeři však uznávají, že mají až 

několikadenní okénka a mívají je častěji, minimálně jednou týdně. 

Prokop, 20 let: „Že bych z toho mrakodrap postavil! Často je mám. Dlouhý jsou jak kdy, 

někdy pár minut, někdy 3 dny. Spíš…no…spíš mám okna, než že bych si pamatoval. A je to 

lepší! Občas se za 2, 3 dny rozvzpomenu, ale jen takové útržky.“ 

 

V následujícím bodě jsme sledovala, jestli se punkerům mění v souvislosti s alkoholem 

chování. Ve všech případech punkeři přiznávají změnu chování. Jde o zvýšenou 

komunikativnost, vyšší stupeň extroverze, přátelskosti. V jednom případě pak vysokou 

aroganci. Agresivitu všichni popírají, Olga však uznává, že ve špatné společnosti bývá 

protivná, někdy agresivnější. 

Libor, 28 let: „Agresivní nejsem, akorát moc nespoutanej, jak utrženej ze řetězu občas.“ 



Evžen, 25 let: „Chovám se jako prase! To jsou ty ženský no. To jdu i přes mrtvoly. Myslím, že 

jsem velmi otevřený a rychle se seznamuju, výborně komunikuju s každym, i v zahraničních 

jazykách, v kterých běžně nekomunikuju, vymýšlím i vlastní kombinace jazyků, jako jo, 

myslim, že to posiluje moji otevřenost. Řekl bych to, že jsem jako fakt hodně společenskej 

člověk, jako pozitivně. Nebejvám po alkoholu agresivní, jenom v absolutních, výjimečných 

případech, jako třeba nějaká velká forma žárlivosti, nebo kdyby někdo ubližovat nějakýmu 

mýmu známýmu, ale jinak jsem, myslim, příjemnej, tolerantní člověk, kterej si rád pokecá 

s každym, kdo mi rozumí.“ 

 

Punk je hodně o rebelství. Zajímalo mě, jestli punkeři rebelují víc, když jsou opilí. Shodují se 

v tom, že alkohol jejich rebelování umocňuje, ale není jeho příčina. Vyhledávají konstruktivní 

rebelství, tedy prosazování svých názorů, snaha se odlišit a zviditelnit něčím přínosným, 

propagace hnutí. Naprosto však odsuzují vandalismus. 

Prokop, 20 let: „Střízlivý jsem zcela klidný, to bych si ani vajgla ze země nevzal. O tom snad 

radši ani nemluvit, když se člověk mázne, věru.“ 

 

Punkeři se dále shodují v tom, že opilí zbytečně neriskují, další ovšem uznávají, že alkohol 

odbourává zábrany a dělají i věci, kterých by za střízlivosti nebyli schopni. Několik punkerů 

uznalo, že jezdí opilí na kole, řízení auta pod vlivem alkoholu přiznal jeden punker a řízení 

motorky opilý přiznal taktéž jeden punker. V několika případech také dodávají, že už zmíněné 

odbourávání zábran vede k rizikovému sexuálnímu chování.  

Petr, 20 let: „Oželej na kole, řídím i auto, snad jsem ještě nejel střízlivej. Vozembouchy jo, na 

kole zkouším různý věci a pak se většinou rozsekám.“ 

Úmyslné ublížení na zdraví pod vlivem alkoholu přiznal jeden punker. Několik dalších mužů 

se shodlo, že ublížilo někomu v sebeobraně, kdy však nebyla tato reakce vyvolaná alkoholem. 

Mnoho punkerů však řeklo, že úmyslně uškodili verbálně, někteří používají psychický nátlak 

nebo vydírání.  

