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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá hudebním undergroundem v oblasti severních Čech v 

období tzv. normalizace. Klade si za cíl stručně shrnout charakteristické rysy 

undergroundového hnutí a podmínky pro hudební tvorbu v neoficiální kultuře, přičemž 

pojednává zejména o rockové undergroundové scéně. Teoretická část práce se soustředí na 

porozumění podzemnímu hnutí z dnešní perspektivy a staví se kriticky k vytvořenému 

fenoménu undergroundu na základě studia písemných pramenů a analýzy rozhovorů 

s pamětníky. Autentické výpovědi získané metodou orální historie přináší do tématu 

osobní pohled a přesvědčení vybraných představitelů, kteří si bez ohledu na okolnosti 

dokázali zachovat vnitřní svobodu. Ukázky textů skladeb mají za cíl spolu s interpretací 

postojů jednotlivých narátorů pomoci nalézt čtenáři jiný, než pouze mytizovaný pohled na 

underground v československých dějinách. 
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Aku-Aku, hudební underground, orální historie, normalizace, severní Čechy, životní 

prostředí. 

  



 

 

Abstract 

 

This Diploma Thesis deals with the musical underground in northern Bohemia 

during the period of so-called normalization. It aims to summarize the characteristics of the 

underground movement and conditions for music production in the informal culture, and 

deals mainly with the underground rock scene. The theoretical part focuses on 

understanding the underground movement from today's perspective and is critical to the 

created underground phenomenon by studying the written sources and by the analysis of 

interviews with witnesses. An authentic narration obtained by the oral history brings to the 

topic a personal view and conviction selected representatives, who, regardless of historical 

circumstances, were managed to mantain their inner freedom. Samples lyrics and the 

interpretation of the positions of the narrators are intended to help readers find other than 

just mythicised view of the underground in Czechoslovak history. 
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Aku-Aku, music underground, oral history, normalization, northern Bohemia, 

environment. 
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1. Úvod 

 

Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou v Československu dobou, ke které je nutné 

přistupovat stejně kriticky jako ke kterémukoliv jinému období našich dějin. Zatímco 

napříč odbornou veřejností stále probíhají diskuze o hledání srozumitelné jednoty ve 

výkladu dějin tzv. normalizace
1
, některé mediální interpretace stále tíhnou k černobílému 

kategorizování na to „dobré“ a „zlé“. V rámci studia orální historie a soudobých dějin na 

nás bylo opakovaně apelováno, abychom k historickým tématům přistupovali s vlastním 

kritickým pohledem, rozborem dosavadní literatury a nepřebírali paušalizující soudy. Když 

jsem si vybírala téma mé diplomové práce, byla jsem toho názoru, že hudební underground 

je jednou z oblastí, ke které je možné i přesto to všechno vytvořit alespoň obecnější 

historickou formulaci. V procesu zpracování se velice rychle ukázalo, že to není v zásadě 

možné. 

V rámci kulturní strategie režimu bývá dnes často zdůrazňován jeho striktní boj proti 

veškerým odchylkám od předepsaných norem. Ačkoliv se undergroundové hnutí uchýlilo 

na periferii společnosti v zásadě dobrovolně, s rozrůstajícím se společenstvím vzbuzovaly 

jakékoliv jeho projevy u státní moci negativní reakce. To však fungovalo i opačně. Se 

zvyšující se četností zásahů režimu proti hnutí narůstaly negativní pocity na opačné straně. 

Zatímco linie mezi alternativní a undergroundovou kulturou byla i přes jisté výhrady 

flexibilní, rozdíl mezi oficiálním konzumem a undergroundovou vnitřní svobodou byl 

nepřekonatelný. 

Trendem odborného zkoumání undergroundu je chápat jeho fenomén jako celek.
2
 

Práce vychází z předpokladu, že tato forma zpracování nepřináší dostatek prostoru pro 

bližší zkoumání jednotlivých aktivit v různých částech republiky. Mým cílem bylo zaměřit 

se konkrétněji na hudební tvorbu undergroundu na severu Čech a vytyčit ji do pomyslných 

mantinelů historických a místních podmínek. Hlavní důvody k výběru takto vymezené 

oblasti undergroundu byly dány jednak faktem místa mého narození a trvalého bydliště 

v Severočeském kraji, a zároveň mým dlouholetým zájmem o hudbu, který mě dovedl až 

k Vladimíru Saskovi a jeho kapele Aku-Aku. Na cestě za konečným formulováním tématu 

                                                 
1
 Časové vymezení tzv. normalizace není v rámci odborné veřejnosti jednotné. Z vlastního pohledu chápu 

jako její začátek duben 1969, kdy byl odejit z funkce Prvního tajemníka KSČ Alexander Dubček a na jeho 

pozici nastoupil Gustáv Husák. 
2
 Odborné publikace si v rámci studia fenoménu underground doposud vymezily tyto 3 okruhy zkoumání: 

vztah a zásahy režimu proti undergroundu, dílčí zkoumání jednotlivých aspektů a projevů undergroundu 

(zpracována byla například undergroundová poezie nebo život v komunách), zbytek tvoří komentované 

přepisy rozhovorů s jeho představiteli, memoárové (auto)biografie a historické příběhy hudebních kapel. 
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mé práce se odehrála celá řada událostí, které se nepřísluší pro jejich osobní charakter ve 

vědecké práci zmiňovat. Mohu tedy alespoň poznamenat, že původní myšlenka zpracování 

peripetií osudu Vladimíra Sasky a kapely Aku-Aku byla nakonec rozšířena na celou 

severočeskou hudební scénu undergroundu v období normalizace. 

Základní výzkumné otázky jsou v zásadě dvě. Tou první je potvrdit či vyvrátit vliv 

katastrofálního stavu životního prostředí na undergroundové umělecké aktivity. Druhá 

otázka zkoumá, jak moji narátoři vnímali a vnímají svoji roli v rámci dnes již vytvořeného 

fenoménu undergroundu. 

Práce je rozdělena na dvě základní části. Pro pochopení vztahu komunistické moci 

k undergroundu, jsem si dovolila věnovat první, teoretickou část práce historickému 

náhledu na období tzv. normalizace a alespoň v základních konturách popsat vztah 

undergroundu k oficiální a alternativní kultuře. Druhá část práce se již systematicky věnuje 

oblasti severních Čech, zkoumá vlivy sociokulturního a životního prostředí, a následně 

chronologicky přistupuje k jednotlivým etapám vývoje hudebního undergroundu. 

Téma je primárně zpracováno z hlediska hudebníka, který je chápán jako určující 

element vlastní hudební produkce. 
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2. Metodologie výzkumu 

2.1. Heuristika 

 

Tato práce je tematicky zaměřena na hudební underground v severních Čechách, 

přičemž hlavní pozornost je věnována vybraným rockovým kapelám a částečně folku. 

Jedná se o téma, kterému se z důvodu zájmu zejména o pražské undergroundové hnutí 

nedostalo dle mého názoru ještě dostatek pozornosti. 

První část diplomové práce, zabývající se obecnou politickou a sociokulturní 

situací v Československu za normalizace čerpá z dostupné odborné literatury, přičemž 

minimálně využívá pramenů komunistické historiografie. Jejím úskalím je podle mého 

názoru značná ideologická zatíženost, která se projevovala například úsilím o poskytnutí 

tehdejšímu stranickému a státnímu vedení materiály k propagandě a zdůvodňováním 

zejména legitimity vlády KSČ.
3
 Mojí snahou bylo poskytnout obraz vymezeného období 

zejména z pozice dnešní odborné veřejnosti a vyvarovat se spoluúčasti na vytváření 

černobílých mýtů. Zároveň bych ráda zmínila, že jsem si vědoma „subjektivní“ povahy 

veškerých písemných pramenů a snažím se k nim přistupovat stejně kriticky jako 

k ostatním použitým zdrojům v této práci.  

Další část práce je věnována obecně pojmu a hnutí underground. Čtenáři nastiňuje 

základní rysy tohoto společenství a zasazuje jej do specifického kulturního prostředí u nás. 

Tato část práce se opírá o vybranou odbornou literaturu, která se tomuto tématu hojně 

věnuje, a dílčí archiválie, jež jsou díky digitalizaci již z velké části dostupné. 

Třetí, výzkumná část práce se zaměřuje na sociokulturní a životní specifika regionu 

severních Čech a snaží se charakterizovat jednotlivé etapy vývoje hudební tvorby v 

podzemí. Jelikož prameny písemné povahy nedostatečně postihují mnou vymezenou oblast 

zkoumání, využívám v této části zároveň prameny audiovizuální a ústní
4
 povahy, které 

                                                 
3
 Milan Otáhal upozorňuje na to, že komunistická historiografie v zásadě postrádá objektivní analýzu vývoje 

událostí a z důvodu upřednostnění ideologického charakteru se stává nemožným východiskem pro rozvoj 

soudobých dějin po roce 1989. In: OTÁHAL, M. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. s. 11. 