Libor, 28 let: „Jinýmu jsem ublížil možná jenom kecama, fyzicky myslím, že ne.“ 

Na dotaz po ublížení sobě samému pod vlivem alkoholu byly odpovědi různorodější. Většina 

z punkerů uznala, že se několikrát v opilosti zranila pády na zem, pády z jízdního kola nebo 

při tanci, kdy neudrželi rovnováhu. Jde o úrazy od odřenin a podlitin až po zlomeniny a ztrátu 



vědomí. Dva punkeři přiznali, že si ubližují sami, ovšem že to s alkoholem nemá nic 

společného. Dalšího alkohol k sebepoškozování podněcuje. 

Evžen, 25 let: „Jo, hodněkrát a chtěně. I nechtěně. Ale není to opilostí. Ta opilost to může 

možná jakoby odstranit ty zábrany, abych to udělal. Ale jako nedělám to kvůli tomu, že bych 

byl opilej. Dělám to proto, že mám nějakej problém.“ 

Prokop, 20 let „To nemá cenu rozebírat. To bysme tady byli do půlnoci. Nejvážnější bylo 

vyhozené koleno, jinak blbůstky, otřesy mozku a tak. Kdybys někdy měla třeba 4 dny čas, 

můžem to probrat.“ 

 

Daří se punkerům dostat v určený čas na určené místo, když pijí alkohol? Ve většině případů 

ano. Stává se, že se zpozdí, o hodiny, méně často o dny. Dostat se na určené místo (domov, 

squat, ubytovna) se dařívá všem punkerům. Někteří z nich se jednou za čas prospí v baru nebo 

hospodě nebo na koncertě, jedná se o hodiny spánku. Jeden punker dodává, že bývá tak opilý, 

že se netrefí klíčem do zámku, tak spí na schodech před vchodem do domu. 

 

2.2.7 Vztahy a alkohol 

Nejprve jsem se ptala, kolik mají punkeři kamarádů, respektive jaká část z nich se také řadí 

k punkové subkultuře. Polovina punkerů vyhledává společnost především „nepunkových“ 

přátel. Přátel a známých, kteří se řadí ke stejné subkultuře, jako oni, odhadují mezi čtvrtinou a 

polovinou všech svých přátel. Druhá polovina má za přátele většinu punkerů. Mnoho punkerů 

potom upřednostňuje společnost opačného pohlaví, pouze dva punkeři preferují společnost 

stejného pohlaví, tedy mužů. Známých punkeři udávají stovky až tisíce, přátel potom desítky 

až stovky a pravých přátel většinou kolem deseti. Vyšší čísla přitom uvádějí členové kapel.  

Prokop, 20 let: „Známý bych ani na všech rukách nespočítal. Ani kdybych to počítal. To kvůli 

tý kapele, to se s tebou chce seznámit kadej, viď, s hvězdou. Kámošů, věru, těch pravých, mám 

tak 10. Menší polovina jsou punkáči. Nemůžeš mít za nej kámoše punkáče, vždyť jsou to 

všichni hovada.“ 

Povahu upřednostňují u svých známých i „spolupijících“ otevřenou, přátelskou, veselou. 

Opakují se slova jako zábavný, zajímavý, komunikativní. 

Libor, 28 let: „Co já vím? … S kamarádama. Ten, kdo má na píču povahu, není můj kamarád, 

takže s kamarádama. A nejradši s ženskejma.“ 



 

Stoupenec sXe má mezi přáteli mnoho abstinentů, ne však většinu. Ostatní punkeři nějaké 

abstinenty znají, jedná se však ve vyšší míře pouze o jednotlivce, přitom se může jednat o 

vzdáleného známého. Jedná se přitom i o stoupence sXe. Abstinence je však stav, kterého by 

mnoho punkerů rádo dosáhlo. 