Upřednostňování výzkumu pouze vymezené oblasti postihlo například i historiky působící do roku 1989 

v disidentských nebo exilových kruzích. Předmětem jejich zájmu se stal výzkum disentu a opozice a 

v případě studia společnosti vycházeli z poměrně mělkých a černobílých charakteristik. Pro mou práci byly i 

přesto určitým přínosem, neboť v nich bylo možné dohledat alespoň dílčí informace, které přispěly ke směru 

mého dalšího bádání. Více o tom: VANĚK, M.: Obyčejní lidé…?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: 

životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence., sv. 1, Studie, s. 9 – 11. 
4
 Zde mám na mysli prameny získané metodou orální historie. 
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podrobuji kritické analýze a interpretaci. Z písemných pramenů jsou využity odborné 

studie a literární autobiografie (například KOSTÚR, J.: Satori v Praze. 1993.; 

MICHL, O.: Trable den co den: vzpomínky na léta nejen v undergroundu. 2012.), dobová 

periodika (Rudé právo a severočeský deník Průboj), žurnalistické rozhovory (hlavně 

z kulturního občasníku Mašurkovské podzemné) a archivní prameny uložené zejména 

v Libri Prohibiti. Z pramenů audiovizuální povahy práce čerpá z televizních 

dílů dokumentárního cyklu České televize Bigbít. Nedílnou součástí výzkumné části práce 

jsou písňové texty, na základě kterých se snažím ilustrovat způsob, jakým jeho autoři 

využívali slovo k zobrazení reality sedmdesátých a osmdesátých let. Některé tyto texty 

(například kapely The Hever and Vazelína Band) jsou čerpány ze sbírek poezie jeho 

autorů, v případě repertoáru kapel z osmdesátých let (Orchestr Bissext, Aku-Aku) 

vycházím z vlastních přepisů zvukových nahrávek. Důležitým zdrojem práce jsou taktéž 

prameny ústní povahy, myšleno prameny získané metodou orální historie. S pomocí této 

metody byly uskutečněny čtyři rozhovory s představiteli severočeského undergroundu. Pro 

doplnění jsem dále čerpala z rozhovorů digitální sbírky Centra orální historie vedené 

v rámci projektu Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních 

žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989. Práce neaspiruje na postižení 

všech aspektů problematiky undergroundu v severočeském regionu. Cílem bylo 

zprostředkovat čtenáři autentický pohled na undergroundovou hudební scénu z pohledu 

jeho tvůrců a posluchačů a zohlednit prostředí, v kterém hudba vznikala. Domnívám se, že 

studií zabývající se problematikou undergroundu v pohledu Stb byla vydána již celá řada, 

oproti tomu zkoumání dílčích aspektů kultury undergroundu nebylo ještě zdaleka 

vyčerpáno. Na základě komparace jednotlivých rozhovorů se pokouším o vytvoření 

alespoň dílčích závěrů a z postojů narátorů vyvozuji analogické či kontrastní znaky. 

Z uskutečněných rozhovorů je patrná rozdílnost chápání vlastní role a poslání hudby 

v rámci undergroundového společenství, proto v žádném případě neusiluji o vyřčení 

definitivní nebo absolutní charakteristiky hudebního undergroundu na severu Čech. 

Nejednoznačná se jeví i kritéria pro určení toho, co vše je možné označit za hudbu a 

představitele undergroundu.
5
 V tomto případě jsem proto vycházela spíše z osobních 

pocitů narátorů než ze snahy činit z nich „hrdiny“ tohoto hnutí. Výstižně se podle mého 

názoru k pocitu příslušnosti k undergroundu vyjádřila nedávno Evelína Brozmanová, 

                                                 
5
 Takový rozpor jsem zaznamenala například u narátora Luďka Zedníka, člena kapely Aku-Aku. Zatímco se 

v písemných pramenech většinou dočteme o „legendární teplické undergroundové“ kapele Aku-Aku, sám 

Luděk Zedník své poslání v undergroundu nijak nepřeceňoval. 
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šéfredaktorka obnovených Voknovin: „Kdo se cítí být androšem, tak jím prostě je. Nikdo 

jiný přeci nerozhoduje o tom, kým jsme, než my sami.“
6
 

 

2.2. Metoda orální historie a její uplatnění ve výzkumu 

soudobých dějin 

 

Odlišnost metody orální historie od ostatních historických disciplín lze pozorovat 

především v tom, že vypovídá daleko více o významu než o samotných událostech, což 

ovšem neznamená, že by rezignovala na validitu faktů.
7
 Použitá metoda nabízí s ohledem 

na téma mojí práce určitou možnost, jak získat k dosud neúplně zdokumentované 

problematice regionálních podob undergroundového hnutí nový pohled „pod povrch“ 

signifikantních událostí a získat od jeho představitelů autentickou výpověď osobních 

prožitků, zkušeností a názorů na zkoumané historické období. 

V rámci vytváření nových orálně historických pramenů je důležité si uvědomit roli 

tazatele, která by měla mít obecně „povzbuzující, motivující a zajišťující maximální 

komfort pro narátora“.
8
 V případě mnou vedených rozhovorů mohu konstatovat, že 

nebylo nutné příliš zasahovat do rozhovoru a záměrně motivovat narátory, neboť se všichni 

vyjadřovali k položeným dotazům se zjevným zájmem a snahou o sdělení individiálního 

pohledu na dané téma. Podpora ve vyprávění přicházela z mé strany především 

v momentech vyjádření zájmu o další peripetie osudu pamětníka a dále ve strukturované 

části rozhovoru. 

 

2.3. Výběr a kontaktování narátorů 

 

Původní záměr, provést zevrubnou analýzu tvorby kapely Aku-Aku a sledovat 

biografii jednotlivých hudebníků v historických konotacích, nebylo možné uskutečnit 

z důvodu úmrtí hlavního narátora, bubeníka kapely Vladimíra Sasky. Kritériem pro výběr 

narátorů se proto stala trojjediná snaha o náhled na zkoumané období – z pohledu 

                                                 
6
 Voknoviny. Brozmanová, E., Praha, 2014, č. 0, nestránkováno. online  dostupné na www: 

http://www.voknoviny.cz/download/voknoviny-nulte-cislo.pdf . 
7
 PORTELLI, A.: What makes oral history different. In: PERKS, R., ed. a THOMSON, A., ed.: The oral 

history reader. London: Routledge, 1998. ISBN 0-415-13352-1., s. 67. 
8
 VANĚK, M. - MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie., s. 138. 
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ústředního zástupce severočeského undergroundu, Františka Stárka, z pohledu muzikanta 

Luďka Zedníka, který v mladším věku upřednostnil možnost hraní před vstupem do 

podzemí, na konci osmdesátých let přesto dohnán vlastním přesvědčením a dobovým 

přístupem k hudbě k přechodu do undergroundu, a nakonec z pohledu Vladimíra Drápala, 

představitele generace osmdesátých let, distributora Vokna
9
 v severních Čechách a 

v současné době majitele hudebního vydavatelství Guerilla Records, jež se snaží zachytit 

v prvé řadě hudbu undergroundu. 

Kontaktování prvního narátora, baskytaristy kapely Aku-Aku Luďka Zedníka 

proběhlo na základě získaného telefonního čísla od kulturního redaktora a zakladatele 

PopMusea Radka Diestlera. Po krátkém představení mé osoby a záměru diplomové práce 

pan Luděk Zedník ochotně souhlasil s rozhovorem a s poskytnutím kroniky kapely. 

Domnívám se, že po zmínění osobní známosti s již bohužel zemřelým bubeníkem kapely 

Vladimírem Saskou, který byl pro mě sbormistrem a přítelem, byl vztah potenciálního 

narátora k naší spolupráci daleko vřelejší. Naše setkání proběhlo v Teplicích, narátor mě 

osobně vyzvedl na nádraží a odvezl do místa svého bydliště, kde měl rozhovor probíhat. Po 

nastínění struktury rozhovoru a zdůraznění názorové neutrality práce došlo k samotnému 

nahrání rozhovoru v kuchyni domu. V průběhu rozhovoru bylo patrné postupné získávání 

důvěry ze strany narátora, a to jak s ohledem na mou znalost narátorova života a tvorby na 

základě předchozího studia, tak na základě opakujícího se ujištění, že rozhovor má za cíl 

poskytnout narátorův autentický pohled na hnutí underground a ne jej jakkoliv mytizovat. 

Druhá část rozhovoru proběhla ve zkušebně, kde mi byly ukázány alba, pouštěny nahrávky 

a recitovány texty kapely Aku-Aku. K předání kroniky kapely nakonec bohužel nedošlo, 

neboť pan Zedník usoudil, že má spíš osobní charakter a do mé práce by nijak významně 

nepřispěla. 

Kontaktování druhého narátora, Vladimíra Drápala, proběhlo skrze emailovou adresu 

spolu s objednávkou alb kapely Aku-Aku. Motivací k oslovení pana Drápala byl mimo jiné 

fakt vlastnictví hudebního nakladatelství Guerilla Records a tudíž předpoklad širšího 

vědomí o undergroundové hudební scéně. Rozhovor proběhl v kanceláři Lounského 

divadla, kde je pan Drápal ředitelem. 

 Jako poslední byl osloven František Stárek Čuňas, v mnoha zdrojích označovaný 

jako leader severočeského undergroundu. První kontaktování proběhlo opět e-mailem, 

přičemž mi bylo ještě ten samý den voláno panem Stárkem zpět se souhlasem spolupráce a 

                                                 
9
 Samizdatový časopis Vokno disponoval rozsáhlou distribuční sítí v celém Československu. Distributor pro 

daný kraj rozdával výtisky v každém městě vybraným lidem, kteří měli za úkol půjčovat časopis zase dále.  
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s nadšením mého zájmu o severočeský underground. Rozhovory byly vedené v kanceláři 

pana Stárka na Ústavu totalitních režimů v Praze. 

Získávání jednotlivých narátorů se více méně odvíjelo od tipů ze strany vedoucího 

práce a narátorů samotných a byla následována snaha o poskytnutí reprezentativního 

vzorku z každé generace undergroundu.  

 

2.4. Vedení rozhovoru 

 

Při vypracování otázek pro jednotlivé rozhovory bylo čerpáno jednak ze studia 

odborné literatury, z článků a informací zveřejněných v samizdatovém Voknu, 

Mašurkovském podzemném a Infochu, a nakonec z Internetové encyklopedie České 

televize věnované bigbítu.  Studium materiálů týkající se umělecké činnosti undergroundu 

vybraného regionu poskytovaly pouze dílčí informace. Inspirací pro tvorbu tematických 

okruhů otázek se proto stala snaha zodpovědět i dosud nezmíněné okolnosti severočeské 

hudební tvorby, které by pomohly k získání ucelenějšího pohledu na danou oblast 

zkoumání. 