Evžen, 25 let: „No znám abstinenty, no. Jéžiši, straight edgeů znám asi čtyři a abstinenty, lidí, 

co vysloveně nepijou, tak, tak … 10. Víc ani náhodou. Jako lidi, s kterejma se stýkám. Jinak si 

myslim, že kdyby se našel kolektiv víc lidí, který by do toho šli, tak bych do toho šel 

stoprocentně taky, ale sám se to dělat nedá, to se pak člověk strašně sociálně izoluje. Jako 

v tej punkovej subkultuře. A myslim si, podle mě je to ta největší hrdost punku, jaká vůbec 

může existovat.“ 

 

Protože někteří punkeři nemají v současnosti vztah, ptala jsem se všeobecně, jakým způsobem 

pijí alkohol, když mají partnera. Stoupenec sXe samozřejmě nepije, jeho přítelkyně je 

abstinentka, přičemž sama není sXe. Ostatní punkeři v mnoha případech našli partnera při 

příležitostech, kdy se pil alkohol. Taky spolu všichni pijí alkohol. Rozdíl ve výpovědích 

nastává až při množství alkoholu, který s partnerem vypijí. Větší část punkerů se při pití 

s partnerem „krotí“. Pijí pomaleji a menší množství alkoholu. Jako důvod udávají sexuální 

výkonnost, že chtějí být při smyslech, že se nechtějí před (partnerkou) ztrapnit nebo že musí 

partnera hlídat. Ostatní nepijí tolik, aby museli své pití s partnerem jakkoliv koordinovat nebo 

omezovat. Více punkerů pak dodává, že pod vlivem alkoholu je opačné pohlaví zajímá a 

přitahuje víc.  

Současně jsem se ptala i na vztah alkoholu a sexu. Punkeři se shodují, že sex pod vlivem 

přiměřeného množství alkoholu je zábavnější a vynalézavější. Mnoho z nich přiznává, že 

alkohol k sexu nepotřebují, ale pokud chtějí prodloužit výdrž nebo lépe uspokojit partnerku, 

alkohol před sexem pijí. Někteří punkeři potom upřednostňují pouze sex pod vlivem alkoholu 

a jeden pouze alkohol, bez sexu. 

Boris, 26 let: „ Jsem zastáncem toho názoru, že když jsou dva lidi připitý, tak si v sexu dovolí daleko 

víc experimentů  a praktik než za střízliva, takže je to někdy mnohem zajímavější.“ 

Tomáš, 26 let: „Ideální kombinace. Mrdat kalit, co víc si přát (smích).“ 

Prokop, 20 let: „Jenom chalst. Chlast potřebuje celého člověka. Nejde to do sebe.“ 



 

2.2.8 Financování alkoholu 

Jak punkeři řeší pití alkoholu, když nemají peníze, byl můj další dotaz. Ti, kteří pracují, 

nemívají o peníze nouzi. Pokud se jedná o pití spojené s jízdou na festival nebo koncert, 

půjčují si od přátel nebo rodiny. Velice rozšířené je ale pití na dluh, kdy se tak děje ve známé 

hospodě, kde později punkeři dluh zaplatí nebo odpracují. Mezi punkery však funguje jakási 

solidarita, kdy se mezi sebou zvou a platí za přátele, protože příště zase bude zvát někdo jiný. 

Opakovalo se také, že jsou schopní alkohol krást ostatním ze stolu a časté žebrání na 

festivalech, jak peněz, tak samotného alkoholu.  

 

Když se řekne punk, mnoho lidí si okamžitě vybaví špinavého člověka s čírem, který pije 

levný alkohol. Ptala jsem se, jestli si punkeři nosí na akce vlastní alkohol. Do hospody si ho 

nenosí nikdo. Někteří však přiznávali, že v mladším věku si dávali doma „panáka“, aby 

ušetřili peníze. Na open air festivaly si bere většina punkerů vlastní pití, pouze jeden 

konstatoval, že to dělal v minulosti a v současnosti pije vlastní alkohol pouze cestou tam. 