Rozhovory byly vedeny na základě stejné metodiky, přičemž ke každému narátorovi 

bylo přistupováno jako k dárci jedinečného individuálního příběhu. První část rozhovoru 

(v případě Františka Stárka má otevřený charakter životopisného vyprávění celý první 

rozhovor, druhý je věnován dotazům tazatelky) je u pana Zedníka a pana Drápala 

věnována jejich životním příběhům. Spíše než faktografické otázky byly pokládány dotazy 

na pochopení hlubších souvislostí jejich života a vztahu k undergroundu. Druhá fáze měla 

již doptávací charakter. Cílem bylo získat bližší informace o zkoumaných hudebních 

tělesech a jejich tvorbě, a ujasnit si především význam a interpretaci textů kapel. 

Obecně lze říci, že se v rozhovorech nevyskytla žádná choulostivá témata, která by 

mohla vést ke ztrátě důvěry ze strany narátora, a nebyla patrná ani jakákoliv nervozita 

z přítomnosti nahrávacího zařízení (narátoři byli o potřebě nahrávání dopředu informováni 

a je důležité poznamenat, že všichni z nich již postoupili obdobné rozhovory v minulosti). 

Narátoři ochotně odpovídali na kladené otázky a v případě některých pojmů a postupů 

zejména ze strany mocenského aparátu ochotně poskytovali vysvětlení tehdejších principů 

fungování. Vyprávění pamětníků probíhalo chronologicky, hlavní pozornost byla věnována 

zkoumanému období normalizace. 
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2.5. Způsob analýzy rozhovorů a textů kapel 

 

Získané rozhovory a texty vybraných kapel byly pro další potřebu práce podrobeny 

analýze a vlastní interpretaci. V případě rozhovorů proběhla analýza již ze strany 

samotných narátorů, kteří v průběhu vyprávění „tvořily“ svůj příběh „na pozadí doby“. 

Tato specifická schopnost odvíjející se například od věku, příslušnosti k určité sociální 

skupině a míře jejího vnímání poskytla práci rozdílné subjektivní postoje ke zkoumané 

oblasti hudebního undergroundu.
10

 Analýza rozhovorů ze strany autorky práce probíhala 

z hlediska aspektů vymezených v publikaci Třetí strana trojúhelníku, přičemž v největší 

míře byla zohledněna obsahová a jazyková analýza.
11

 Jednotlivá sdělení byla přitom 

neustále konfrontována a kriticky porovnávána s údaji v písemných pramenech. 

Co se týče analýzy textů kapel, inspiruje se práce jednak literárními rozbory písňových 

textů v IV. svazku knihy Dějiny české literatury 1945-1989
12

 a zároveň disertační prací 

Přemysla Houdy věnované folku.
13

 Jednotlivé texty jsou interpretovány za účelem 

postihnout jejich smysl a důvod vzniku s ohledem na jejich autora a historickou etapu. 

Není tedy možné hovořit o literárním ani kvalitativním rozboru textů. Záměrem byla spíše 

snaha o náčrt způsobů, jakými mohla kapela oslovit své posluchače anebo vyprovokovat 

bezpečnostní instituce komunistického režimu. 

 

  

                                                 
10

 VANĚK, M. - MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie., s. 169 – 171. 
11

 VANĚK, M. - MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie., s. 171 – 187. 
12

 JANOUŠEK, P, ed. - ČORNEJ, P., ed.: Dějiny české literatury 1945-1989. 1. vyd. Praha: Academia, 2007-

2008. 4 sv. ISBN 978-80-200-1527-3. 
13

 HOUDA, P.: Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace. Disertační práce. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, 2011. Vedoucí práce Miroslav Vaněk. 
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3. Obecná politická a sociokulturní situace v ČSSR za 

normalizace 

 

V roce 1968 došlo v rámci světového dění hned k několika významným událostem. 

Zatímco v západní Evropě je tento rok vykládán na pozadí nepokojů a demonstrací 

studentské generace
14

, které například v Polsku přebila komunistická strana PSDS (Polská 

sjednocená dělnická strana) antisemitskou kampaní, je u nás rok 1968 interpretován na 

základě událostí kolem tzv. Pražského jara a jeho potlačení. Podle Marka Kurlanského je 

nutné chápat vyvrcholení událostí v roce 1968 v mezinárodním kontextu jako nespojitý 

výbuch spontánních a neorganizovaných povstaleckých duchů v souvislostech dané 

politiky země a její kultury.
15

 V případě zemí východního bloku je možné sledovat určitý 

„posun“ již v době vlády Nikity Sergejeviče Chruščova (ve funkci generálního tajemníka 

KSSS v letech 1953-1964) spolu s přeměnou totalitního režimu v autoritářský. Tato změna, 

spojená s určitou mírou liberalizace v rámci nedemokratického systému, dala například 

v Československu podnět ke vzniku autonomních paralelních názorů a seskupení oponentů 

uvnitř KSČ.
16

 

Při studiu charakteristiky událostí v Československu na konci šedesátých let je 

důležité zohlednit domácí vývoj let předešlých. Šedesátá léta 20. století u nás bývají často 

stavěna do kontrastu s tvrdou zkušeností komunistické diktatury v padesátých letech. 

Zatímco padesátá léta bývají obecně popisována na základě konsolidace vůdčí úlohy KSČ 

v zemi, znárodňovacími a politickými procesy, mezi hlavními znaky šedesátých let jsou 

zmiňovány svobodnější společensko-kulturní prostředí a intelektualizace československé 

společnosti. Požadavky společnosti vycházely z kontextu dobové politiky a nejasného 

vymezení pozice samotné vládnoucí strany
17

, a byly hnány spíše pocitem a 

celospolečenskou náladou než přesně vytyčeným programem.
18

 Společenské uvolnění, 

které se projevovalo relativní otevřeností k diskuzi, svobodě názorů a médií, přesahovalo 

ideologický rámec socialistického vzoru. Snaha o jistou míru nezávislosti na Moskvě byla 

                                                 
14

 Studentské nepokoje proti zavedenému systému vyvrcholily v květnu 1968 v Paříži generální stávkou. 

Celonárodní odpor sice nevedl k okamžitým politickým změnám, v dlouhodobém horizontu nicméně 

znamenal dílčí ekonomické, společenské a politické reformy. 
15

 KURLANSKY, M.: 1968: rok, který otřásl světem. s. 15-16. 
16

 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 180-181. 
17

 Zmatené hledání role KSČ vycházelo z reflexe vyrovnání se s kritizovaným kultem osobnosti. Kritika 

zazněla mimo jiné v ideologickém referátu tajemníka ÚV KSČ na XII. sjezdu KSČ v roce 1962. V konečném 

důsledku tím strana dala impuls k širšímu zapojení československé inteligence, i když nadále zdůrazňovala 

„stranickou důvěru“ v duchu leninských zásad. 
18

 CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918, s. 238. 
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důvodem k vojenské invazi vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR, které v srpnu 1968 

ukončily jeden ze zásadních pokusů o reformu sovětského socialismu v jeho historii.
19

 

Moskevský protokol
20

 z 26. srpna 1968, který je podle mnohých z právního hlediska 

vzhledem k jednostrannému jednání nelegitimní, určil jednoznačný směr posrpnového 

vývoje. Normalizace poměrů se v praxi realizovala obnovením autority a „očištěním“ 

funkcí na základě tzv. prověrek v jednotlivých stranických, státních a společenských 

organizacích. Společenské, kulturní a občanské aktivity byly pod přísným dohledem 

režimu, nezávislé organizace a kulturní spolky jako například K231, Junák, Sokol nebo 

Slovenská společnost na ochranu lidských práv byly rozpuštěny.
21

 Pod dozorem režimu se 

ocitl zároveň všechen domácí tisk, který k tomuto účelu zřídil Úřad pro tisk a informace. 

Do vydavatelství a dalších organizací byly dosazeny spolehlivé osoby, které se po 

zaškolení chopily funkcí odpovědných vedoucích. Kdo nesouhlasil se sovětskou okupací 

nebo byl spojen s reformátorskými či liberálními postoji musel opustit svou funkci nebo 

z ní byl odstraněn. Znormalizovaná kultura se vrátila pod kontrolu režimu, která daleko 

více přihlížela k politickému postoji než k talentu umělce.
22

 

Společnost bývá v období normalizace obecně charakterizována pozvolnou rezignací 

a z dílčí části přechodem do občanské neaktivity. Ačkoliv je společnost na začátku 

sedmdesátých let symbolizována převládajícími pocity bezmoci, apatie a lhostejnosti vůči 

dění v politické sféře, není možné toto tvrdit o celém období tzv. normalizace.
23

 Ke tvrzení 

spíše novinářů nebo části historické obce na počátku devadesátých let o útěku občanů 

z veřejného života do soukromých útočišť je potřeba přistupovat především kriticky, neboť 

je do jisté míry sporné a paušalizující. Zárodky občanské společnosti (např. Petice deseti 

bodů, Československé hnutí za demokratický socialismus, Hnutí revoluční mládeže) je 

možné pozorovat již na pomezí šedesátých a sedmdesátých let. Ačkoliv tyto protesty 

nevyvolaly ve společnosti širší ohlas a pro nastupující vládu nepředstavovaly reálnou 

hrozbu, je potřeba je zohlednit ve výkladu dějin.
24

 Nezávislé aktivity vzniklé před rokem 

1989 nevystupovaly a priori s politickými požadavky, s narůstající aktivitou podněcovaly 