Několik punkerů konstatovalo, že vlastní alkohol si nenosí vždy. Pokud se jedná o akci, kde 

mají příznivé ceny, nebo kde je vůbec alkohol k dispozici, rádi akci podpoří a koupí si alkohol 

až tam. Můžu však shrnout, že větší část punkerů se snaží ušetřit tím, že si před akcí koupí 

vlastní alkohol.  

Miloš, 23 let: „Samozřejmě, pravidelně si beru svůj chlast. Na všechny akce. Ale do hospody 

už ne, ale nosil jsem si, ale teď už ne. No a proč si ho nosim na ty koncerty. No protože já 

nemám jako moc peněz a prostě punkový akce jsou svobodný v tom, že oni ti to dovolej, 

donýst si vlastní chlast. To znamená, že prostě jako každej si nakoupí. Stejně tam utratíš 

poslední korunu, ale každej si nakoupí třeba dopředu, aby tam měl co pít. Asi abych ušetřil, 

no. Určitě. A hlavně proto, že to není zakázaný. Určitě ale když vím, že na akci bude alkohol 

za starý ceny, tak si toho tam vezmu určitě mnohem míň, než když vím, že tam bude stát pivo 

pětadvacet a panák třicet, tak je jasný, že si nakoupim vína třeba na dva dny.“ 

 

Zajímal mě odhad finanční částky, která měsíčně padne za alkohol. Opakoval se názor, že je 

těžké rozpočítat tuto částku mezi alkohol a cigarety. Objevila se tato konstatování: 2 tisíce, 

1200 Kč, 2/5 platu, maximálně 1000 Kč, 3000 Kč, 8500 Kč, pár tisíc. Ostatní punkeři nepijí 

(Josef) nebo tuto částku nedokážou odhadnout. Nejvyšší částka tady je popsána jako: 



Prokop, 20 let: „Řeknu ti to i s cigaretama. Za měsíc to je bez 2 tisíc celá výplata. Jo a teda 

bez telefonu, takže je to nějakých 8 a půl. Peníze kazí charakter.“ 

 

2.3 Kazuistiky 

Chci na dvou kazuistikách ukázat, jaké mohou být důvody k sympatizování s punkovým 

hnutím. Pro tuto ukázku jsem si vybrala stoupence alkopunku, říkejme mu Jiří. Druhým 

pólem je potom straight edge (sXe). Jeho stoupenec zde bude vystupovat jako Milan. Jedná se 

o velice rozdílné směry, i když oba vycházejí z punku. Můžeme říct, že pro oba stoupence je 

společné, že jsou muži, jsou mladí, vyznávají punk, jsou věřící a mají heterosexuální 

orientaci. Zde veškerá podobnost končí. Pokusím se zjednodušeně popsat život obou z nich a 

nastínit tak důvod jejich sympatizování s punkerm. V prvním případě vidíme, že punk byl 

podporou, sílou a útěchou v tíživé životní situaci. Punk se zde ukázal jako rodina i přítel. 

V druhém případě byl punk jen rozšířením obzorů, nová zkušenost, nový zážitek, který dál 

osobnost formoval, nemusel ovšem sloužit jako východisko ze špatné životní situace. 

Při sbírání kazuistik jsem vycházela z anamnestického listu, který vytvořilo o. s. SANANIM 

(příloha 3). 

 

 

Alkopunk 

Jiří se narodil zdravý. V dětství byl často nemocný, trpěl zápaly plic a záněty uší, býval často 

v nemocnici. Do jeho 5 let bydlel s matkou, otcem a dvěma staršími bratry. Otec byl alkoholik 

a bil celou rodinu kromě Jiřího. Poté se rodiče rozvedli, s bratry a matkou se odstěhoval. Když 

bylo Jiřímu 12 let, otec zemřel. Navštěvoval školního psychologa a klasického psychologa. 

Dosud se šestkrát pokusil o sebevraždu, do 12 let vážně, v pubertě se potom jednalo o pokusy 

demonstrativní. Na sebevraždu nepomýšlí zhruba poslední dva roky. Sebepoškozování však 

přetrvává. V současnosti je mu 25 let.  