                                                 
19

 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 262. 
20

 Tzv. Moskevský protokol, oficiálně nazván jako Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR, byl projednán 

moskevskými stranickými funkcionáři a posléze bez jednání předložen k podpisu československé delegaci. Z 

nadiktovaných bodů jednoznačně vyplývalo ideové popření Pražského jara a přijetí „bratrské pomoci“ 

Sovětského svazu k  normalizaci poměrů v zemi. 
21

 OTÁHAL, M.: Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 12. 
22

 CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918, s. 240-242. 
23

 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 412. 
24

 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 365-366. 
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ke společenské diskuzi stále více a častěji.
25

 Výzkum společnosti není v rámci této práce 

prioritou, je však podle mého názoru dobré upozornit na to, že mnozí historikové se již 

vzdávají snahy o absolutní náhled na společnost sedmdesátých a osmdesátých let a 

přistupují k analýze jednotlivých postojů a mentalit za pomocí nových metodologických 

postupů, mezi nimiž má jistě své místo i orální historie.
26

 

Od počátku tzv. normalizace
27

 dochází v zemi zároveň ke konsolidaci hospodářské a 

sociální politiky. Necháme-li stranou ideologický rámec reálného socialismu, v zájmu 

zajištění vnitřní stability epochy byl podporován systém, který se snažil vyhovět životní 

potřebám občanů a garantovat jim dílčí sociální jistoty. Masivně řízená výstavba 

panelových domů a státní podpora rodin byla typická pro éru tzv. Husákových dětí.
28

 

Podporována byla též výstavba veřejně využívaných zařízení, která nabízela prostor pro 

volnočasové aktivity.
29

 

Sdělovací prostředky režim využíval nejen k manipulaci občanů, ale zároveň 

k ideologickému působení na opozici (např. prorežimní dokument Atentát na kulturu z 

roku 1977 nebo článek Ztroskotanci a samozvanci jako reakce na Chartu 77). Propagaci 

režimu podpořila v sedmdesátých letech například vysoce oblíbená seriálová tvorba. 

Prohlubující se ekonomické problémy způsobené neefektivitou domácího 

hospodářství byly v naší zemi společně se změnami na mezinárodním poli
30

 významnými 

faktory dalších historických událostí. Alarmující stav životního prostředí vyplývající z  

orientace zejména na těžký průmysl pociťovali nejvýrazněji obyvatelé severních Čech a 

severní Moravy. Otázce životního prostředí se režim zpočátku takticky vyhýbal, 

Konference členských států OSN o životním prostředí v roce 1972 však vtáhla do diskuze i 

zástupce socialistických států a v zásadě je přinutila k zaujetí aktivnější postoje v této věci. 

Ačkoliv byly jakékoliv zárodky občanské společnosti mocí systematicky potlačovány, 

                                                 
25

 Jiří Gruntorád uvádí celkem 26 nezávislých iniciativit a hnutí, diskuzi ve společnosti rozpoutal kolem roku 

1975 Václav Havel svým dopisem Gustávu Husákovi. Více: GRUNTORÁD, J.: O nezávislých iniciativách 

v Československu. samizdat  1. vyd., Praha: Reprint xerox, 1989. 
26

 OTÁHAL, M.: Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 64. VANĚK, M.: Obyčejní lidé…?!: pohled do 

života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence., sv. Studie, s. 8-

15. 
27

 Jako počátek tzv. normalizace vnímám duben 1969, kdy došlo k faktickému odstranění Alexandera 

Dubčeka z pozice prvního tajemníka ÚV KSČ a posunu v establishmentu. 
28

 Jako Husákovy děti jsou označováni ti jedinci, kteří se narodili v Československu v silné populační vlně 

v období sedmdesátých let. Stát podporoval rodiče levnými novomanželskými půjčkami a poskytoval jim 

bydlení na čerstvě postavených sídlištích. 
29

 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 352, 390. 
30

 Milan Otáhal označuje nástup Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka KSSS v roce 1985 jako 

rozhodující moment, který měl přímý dopad na následující události v celém socialistickém bloku.  Nově 

stanovená sovětská politika tzv. perestrojky (přestavby) a glasnosťi („otevřenosti“) však byla například 

v Československu brána s určitými rezervami, neboť existovala obava, že by tak mohlo dojít k destrukci 

socialistického zřízení. Více viz OTÁHAL, M.: Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 49. 
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vývoj událostí podnítil v sedmdesátých letech vznik dvou oficiálních ekologických 

organizací (hnutí Brontosaurus, Český svaz ochránců přírody).
31

 Odmítavý postoj režimu 

k jakékoliv formě legální opozice podnítil zároveň vznik dalších kulturních, zájmových a 

občanských aktivit, které se začaly aktivizovat v posledním desetiletí jeho vlády. 

Takzvaným „ostrůvkům svobody“, které vznikaly v Československu spontánně zejména v 

prostředí mladé generace, věnuje pozornost sborník Miroslava Vaňka.
32

 

Angažovanost obyvatel se udržovala v období tzv. normalizace mezi mládeží spolu 

se zájmem o rockovou hudbu, tramping a ilegální skauting; v křesťanských kruzích nebo 

například v okruhu bývalých politických aktivistů. V intelektuálních kruzích se nadále 

rozvíjel fenomén samizdatu, byly vydávány zakázané časopisy a knihy a pořádány tajné 

bytové semináře.  Oficiální zdroje se snažili informace o činnosti samizdatu, nezávislých a 

exilových aktivit důkladně zatajovat. I přes značný tlak režimu posouvaly nezávislé 

aktivity obecně hranice toho, co bylo zakazováno a stíháno, na čemž měli podíl i někteří 

známí autoři, kteří se rozhodli publikovat výhradně v samizdatu.
33

 

 

3.1. „Pozice opozice“34 

 

Nezávislá kultura byla realizována povětšinou na utajovaných koncertech, 

neoficiálních výstavách a tzv. happeninzích.
35

 Kriminalizace a rozsáhlá akce proti hudební 

skupině Plastic People of The Universe nevzbudila u občanské veřejnosti v podstatě 

žádnou pozornost, neboť členové undergroundu byly občanům prezentováni jako podivná 

individua, která měla problémy se zákonem, alkoholem a drogami. Na druhou stranu, 

český underground o širší publikum ani profesionalitu nestál a odmítání konzumní morálky 

jeho izolaci jen podporovalo.
36

 Mocenské zásahy proti hudebníkům vzbudily jedinou 

odezvu mezi umělci a představiteli opozičním proudů, kteří chápali perzekuci členů 

hudebního undergroundu jako útok na svobodu a občanská práva. Tito zastánci byli 

duchovním jádrem později vzniklé Charty 77, která se svým konceptem nepolitické 

                                                 
31

 VANĚK, M. a kol. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v 

Československu., s. 240-241. 
32 VANĚK, M. a kol. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v 

Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. ISBN 80-7285-016-4. 
33

 POSSET, J.: Česká samizdatová periodika 1968-1989, s. 11. 
34

 Nepřesnému užívání pojmů disent, underground a opozice se blíže věnuji v kapitole 4.2. V případě tohoto 

nadpisu jsem si dovolila použít příslušného názvu ve smyslu postavení neoficiální kultury a nezávislých a 

opozičních struktur. 
35

 CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918, s. 264. 
36

 VANĚK, M.: Byl to jenom rock’n’roll?, s. 58. 
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politiky zasazovala o „život v pravdě“.
37

 Ani Charta však nevzbudila na veřejnosti větší 

společenský ohlas.
38

 

Mediální kampaně, které doprovázely procesy s představiteli undergroundu (tzv. 

proces Plastic People v roce 1976 a soudní proces proti vydavatelům časopisu Vokno 

v roce 1981), měly spolu s tajnými akcemi Stb za cíl toto hnutí narušit a zdiskreditovat. 

Nejednalo se však pouze o underground. Často citovaný článek o nastupující nové vlně 

v časopise Tribuna z roku 1983 už nebyl výhradně útokem na neoficiální undergroundovou 

kulturu, ale byl namířen především proti alternativní rockové hudbě. Režim stále častěji 

spatřoval v hudbě a v ostatních kulturních projevech jisté ohrožení celospolečenského 

řádu, a to i přesto, že například sám underground ambice na širší publikum neměl a jeho 

dopad na společnost byl v zásadě nepatrný. 

Od poloviny osmdesátých let dochází ke změně situace pro činnost opozičních 

aktivit, neboť nově zahájená politika přestavby s sebou přinesla i kritiku dosavadního 

vývoje v SSSR a v ostatních zemích socialistického bloku.
39

 K otřesům ideologického 

diskursu přispěly i rozdílné postoje ekonomických expertů ke konceptu přestavby.
40

 

Domácí opoziční síly využily celé situace k posílení svého vlivu. Ke kritice oficiálního 

diskursu přispěly i už dříve zmíněné nově vznikající ekologické a mládežnické aktivity, 

které začali aktivně vystupovat proti devastování přírody a nešetrnému zacházení s 

kulturními památkami. Normalizační režim nadále nedokázal plnit úlohu zajištění trvalého 

růstu životní úrovně, neboť občané byly stále soběstačnější v naplňování svých 

materiálních potřeb. Jak zmiňuje Milan Otáhal ve svém příspěvku, obyvatelstvo ztrácelo 

zájem o existenci pokulhávajícího režimu a samo se stále zřetelněji vyjadřovalo negativně 

k současné politické situaci vládnoucí strany.
41

 

Vnitřní problémy mocenského aparátu
42

 a postupné opoziční vzedmutí i v dalších 

satelitních státech (Polsko, Maďarsko) probudilo u nás občanskou společnost k nebývalé 
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 OTÁHAL, M.: Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 36-45. 
38

 Do listopadu 1989 Chartu podepsalo méně než 2000 občanů. 
39

 HUSÁK, P.: Česká cesta ke svobodě, s. 56. 
40

 Členy a spolupracovníky týmu ředitele Prognostického úřadu Valtra Komárka byly například Václav 

Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba nebo Vladimír Dlouhý. Tým pracovníků rozmanité odbornosti a 

názorového spektra pracoval na návrzích možných změn v hospodářství. Veškeré navrhované změny však 

byly stále v duchu komunistické doktríny a s vyloučením témat a pojmů, které by otevřeně zpochybňovaly 

socialistické hodnoty a vedoucí úlohu KSČ. Více např. PULLMANN, M. Konec experimentu: přestavba a 

pád komunismu v Československu. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-87271-31-5. 
41

 OTÁHAL, M.: Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 55-56. 
42

 Vedení strany se dlouhodobě potýkalo s neschopností reagovat na aktuální situaci a i po nástupu Milouše 

Jakeše na post generálního tajemníka ÚV KSČ nedocházelo k žádným reálným změnám. Komunistická 

strana taktéž neúspěšně bojovala s nedostatkem tzv. kádrů, v tehdejší době myšleno dostatečně schopných a 

kvalifikovaných politiků, z kterých by vytvořila další vládnoucí generaci. 
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aktivitě, která vyvrcholila předposlední rok komunistické vlády v řadě spontánních či 

disentem organizovaných veřejných akcích
43

. Uvolněný prostor pro opoziční aktivity 

využily nově vznikající občanské iniciativy (např. Demokratická iniciativa, Hnutí za 

občanskou svobodu, Klub za socialistickou přestavbu) a přispěly tak k procesu 

diferencovanosti opozice. Přibývající (a některé z nich již oficiálně povolené) demonstrace 

přispívaly k obecné náladě veřejnosti, která se začala pozvolna aktivizovat.
44

 

Konec osmdesátých let je proto i s ohledem na změny v mezinárodním klimatu a s 

rostoucím odporem ke konzervativnímu vedení uvnitř KSČ vyobrazován u nás jako doba 

zřetelného společenského uvolnění. Není možné nabídnout komplexní a už v zásadě vůbec 

ne definitivní pohled na toto dějinné období, pro dokreslení obrazu proto přidávám i 

odlišné pohledy na historické dění konce osmdesátých let: 

Vladimír Drápal: „To se říká, že se něco uvolňovalo. To se možná jakoby 

uvolňovalo, ale pro ty lidi, který byli pod takovým drobnohledem jako já třeba, nebo ty 

Aku-Aku, tak naopak to bylo tvrdší a tvrdší, protože oni nechtěli žádnej konec. To prostě, 

to je taková fáma, jak se říká, že poměry se jako povolovaly. Poměry se povolovaly, ale 

Jirous dostal čtyři roky, že jo, Stárek dostal čtyři roky. A to všechno v osmdesátym osmym 

roce. Takže pro nás se to prostě všechno změnilo až 17. listopadem…“
45

 

Luděk Zedník: „Byť jak řikám, i když byli ty policajti měkký, tak to furt ještě byli 

policajti, furt ještě byly ty výslechy a tyhlety věci jako fungovaly.“
46

 

František Stárek Čuňas: „To bylo furt naprosto stejný, žádný uvolnění. Uvolnění bylo 

tady v Praze. …  Tady v Praze rozdělovali ty estébáky na takzvaný holinky, …  to byli ty 

tvrdý estébáci z těch padesátých let, …  ti s tou správnou třídní nenávistí. A ti byli v tý 

polovině osmdesátých let už buďto tak staří, že už odcházeli do důchodu, anebo byli už na 

vysokejch funkcích. A přicházeli ty mladí estébáci, …  kteří už to měli jako práci. Na 

severu fakt je ten, že ta výměna tam nedošla. …  Tam bylo to gró dosazený někdy 

v šedesátých letech a ty spíš v těch osmdesátých a na konci těch osmdesátých spíš jako 

„dozrávali“ a …  věděli, jak na to. …  Tam prostě ty estébáci jeli až do poslední chvíle.
47

 

Ze vzpomínek narátorů vyplývá, že některé formy represe režimu pokračovaly 

v určité míře i v předvečer Sametové revoluce. Například Luděk Zedník ale zároveň 

připouští, že policejní zásahy už nebyly tak drsné jako v „letech hrdinů“ a „nic se jim již 
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 První masové demonstrace od roku 1969 proběhly u příležitosti 20. výročí okupace Československa. 
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 RATAJ, J. – HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu., s. 418-420. 
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 Rozhovor s Vladimírem Drápalem, 12. 2. 2014 v Lounech.  
46

 Rozhovor s Luďkem Zedníkem, 6. 2. 2014 v Teplicích. 
47

 Rozhovor s Františkem Stárkem Čuňasem, 20. 3. 2014 v Praze. 
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v postatě nedělo“, neboť příslušníci bezpečnostních složek byly podle jeho slov již „měkký 

a vysláblý“.
48

 Není mým úkolem hodnotit jednání a vzpomínky pamětníků (a ani si na 

něco takového netroufám aspirovat). Mým cílem bylo přistupovat k výpovědím narátorů 

kriticky a bez ambicí na potvrzování dosavadních historických fenoménů zachytit 

atmosféru doby z pohledu jeho pamětníků. Nad obecná tvrzení proto stavím spíše 

jedinečné subjektivní prožitky, které mohou přinést nový pohled na již vytvořený fenomén 

undergroundu. Podobně vnímá důležitost narativních rozhovorů i samotný Alessandro 

Portelli, který považuje subjektivitu za rovnoměrnou součást dějin stejně jako její mnohem 

viditelnější „fakta“. 
49
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 Rozhovor s Luďkem Zedníkem, 6. 2. 2014 v Teplicích. 
49

 PORTELLI, A.: What makes oral history different. In: PERKS, R., ed. a THOMSON, A., ed.: The oral 

history reader. London: Routledge, 1998. ISBN 0-415-13352-1., s. 67. 
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4. Underground v českém prostředí 

4.1. Underground v rámci tří kultur 

 

Pro vymezení a zasazení pojmu underground do domácího prostředí považuji za 

nezbytné alespoň v krátkosti nastínit kontrastní kulturní pozadí, které panovalo 

v Československu v dobách nesvobody. V odborných publikacích je možné najít prakticky 

stejné označení těchto tří kultur, i když je potřeba zmínit, že existují odchylky při jejich 

definování.
50

 Hlavní a oficiální slovo měla prorežimní nebo režimem podporovaná kultura, 

která stanovovala hranice přípustného a legitimního, a byla tvořena v rámci převládajícího 

kulturního proudu, manistreamu
51

. Mimo oficiální struktury zaštítila širokou platformu 

zahrnující celou řadu aktivit kultura alternativní. Ta se na jedné straně od hlavního proudu 

odklonila, na straně druhé ještě zdaleka nedosahovala takové radikálnosti, aby „přepadla“ 

přes vymezený okraj společnosti, jak tomu bylo v případě undergroundu. 

Jak uvádí Josef Alan ve své knize Alternativní kultura, podstatným znakem oficiální 

kultury je její masovost. Ideologie komunistického režimu využila masovost příznačně pro 

svůj prospěch, když skrze adoraci lidu tuto masu ovládla. S většími či menšími úspěchy se 

jí podařilo vymítit to, co nazývala „nebezpečnými vlastnostmi“ (projevy náladovosti, 

proměnlivosti, pomíjivosti postojů a pudových reakcí), a prostřednictvím oficiálně uznané 

zábavy takto organizovanou masu politizovala.
52

 Ostatně organizovanost hodnotí například 

Jindřich Chalupecký ve své knize mezi všemi prostředky komunistické vlády jako 

nejmocnější. Není tedy proto paradoxem, že se režim jakýchkoliv jiných forem 

organizovanosti mimo oficiální struktury obával a snažil se je co nejrazantněji vymýtit ze 

společnosti. 

Systém „demokratického centralismu“ zavedený v komunistické straně byl 

implikován do všech masových organizací, které sloužily mimo jiné ke kontrole 

nekomunistů.
53

 Kulturní politika komunistického režimu v zásadě apelovala na ovládnutí 
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 Při popisu kulturního prostředí v Československu čerpá práce především z následujících zdrojů: 

ALAN, J.:Alternativní kultura, CHADIMA, M.: Alternativa, VANĚK, M.: Byl to jenom rock’n’roll?, seriál 

Bigbít [online].  
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 Popkultura (mainstream) byla u nás, stejně jako v západním světě určena masám k „přímé konzumaci". 

Měla za cíl posluchače primárně pobavit a nesnažila se o žádné hlubší sdělení. Zatímco ve světě zaznamenal 

pop originální a inovativní ztvárnění hudby, v Československu dominovalo heslo „mírného pokroku v mezích 
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52

 Komunistické heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ bylo naplňováno už od počátku 50. let. Ti, kteří 

nešli s hlavním proudem, byli vytlačeni na okraj společnosti, perzekvováni a postihováni nejrůznějším 

způsobem. 
53

 CHALUPECKÝ, J.: Tíha doby, s.13-14. 
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správy celé umělecké oblasti, čehož dosáhla znárodněním a zestátněním všech institucí 

zaštiťující kulturní život (tj. televize a rozhlasových stanic, filmových a nahrávacích studií, 

nakladatelství, divadel, kulturních zařízení ad.), a dosazením svých lidí na odpovědné 

pozice. Celý proces probíhal ruku v ruce se zavedením oficiálních ideologických a 

estetických norem do umění, čímž si státní aparát pojistil možnost kontroly tvorby a 

podpory průměru bez možného zpětného dialogu.
54

 

Veškerá kultura, jež se vymykala z průměru, byla pro režim nepochopitelná, 

naháněla mu strach, a z toho důvodu se jí snažil jakkoliv zlikvidovat. Rock'n'roll, který se 

stal na Západě již v polovině padesátých let hudbou mladé generace, s sebou už od počátku 

nesl prvek společenského protestu, i když v něm nebyl nijak programově akcentován. Boj 

západního režimu s rock'n'rollovou hudbou ilustroval Lou Reed, když prohlásil: „Opravdu 

věřím, že je to válka, že my jsme na jedné straně a oni na druhé. A myslím, že rock'n'roll je 

strašně politický a podvratný a že mají úplně pravdu, když se bojí.“
55

 Analogickou reakci 

je možné od konce padesátých let spatřovat i v Československu.
56

 

Ten, kdo neodpovídal konformní představě režimu, byl vytěsněn na okraj 

společnosti. Zde se jako protipól ke kultuře masové realizovala kultura alternativní. 