Sexuální život započal v 15 letech, je heterosexuál, promiskuitní, antikoncepci nechává na 

partnerce. Pohlavní chorobu však dosud neměl, potomka také nemá.  

Jiří vystudoval střední školu s maturitou, má dvě nedokončené VŠ a jednu nedokončenou 

VOŠ. V současnosti nastupuje do svého prvního zaměstnání, dosud ho živil sirotčí důchod. 

Jeho koníčky jsou především vlastní kapela, literární tvorba a turistika. 



Do 17 let žil s matkou a bratry, všichni z bytu odešli, protože nesnesli jeho způsob života, 

který popisuje jako „punkovej život“, tedy časté návštěvy až 30 lidí a několikadenní party. 

Nyní žije sám v rodinném bytě 1+1. Partnerku nemá.  

Nikdy se nechoval kriminálně, považuje to možná za kompenzaci jeho hrůzného dětství a 

vyrůstání. Rád pomáhá lidem, vystudoval pečovatelství, pořádá benefiční akce.  

Za důležité osoby považuje bratry, ale negativně, odrazují ho. Pozitivně vzpomíná na 

skautského vedoucího, učitelku ze SŠ, staršího punkového bratra a kamarádovu matku. 

Uznává, že tito lidé ho formovali, ale považuje se spíše za „samorost“.  

Od 13 let kouří marihuanu, která v něm podle jeho slov vypěstovala nihilismus, necitelnost a 

pštrosí povahu. V adolescenci prodělal 6 toxických psychóz po lysohlávkách, teď už je 

neužívá. Alkohol pije od 13 let, připisuje mu problémy s rodinou. 

Oba rodiče jsou vysokoškoláci, „otec kulak, matka dcera buržoazního obchodníka“. Rodinu 

popisuje jako „echt socialistická rodinka, navenek dobrý, uvnitř shnilý“. S rodinou má velmi 

špatné vztahy, nemá je rád, „jsou jako bankomat, když mám průser, dají prachy“. S nejstarším 

bratrem dokáže vyjít, s prostředním se nestýká. Tvrdí, že ho rodina naprosto neuznává, 

shazuje, vysmívá se jeho snahám.  

S punkem se setkal náhodně, seznámil se s punkery a zjistil, že ho naplňuje a nahrazuje mu 

něco, co nikdy nepoznal. „Punk byl jako moje rodina. Začal jsem jezdit na squat – za rodinou. 

I teď jezdim na 3 squaty, všude se o mě starají, rozumím si hlavně se staršíma lidma, vždycky 

jsem je bral jako náhradní rodinu. Prostě mi s nima bylo a je  líp. Já si teda dost vystačim 

s Bohem, to je moje maximální podpora, ale punk mě naplnil.“ 

 

Straight Edge 

Milanovi je 24 let. Narodil se zdravý, v dětství byl zdravý a celkově prospíval. Žil v bytě 

s matkou a otcem, sourozence nemá. Dětství považuje za šťastné, měl lásku rodičů i 

materiální zabezpečení. 

Nikdy nenavštívil psychologa ani psychiatra, cítí se zdravý a šťastný. 

Sexuální života započal v 16 letech, je heterosexuál, nepřipouští žádné problémy. 



Škola ho vždy bavila a měl dobré známky. Má střední školu s maturitou, nyní studuje VŠ. 

Během studia si pravidelně přivydělává na brigádách. Jeho záliby jsou: vlastní kapela a 

hudební tvorba pro ostatní kapely, šíření sXe názorů, sport, kultura. 

V současnosti žije v bytě s přítelkyní. Právní problémy nikdy neměl a nemá. 

Za důležité osoby v životě považuje otce, kamaráda ze ZŠ, spolužáky ze SŠ.  

Matka vystudovala VŠ, otec má maturitu, oba podnikají, mají pestrý život. Milan rád vypráví 

o otci, matku popisuje jako upjatou a nervózní. Pravidelně se s nimi stýká, rodiče přijali i jeho 

přítelkyni. 

Na SŠ se seznámil s punkery, začal s nimi jezdit na koncerty, začal kouřit, pít alkohol, kouřit 

marihuanu. Punk ho bavil především hudebně. „Já třeba naprosto nechápal ty texty. Kapely 

tam vyřvávaly, jak jsou nespokojený, jak je doma řežou, nemaj prachy, jsou nešťastný. Ale to 

já nebyl. Pomalu jsem začal cítit, že s těma lidma nemám moc společnýho. Mě nikdy ani ty 

cigára nechutnaly. Tak jsem přestal kouřit, postupně i pít a hulit a pak jsem se seznámil 

s klukem, co byl sXe a tam mi to všechno došlo“. Milan rychle přijal principy sXe, seznámil 

se s komunitou těchto lidí. Zjistil, že ho obohacuje i víra v Boha. V současnosti se stýká se 

sXe přáteli, ale i s lidmi, kteří pijí alkohol, přiznává, že jich je mnoho. Neodsuzuje to, ale 

nesouhlasí s tím. Punk považuje za svou součást pouze v rovině hudební, přesto se za punkera 

považuje. Je na sXe hrdý, snaží se ho rozšířit a přiblížit více lidem. 

 

2.4 Shrnutí výsledk ů výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem tedy došla k závěru, že způsob pití alkoholu nebo přemýšlení o něm 

není nijakým způsobem uniformní. Někteří punkeři pijí excesivně, jiní již dosáhli stadia 

závislosti na alkoholu, další pak pijí jen příležitostně nebo dokonce abstinují úplně. Můžeme 

však vysledovat shodu v určitých bodech rozhovorů. Práce přináší přehled o uvažování o 

alkoholu mezi českými punkery a přibližuje vzorce jeho užívání.  

Můžeme říct, že identifikace s punkem je silná, názory na odnože punku se různí. Punkeři se 

se stylem seznámili prostřednictvím přátel nebo rodiny. Převládá názor, že punk byl 

v minulosti lepší a v dnešní době dochází k jeho rozmělňování. Punk je přitom především o 

svobodě a svobodném projevu. Alkohol je v punkové subkultuře oblíbený a patří k ní 

(přičemž nemusí jít přímo o punk, ale o jakékoliv společenství lidí).  



Punkeři obecně pijí rádi, baví je to a alkohol jim chutná. Pijí především kvůli chuti a účinkům 

alkoholu (podtržení nálady, útěk od reality). Uznávají, že alkohol je také spojuje s ostatními a 

ladí na stejnou vlnu. 

Punkeři začínají pít do 15 let věku života nejčastěji s přáteli nebo rodinou. Preferované je 

pivo. Kromě piva, kde je oblíbená chuť, jde punkerům spíše o účinky alkoholu, přičemž se 

nevyhýbají ani metylalkoholu. Průměrně vypijí alespoň 10 alkoholických nápojů při jedné 

příležitosti, častěji pijí o víkendech, časté je i pití v tazích.  

V restauracích obecně pijí punkeři pomaleji, vypijí méně nápojů a nepijí tolik lihovin jako na 

koncertě. Nejčastěji pijí v hospodách, na koncertech, především s přáteli, sami jen výjimečně. 

Někteří punkeři alkoholem zahánějí špatné nálady, na druhé straně téměř všichni alkoholem 

oslavují.  

Škodlivého účinku alkoholu jsou si vědomi všichni punkeři, přičemž ho ale nedbají. Zhruba 

polovina potom přiznává, že na sobě některé z nich pozoruje. Kocoviny zažívají téměř 

všichni, okénka mají také téměř všichni. 