Alternativní kultura se vymezovala proti potlačování svobodného myšlení potažmo proti 

potlačování svobodné tvorby, od kterého si režim sliboval likvidaci veškerých odchylek ve 

snaze docílit striktně selektivního kulturního dědictví. „Energie, vkládaná režimem do 

udržování „linie“ a ohlídání všemožných „odchylek“, podlamovala životodárné síly lidské 

aktivity a kreativity, které patří k neodmyslitelným atributům moderní kultury. Výsledkem 

byl permanentní konflikt totalitní moci a kultury…“ 
57

 Ze sociologického hlediska tento 

konflikt paradoxně a neuvědoměle poskytoval alternativní kultuře prostor pro vytváření 

různých strategií, které měly ochránit nové ideje, názory, projevy a samotnou tvorbu před 

represemi režimu. Hranice mezi alternativou a undergroundem byly podle Josefa Alana 

pohyblivé a rozmazané, v závislosti na vzájemně vyjádřené spolupráci nebo naopak 

ignoraci obou kultur.
58

 Mikoláš Chadima demonstruje hudební alternativu na členství 

v nezávislých kapelách, které rezignovaly na získání profesionálního statusu na jedné 
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 Josef Alan ve své knize Alternativní kultura (2001) upozorňuje na to, že rozpolcenost názorů ve vymezení 

a definování alternativní kultury je patrná i ve výpovědích samotných aktérů, což demonstruje na příkladu 

Jazzové sekce. Zatímco se někteří členové sekce profilovali na spojnici alternativní kultury s undergroundem, 

jiní toto spojení výhradně odmítali. Klasifikační potíže přiznává Josef Alan i odborníkům, kteří se tomuto 
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straně, na straně druhé stále ještě preferovaly možnost hrát legálně, pokud to bylo možné.
59

 

Miroslav Vaněk si pro potřeby své knihy s titulem Byl to jenom rock'n'roll? vytyčil 

alternativu v širším pojetí než Mikuláš Chadima. Jako alternativní prezentuje všechny 

kapely, které se daly označit jako amatérské bez možnosti svou hudbu vydat či ji 

prezentovat ve veřejných médiích.
60

 V zásadě je možné pro potřeby této práce souhlasit s 

tím, že alternativní kultura byla v českém prostředí variabilním fenoménem reflektující 

dobové změny v oficiálním dominantním kulturním prostředí. Umožňovala umělcům 

seberealizovat se z většiny na amatérské bázi, s ohledem na svou profesi, dílo, publikum, 

přičemž důležitou roli při tvorbě a její publikaci hrála zodpovědnost vůči sobě i svým 

blízkým.
 61

 

 

4.2. Vymezení pojmu underground 

 

Pojem kulturního undergroundu je v českém prostředí vymezen odlišně od jeho 

širšího, anglo-amerického chápání, kde je tento pojem v rámci umělecké, literární, ale třeba 

i jen v publicistické činnosti formulován přívlastky jako „neoficiální“, „alternativní“, 

„antisystémový“ či „kontrakulturní“.
62

 Výraz underground („podzemí“), jak jej zmínil 

Marcel Duchamp ve svém často citovaném výroku z roku 1961
63

 nebo jak jej již o 

desetiletí dříve naplňovala generace „beat generation“ neoznačoval pouze hudební žánr 

nebo styl, ale byl novým životním a duchovním postojem umělce, který reagoval na ostré 

protiklady a odlidštění hodnot ve světě konzumní společnosti. Hlavními zásadami byl 

požadavek prostoru pro imaginaci a sebevyjádření společně s vyzdvihováním umělecké 

svobody.
64

 Pro české kulturní prostředí tyto hodnotové preference a ideové zaměření 

přeformuloval a přiblížil v celé řadě svých textů Ivan Martin Jirous.
65

 Podle něj se 
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století. Známý především jako umělecký vedoucí undergroundové skupiny Plastic People of the Universe, 

v době normalizace byl za svoje politické názory a činnost několikrát vězněn. 
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underground v pravém slova smyslu realizoval teprve v podmínkách vlády naší 

komunistické autority a moci. Nabízí se zde otázka, jaký je tedy onen pravý smysl 

undergroundu?
66

 Underground byl v různých podmínkách utvářen a ovlivňován odlišným 

dobovým kontextem a vládnoucím systémem, a je tedy pochopitelné, že v odlišných 

kulturách mohl znamenat pro jeho protagonisty ve své podstatě něco jiného.
67

 Rozmanité 

postoje v chápání významu undergroundu je možné pozorovat i v samotném 

Československu. Tyto postoje byly utvářeny na základě různého vymezení prostoru 

vnitřní, individuální svobody, která se v československém undergroundu překrývala 

s uměleckou vizí jeho tvůrců. Jednotlivé pohledy dnes však bývají trochu nešťastně 

slučovány ve snaze vytvořit něco jako hrdinský příběh undergroundu. 

V československém kontextu se underground specifikoval na ty společenské aktivity, 

které byly pro jejich představitele nekomerční, a po roce 1969 pronásledované a zakázané, 

v podstatě nelegální. Ačkoliv se domácí politická situace vyznačovala svou radikálností a 

organizovanou kontrolou, dlouhodobému pronikání impulsů a trendů hlavně americké a 

britské kultury nedokázal režim v průběhu 60. let zabránit.
68

 Na poli hudebním to 

znamenalo, že původní příklon mladých lidí k rock’n’rollu přerostl k jakémusi 

spontánnímu úsilí vyjádřit se proti establishmentem podsouvaným pseudohodnotám. Boom 

bigbítových kapel na domácí scéně nedokázal režim ubrzdit a v kulturním prostoru začalo 

být pod dohledem státní politiky těsno.
69

 Jednou takovou kapelou „bigbeatové mládeže“ 

byly i Plastic People of the Universe.
70

 Zásluhou I. M. Jirouse byla tato extravagantní a 

nonkonformní rocková kapela zárodkem bohatě strukturovaného společenství 

undergroundu. Od konce 60. do poloviny 70. let se kolem „psychedelického rock-bandu“ 

Plastic People of the Universe shromáždilo velké množství tvůrčích a myslitelských 
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jejího člena  Mejly Hlavsy v knize HLAVSA, M. – PELC, J.: Bez ohňů je underground, nebo jejího 
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osobností, jejichž motivace přesahovaly pouhý zájem o tvorbu těchto mladých rockerů. 

Ivan Martin Jirous přezdívaný též Magor propojil rockové koncerty kapely s dalšími 

akcemi a happeningy, na kterých se začali podílet někteří výtvarníci, zejména představitelé 

tzv. Křižovnické školy
71

 nebo například básníci a myslitelé. Jedním příkladem za všechny 

je Egon Bondy, který s kapelou spolupracoval od počátku 70. let. Význam a rozměr 

undergroundového společenství rozšířilo současně spojení kapely Plastic People of the 

Universe s psychologem a katolicky orientovaným filosofem Jiřím Němcem a jeho 

manželkou psycholožkou Danou Němcovou.
72

 

Ve své Zprávě o třetím českém hudebním obrození vymezil underground jeho 

ideolog a organizátor undergroundového kulturního života I. M. Jirous jako „duchovní 

pozici intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je 

to vyhlášení boje establishmentu, zavedenému zřízení. Je to hnutí, které pracuje převážně 

s uměleckými prostředky, ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není a nemá být 

konečným cílem snažení umělců. Underground vytvářejí lidé, kteří pochopili, že uvnitř 

legality se nedá nic změnit, a kteří ani neusilují do legality vstoupit.“
73

 Obsah a význam 

undergroundu je podle I. M. Jirouse nutné chápat v českých podmínkách v jeho kulturně 

sociologickém smyslu. Přičemž nejde pouze o záležitosti uměleckého směru nebo stylu, 

jak jsem zmínila již v úvodu této podkapitoly, ale je potřeba zohlednit celou řadu aktivit 

umělců a intelektuálů, jejichž cílem bylo vytvoření nezávislé, tzv. druhé kultury. Kultury 

vystačující si se svými vlastními komunikačními kanály a hodnotami zavrhující jakýkoliv 

kontakt s establishmentem.
74

 

V Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby z roku 1983 je underground obecně 

definován svojí opozicí ke společenským konvencím, kterým se bránil narušováním 

obvyklých norem ve společnosti. Jakákoliv poznámka o existenci českého undergroundu 

v té době pochopitelně chybí.
 75

 Historik Milan Otáhal zařadil underground do disentu. Já 

osobně považuji ztotožnění disentu
76

, undergroundu a případně opozice za nepřesné. 