Chování pod vlivem alkoholu je otevřenější, srdečnější, odbourávají se zábrany, punkeři více 

riskují. Přátel mají punkeři hodně, těch pravých potom jenom několik. Abstinentů znají jen 

minimum. Obecně pijí ve společnosti partnera méně. Punkeři přiznávají, že sex pod vlivem 

alkoholu je lepší. Na akce si nosí vlastní alkohol, když nemají peníze, půjčují si od přátel. 

Kazuistiky nastínily, jakým způsobem se člověk k punku může dostat, jaký význam pro něj 

může punk mít. Z případů v této práci je jasné, že punk je vnímaný individuálně a pro 

každého znamená něco jiného. 

 

3 Diskuse 

Alkohol je v naší společnosti droga číslo jedna. Jeho užívání bývá přehlíženo nebo 

společností tolerováno, první zkušenost s alkoholem nám často umožní přímo rodiče. Přitom 

jde o návykovou látku se silným vlivem na osobnost a s mnoha škodlivými účinky. 

Oblíbenost alkoholu jako látky, která mění vědomí, je mezi mladými lidmi pochopitelná. 

Vzhledem k dostupnosti alkoholu a jeho všeobecné toleranci se není proč divit, že děti nebo 

mladí lidé hledají v alkoholu zálibu, vždyť je do jejich 18 let stejně zakázaný, jako ostatní 

návykové látky. Vzhledem k rebelantství a provokaci punku je jeho náklonnost k alkoholu 

logická. 



Při plánování sběru dat pro tuto práci jsem dlouhou dobu zvažovala, jakým způsobem budu 

vybírat respondenty a především jejich počet. Vzhledem k tomu, že se mezi punkery často 

pohybuji, považovala jsem za snadné jich pro svůj výzkum získat i vysoký počet. Tento můj 

předpoklad se později ukázal jako chybný. Z původně zamýšleného vzorku 30 punkerů jsem 

slevila na 10, to z důvodu rozsahu bakalářské práce s přihlédnutím k časové náročnosti 

použité metody. Přesto i počet 10 se ukázal jako těžko dosažitelný. Oslovila jsem mnoho 

punkerů, ale větší část mi výzkum odřeklo nebo později opakovaně nedorazilo na smluvenou 

schůzku. Výběr vzorku jsem popsala už v samotném popisu výzkumu, vycházel jsem 

především z vlastní zkušenosti s těmito punkery. Největší problém byl sehnat stoupence sXe, 

který by byl ochoten poskytnout mi anamnézu. Prvního sXe jsem kontaktovala na doporučení 

ostatních punkerů, dalšího sXe pro odebrání anamnézy jsem krkolomně zkontaktovala 

prostřednictvím několika lidí, nakonec s odběrem anamnézy souhlasil. 

Velice jsem také zvažovala, jestli do výzkumu zahrnout pouze muže, nebo i ženy. Nakonec 

jsem v rámci autenticity a kvality výzkumu zvolila rozhovory s oběma pohlavími, což se 

ukázalo jako značně složité. Pouze jedna mnou oslovená žena souhlasila s rozhovorem, 

nicméně ve vzorku 10 lidí i její názor má své místo. 

Dalším problémem, který jsem před samotným výzkumem řešila, bylo moje přátelství 

s většinou punkerů v mém vzorku. Bála jsem se, že nebudou odpovídat věcně, že budou 

zabíhat a rozhovor se stane jakýmsi „přátelským popovídáním“. Moje obavy se však 

nenaplnily, všichni punkeři odpovídali vzorně, rozhovor měl strukturu a probíhal naprosto 

v pořádku, všichni punkeři odpověděli na všechny otázky, i když některé byly nepříjemné. 