V rámci disentu existovalo daleko více názorových proudů (např. bývalí komunističtí 

politici vyloučení ze strany, antikomunisté, katolíci, liberálové), které se vyjadřovaly 
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zejména ke společenskému a politickému dění. Disent, který je prezentován po Helsinské 

konferenci
77

 a tzv. procesu s českým undergroundem na konci 70. let v prvé řadě 

intelektuály okolo Charty 77, se soustředil zejména na dodržování lidských a občanských 

práv, čehož se snažil dosáhnout bez politických prostředků.
78

 Na rozdíl od disentu 

v undergroundu společensko-politická kategorie téměř chybí, neboť se jedná v prvé řadě o 

kulturní, popř. sociální fenomén.
79

 Underground, jak sám Otáhal uvádí, neměl žádné 

politické cíle a do konfliktu s mocí se dostal v souvislosti se svou snahou o prosazení 

svobodného projevu v hudbě a umění vůbec.
80

 

V souvislosti s tím bych ráda upozornila na další možné terminologické úskalí, na 

které je možné narazit v případě používání pojmů druhá a paralelní kultura. Původcem 

termínu druhá kultura, jak jsem již zmínila o pár řádků dříve, je I. M. Jirous. Z jeho Zprávy 

o třetím českém hudebním obrození jasně vyplývá, že se tento pojem vztahuje a je 

používán výhradně v souvislosti s kulturou undergroundu. Pojem paralelní kultura byl 

vymezen a pojmenován v rámci Charty 77, konkrétně se k termínu vyjádřil ve své eseji 

Paralelní polis
81

 Václav Benda
82

. Existenci a činnost paralelní kultury vidí autor především 

v jejím poslání a morálním závazku „podílet se na nápravě věcí obecných (tj. politických 

v nejširším slova smyslu)“.
83

 Druhou kulturu chápe Václav Benda jako „zatím 

nejrozvinutější a nejdynamičtější paralelní strukturu“
84

, která by „měla být použita jako 

model pro jiné sféry a současně je nutno všemi prostředky podporovat její rozvoj, zvláště 

v dosud zanedbaných oblastech (literární kritika a kulturní publicistika vůbec, divadlo, 

film.“
85

 Je tedy zřejmé, že termín druhé kultury byl chápán jako významově užší a 

paralelní kultuře poskytoval jakýsi vzorec pro vymezení. Další odlišnost je možné podle 
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Václava Bendy spatřovat ve faktu, že paralelní kultura usilovala (na rozdíl od druhé 

kultury) o politizaci a publicitu dané problematiky.
86

 

Pojem underground je možné chápat v širším smyslu jako společensko-kulturní 

fenomén, jehož hlavní součástí je zájem o kulturu v jednotně vymezeném morálním rámci. 

V tomto smyslu underground vnímal například Václav Havel, který se na toto téma 

vyjádřil nespočetněkrát: „Ocitl jsem se ve společenství lidí, …  spojuje je základní 

potřeba svobody, úcta k elementárním mravním imperativům a touha po autentické a 

neorganizované pospolitosti.“
87

 České undergroundové hnutí se vyznačovalo svou 

neformálností a nekonformitou. Vyjadřovalo se kriticky nejen k některým oblastem 

oficiální kultury, ale k celkovému nastavení politického a společenského systému a 

způsobu životního stylu většiny tehdejší československé populace. Z politického hlediska 

byl underground příznačný svojí schopností vzdorovat a charakteristický svým projevem 

odporu, který jej doprovázel už od počátku. Třebaže sami příslušníci undergroundu 

popírali jim přičítaný vědomý politický postoj, odmítání a snaha o ignorování totalitního 

režimu tvořily určitou formu vědomého odporu. Sami představitelé své aktivity 

prohlašovali za zcela apolitické a zpětně tvrdí, že je zpolitizovala až samotná reakce 

režimu na ně.
88

 K „popularizaci“ undergroundu přispěl režim sám, když v roce 1976 

zinscenoval tzv. proces s českým undergroundem. Tento moment byl jedním z impulsů, 

který donutil umělce reagovat a vymezit se k dané situaci po svém. Autoři knihy Tváře 

undergroundu v souvislosti s touto událostí hovoří o jasném zlomu a okamžiku vystoupení 

undergroundu z dosud apolitického charakteru. Dodávají, že tento přesun z  „druhého 

světa“ do vědomé pozice proti represi byl v konečném důsledku vyvolán samotným 

režimem.
89

 Radikální a prakticky politickou podobu přiznali undergroundu v závěru 

osmdesátých let taktéž autoři knihy Baráky, František Stárek
90

 a Jiří Kostúr. Požadavky 

undergroundového hnutí však byly stále stejné. Žít svobodně ve svém paralelním 

autentickém světě podle vlastní morálky. 
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Počínání I. M. Jirouse a kapely The Plastic People Of The Universe bylo inspirací 

pro mnohé další, kteří se svým hudebním projevem a životním stylem přihlásili 

k undergroundové kultuře.
91

 V pražském podzemí vzniklo minimálně pět takových nových 

formací, které byly personálně spjaty s Plastiky. V mimopražském prostředí to byla 

například kapela The Hever and Vazelína
92

, které je v další části mé práce věnována 

samostatná podkapitola. Ve většině zdrojů je hudební underground v druhé polovině 60. a 

v 70. let obecně prezentován především kapelami Aktual, Plastic People Of The Universe a 

DG307.
93

 

Permanentní snaha o zlikvidování undergroundového kulturního hnutí se 

v sedmdesátých letech promítla do jeho fungování. Na proces s Plastic People a ohniskem 

severočeského undergroundu
94

 v roce 1976
95

, při kterém byl použit judikaturou § 202
96

, 

zareagovalo na počátku hravé a bezstarostné undergroundového hnutí po svém. Tlak a 

likvidační snahy ze strany státní moci přiměly velkou část jeho představitelů k odchodu. 

Mnoho lidí odešlo do zahraničního exilu na základě podání žádosti o vystěhování v rámci 

komunisty promyšlené akce Asanace, značná část undergroundu se snažila najít azyl na 

venkově v soukromých objektech, tzv. barákách
97

, aby unikla bezprostřednímu tlaku ze 

strany represivních orgánů.
98

 Tyto baráky, označované taktéž jako „ostrůvky svobody“ 

poskytly příhodné podmínky pro kulturní aktivity, včetně konání většiny velkých 

happeningových akcí a koncertů. Mimo to se baráky staly komunikačními centry, které 

s pomocí vydávaných a distribuovaných samizdatů udržovaly vzájemnou informovanost o 

dění v ostatních částech republiky.
99
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První polovinu osmdesátých let lze charakterizovat jako meziobdobí undergroundu, 

ve kterém se zdecimované hnutí atomizovalo a uchýlilo se z velké části do soukromých 

objektů, ve své činnosti nicméně pokračovalo dále podle nastíněných zvyklostí 

undergroundu regionálně. Underground se rozrůstal co do počtu, tvárnosti i svého vlivu.
100

 

V letech 1980 až 1984 ze země postupně odešlo několik desítek hlavních představitelů 

undergroundu a mimo kulturní a společenská centra v Praze a v Brně se vyvíjela 

společenství (především v severních a západních Čechách), jejichž orientace vycházela ze 

„spontánního vzdoru ke zřetelně formulované opozici vůči totalitnímu režimu“
101

. 

Rozdrobenost hnutí neumožňovala už tak osobní vztahy mezi jednotlivými centry jako 

dříve. Zatímco Jan Cholínský
102

 hovoří o znatelné generační propasti mezi první a druhou 

generací undergroundu a zároveň o bariéře, kterou vnímal mezi pražskými pokračovateli 

první undergroundové generace propojenými s disentem a spontánně se rozvíjejícím 

undergroundem mimo periferii hlavního města
103

, František Stárek se proti generačnímu 

přechodu vymezuje: „Mimo Prahu žádnej takovej generační přechod neexistuje. Ten 

průběh tam je. Jsou tam ty mladší, ale je to průběžná výměna standardního typu.  …  Ale 

jak řikám, tehdy už prostě jsme si na to nehráli, na sever a ani na Prahu a mimo Prahu. To 

už byl underground jako celková jedna skupina bez ňákejch rozdílů.“
104

 Obecně lze říci, že 

nová generace undergroundu osmdesátých let čerpala inspiraci hudebního a životního stylu 

spíše z nahrávek kapel a samizdatu než z osobního styku s jeho představiteli. V době, kdy 

se undergroundová kultura potýkala s následky způsobenými akcí Asanace, znamenala 

mladá generace lidí v jejím dalším vývoji novou sílu. Jejich odhodlání převzít část 

zodpovědnosti a nadšení z možnosti žít relativně svobodný kulturní a společenský život 

v podzemí dovedly tento neoficiální kulturní proud k částečné modifikaci a obohatili jej o 

další směry a perspektivy existence.
105

 

S ohledem na samostatný rozvoj undergroundu v osmdesátých letech v jednotlivých 

částech republiky za odlišných sociokulturních a regionálních podmínek je podle mého 

názoru důležité nahlížet na fenomén undergroundu této doby především skrze historii 
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 „80“ aneb o undergroundu s Honzou Cholínským – část 1. online  R.U.M. zine, dostupné na www: 

http://rumzine.com/80-aneb-o-undergroundu-s-honzou-cholinskym-cast-1 . 
101

 Historie českého undergroundu. online  ÚSTR, dostupné na www: http://www.ustrcr.cz/cs/historie-

ceskeho-undergroundu . 
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 Mgr. Jan Cholínský (1965) je publicista, sociální pedagog a vedoucí redaktor odborného periodika 

Securitas Imperii. Zabývá se politickou činností českého exilového hnutí a reflektuje komunistické období 
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 Rozhovor s Františkem Stárkem, 20. 3. 2014 v Praze. 
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 KOLAJOVÁ, K.: „Veselé ghetto“. Pokus o představení undergroundu v české kultuře., s. 155. 
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„všedního dne“. Tak je možné dojít jednak k širšímu a obecnému pohledu na jev zvaný 

underground a zároveň přiblížit specifika a podrobněji prostudovat jednotlivá centra 

undergroundu, která si zatím nevysloužila dostatek pozornosti. Současně je důležité mít na 

paměti a vyvarovat se přejímání heroických tvrzení a ušlechtilých soudů, která často přes 

úsilí postihnout hnutí underground primárně jako celistvý fenomén přehlíží regionální 

odlišnosti a prostou snahu žít ve „veselém ghettu.“
106
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 Takto pojmenoval neformální hnutí undergroundu jeho teoretik I. M. Jirous. 
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5. Severní Čechy v letech 1945-1989 

5.1. Sociokulturní prostředí 

 

Území severních Čech
107

 bylo po druhé světové válce zdevastovaným regionem. 