Protože dosud nevznikla v prostředí českého punku práce, která by se věnovala problematice 

alkoholu jakožto celého tématu, nabízí tato práce východisko a základ k dalšímu rozpracování 

tématu a rozšíření výzkumu. Ráda bych tuto práci později použila jako východisko při tvorbě 

diplomové práce. Jako výzvu pro rozšíření práce vnímám spolupráci s kapelami, která se mi 

bohužel do výzkumu nevešla, prohloubení výzkumu stran filosofie punku a zahrnutí většího 

počtu žen a starších punkerů. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Cílem mojí práce bylo zjistit, jakým způsobem pijí dnešní čeští punkeři alkohol, jakou 

spojitost má punk s alkoholem a jaký je vztah punkerů k alkoholu. Na základě těchto cílů 

jsem vytvořila 10 rozhovorů s českými punkery z různých měst České republiky, v nichž bylo 

zodpovězeno vždy na 60 polostrukturovaných otázek. Výpovědi punkerů spolu se dvěma 

kazuistikami, a studium dostupné literatury týkající se této problematiky, daly vzniknout této 

komplexní práci. V první části práce je uveden teoretický podklad k výzkumu, který je 

stěžejní v druhé části práce. Teoretická část popisuje alkohol a jeho účinky na lidský 

organismus, vysvětluje termíny kultura a subkultura. Dále přibližuje problematiku punku, 

jeho vznik, vývoj, znaky, charakteristiku a popis vztahu punkerů k alkoholu. Praktická část se 

pak věnuje jednotlivým výpovědím punkerů, analyzuje je a hledá společné body. 

Můžeme říct, že čeští punkeři nepijí nikterak uniformně, přičemž ovšem nacházíme mnoho 

shod jak ve způsobu konzumace alkoholu, tak při přemýšlení o něm.  

Práce dokazuje, že punkeři mají obecně alkohol rádi, chutná jim, konzumace alkoholu je baví. 

Alkohol k punku patří, nicméně není nezbytný. Dle výpovědí obsažených v mojí práci 

usuzuji, že punkeři pijí značně, počet alkoholických nápojů vypitých při jedné příležitosti 

průměrně přesahuje číslo 10. Častější je pití o víkendech a ve společnosti přátel, nejčastěji 

v hospodě nebo na koncertech, přičemž se více pije na koncertech. Alkohol je využíván nejen 



jako prostředek k umocnění příjemné nálady a oslavám, ale také jako lék na rozlady a 

chmury. Škodlivých účinků alkoholu jsou si vědomi všichni punkeři, ve značné míře ho 

ovšem nedbají.  

Můžeme vysledovat i spojitost mezi kouřením a pitím alkoholu. Abstinenti tabák (ani 

marihuanu) nekouří vůbec. Příležitostní konzumenti potom kouří méně než pravidelní 

uživatelé alkoholu. V práci můžeme vysledovat podle chování také několik případů, které 

jsou už definovány jako závislost na alkoholu.  

Punkeři pijí méně ve společnosti partnera, alkohol vnímají jako podporu i v sexu. Pod vlivem 

alkoholu punkeři více riskují a přiznávají, že alkohol bourá zábrany.  

Na kazuistikách je možno pozorovat pohnutky pro identifikace s punkovým hnutím. 

V jednom případě to byla tíživá životní situace, v druhém rozšíření obzorů. 

Punk obsahuje mnoho stylových větví, které ho modifikují a utvářejí filozofii v nich 

samotných. Proto, i když je punk homogenní hnutí, obsahuje mnoho zajímavých 

myšlenkových proudů, které jsou převáděny do praxe. Tak můžeme vedle člověka, který se 

stal abstinentem prostřednictvím punku, vidět i alkoholika, který se jím stal také 

prostřednictvím punku. 

Práce nabízí podrobný přehled o způsobech pití alkoholu i přemýšlení o něm. Zahrnuje 

výpovědi jednotlivých punkerů i případové studie dvou naprosto rozdílných odnoží punku. 

Vznikla tak komplexní práce, která mapuje téma alkoholu jako celek v české punkové 

subkultuře. 

 

 