Divoký a značně nehumánní odsun německého obyvatelstva způsobil rapidní úbytek 

populace, který byl částečně nahrazen lidmi z československého vnitrozemí a přistěhovalci 

ze zahraničí (především Rumuny, Řeky a Volyňskými Čechy, na základě podpory 

československé vlády a Komunistické strany Československa se do oblasti severních Čech 

přistěhovalo zároveň velké množství slovenských Romů a Maďarů, kteří se měli taktéž 

podílet na práci v pohraničním průmyslu). V důsledku odlivu značné části původního 

obyvatelstva z této oblasti prakticky vymizel zdejší folklór, místní tradice i kultura. 

Veřejný život bylo nutné vytvářet prakticky od základů, stejně jako vztah a identifikaci 

novousedlíků k tomuto kraji. Slabý pocit příslušnosti a takřka mizivý patriotismus se 

nezměnil ani s první narozenou generací, neboť zde stále chybělo jedno pokolení těch, od 

kterých by bylo možné čerpat sociální a kulturní vazby k tomuto kraji.
 108 

Do generace 

narozené v první polovině padesátých let patří i František Stárek, který demonstroval 

specifičnost regionu na základě dvou činitelů: „V každým případě jsme byli jako děti 

takovejch pionýrů. Protože to byli lidi, který někam přišli a měli tu mentalitu pionýrů, který 

přicházej a jsou ochotný jít do neznáma, z nějakých důvodů jsou ochotný prostě znova, 

budovat novou existenci. A to se v těch severních Čechách taky jako dost projevovalo. A 

potom druhej faktor, kterej se tam dost projevoval, tak byla ta práce v dolech. Tehdy to 

ještě nebyly povrchový, ale byly to normálně hlubinný šachty, a tam skutečně těm 

horníkům šlo denně o život. A ta tvrdost tý práce se dostávala z jejich psyché na povrch, a 

tím prostě byli tak nějak dál determinovaný.“
109

 

Sociální prostředí zdejších obyvatel a pocit tzv. „životního provizoria“ se v zásadě 

odrážely od specifik této zdevastované oblasti. Vysoká míra zločinnosti a asociálnosti se 

stejně jako nízká kulturní úroveň projevovala zejména u mladé generace průmyslových 
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 Na základě zákona č. 36/1960 Sb. o správním rozdělení ČSSR byl Severočeský kraj územně vymezen 
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 VANĚK, M. Nedalo se tady dýchat: ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. s. 54-55. 
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 Rozhovor s Františkem Stárkem, 13. 3. 2014 v Praze. 
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oblastí. Nedostatečně řešené ekologické problémy severočeského kraje spojené s běžnou 

inverzní situací a celková neatraktivnost této oblasti měly za následek další velkou migraci 

lidí, a to zejména v tom nejproduktivnějším věku. V sociálním rámci je z velké části 

nahradili Romové především z východního Slovenska, kteří představovali 

nekvalifikovanou nebo nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu.
110

 

 

5.2. Životní prostředí 

 

Zhoršující se stav životního prostředí je v globálním měřítku spojován především 

s nástupem průmyslové revoluce. V českých zemích došlo k fatálnímu zhoršení až za doby 

vlády KSČ. Prostředí severočeského kraje výrazně ovlivnila komunistická orientace na 

těžký průmysl. Rozvoj průmyslových odvětví byl doprovázen minimální snahou o řešení 

rodících se ekologických problémů, které s ohledem na druhé nejhorší místo v kvalitě 

životního prostředí v Evropě nešlo dále přehlížet. Povrchová těžba změnila georeliéf 

nejen na Mostecku a v oblasti Litvínova na měsíční krajinu, přítomnost škodlivých látek v 

ovzduší byla v oblasti severních Čech alarmující. Vysoká koncentrace nebezpečných 

složek v ovzduší byla důsledkem nejrozsáhlejšího poškození lesních porostů a půd 

v evropském měřítku. Znečištění přesahovalo hranice Severočeského kraje v souvislém 

pásu od Sokolovska v Západočeském kraji až za východ Liberecka k Orlickým horám do 

Východočeského kraje, a dále na jih do kraje Středočeského.
111

 Státní ani stranické orgány 

nepřikládaly tristnímu stavu prostředí v rámci rozvoje společnosti a země důležitost a 

problém byl v celorepublikovém měřítku spíše izolovanou oblastí, která přidělávala 

řídícím pracovníkům příslušných orgánů jen zbytečné starosti.
 112

 Dopad ekologické krize 

v globálním rozměru a přiznání zasažení nebezpečným vývojem rovněž v ČSSR sice 

přiměly vládu a tisk k otevřenější diskuzi, jakékoliv perspektivnější řešení však nepřišlo 

ani z nařízených vládních usnesení ani z okruhu specializovaných stranických 

odborníků.
113
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prostředí, se daleko více věnovaly popisu stavu kapitalistických států, zatímco domácí stav problému byl 
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Neudržitelný stav životního prostředí se výrazně odrážel v psychice lidí. Postižené 

obyvatelstvo svoji nespokojenost vyjadřovalo například zakládáním nevládních 

ekologických iniciativ, které svými aktivitami přispívaly k ochraně přírody.
114

 

K hlasitějšímu vyjádření odporu a masovějším akcím československé veřejnosti došlo však 

až na konci osmdesátých let.
115

 

 Ke stavu životního prostředí se na základě inspirace ze semináře Ekologické sekce 

vyjádřila i Charta 77
116

, daleko důležitější však byly v tomto ohledu oficiálně povolené 

ochranářské organizace Brontosaurus (1974) a Český svaz ochránců přírody (1979), a na 

konci osmdesátých let vzniklé občanské iniciativy (například Pražské matky, Děti Země 

ad.). Hudební underground se ke katastrofálnímu stavu životního prostředí nijak 

prvoplánově nevyjadřoval, i když je potřeba říci, že jej mnozí představitelé severočeského 

undergroundu chápali velmi negativně. Luděk Zedník to popsal následovně: „Do kapel, co 

si pamatuju texty kapel, tak jediný, co se týká životního prostředí udělala skupina Emise. 

Ta skladba se jmenovala Shadow a pak ještě jedna, ta se jmenovala Kouřim filtr. A obě ty 

skladby byly zakázaný hrát. Ale to nebylo s Aku-Aku. …  My jsme životní prostředí určitě 

v písních nereflektovali. Ale stoprocentně to na nás mělo dopad … . To tady byla věčně 

inverze, věčně mlha všude, naštvaný lidi, všechno bylo hnusný, špinavý, vomlácený, 

vodporný! A to se sebou nese určitou deziluzi a pocit marnosti. …  Takže i z toho potom 

lezou ňáký takový texty, který nejsou přímo jako, že by se týkaly životního prostředí. Ale ta 

celková deziluze … “.
117

 Obdobně s v rozhovoru s Miroslavem Vaňkem vyslovil i Petr 

Růžička
118

, který okolnímu prostředí přičítá určité ovlivnění vlastního chování: „Ani s FPB 

ani se Šanovem neudělali jedinou ekologickou věc. Já jsem první ekologickou věc dělal 

s SPS, a to jsou Prašňáci. Samozřejmě, že mě ekologie vždycky zajímala, že to pro mě bylo 

dost důležité, protože jsem tady v tom žil. To svinstvo tady bylo hustý“. Tazatel: „Ale do 

muziky se to nepromítlo.“ Petr Růžička: „Možné v té nasranosti a v tom…“
119

 

                                                                                                                                                    
územních plánů městské a příměstské aglomerace, a ukájely obyvatelstvo pravidelným opěvováním stavu 

peněžních příjmů nebo míry dostupnosti a spotřeby průmyslového zboží. 
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Příkladem zhudebněného textu zohledňující ekologickou situaci na severu Čech byla 

skladba žatecké undergroundové kapely Orchestr Bissext
120

 s názvem Severní Čechy. 

Publikum si ji oblíbilo spíše pro její humorný smysl, než že by reflektovalo naléhavost 

stavu životního prostředí. 

 

Ach ta chemie, to je věda, 

ale já musím říct běda běda, 

včera se mně zacpaly dýchací cesty, 

zrovna jsem dělal jaterní testy. 

Všude dejchám do sebe jen samý dehty, 

už mě z toho smradu slezly všecky nehty.  

 

Refrén: Severní Čechy, severní Čechy, CHZ Litvínov, 

severní Čechy, severní Čechy, SECHEZA Lovosice a Setuza Ústí, 

to je vůně, dítě pláče v matčině lůně. 

Severní Čechy, severní Čechy, SECHEZA Lovosice. (každý zpívá jiný podnik) 

 

A na svoje vlasy bejval jsem hrdej, 

teď už jsem na hlavě jenom holej. 

Teď už si zakládám na svojí plešce, 

vlasy mi slezly ze sírovýho deště.
121

 (Severní Čechy, Rock X/Folk Y, Orchestr 

Bissext, 1987)
 122

 

  

Surovost a tvrdost života v severočeské aglomeraci si jednotliví hudebníci 

uvědomovali podobně. Do počtu příslušníků bezpečnostních složek, kteří měli za úkol 

sledovat jakékoliv abnormální společenské jevy nejen v kultuře, se současně promítla i 

zvýšená kriminalita severočeského kraje, která trápila místní úředníky daleko více než 

v ostatních částech státu.
123
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 Kapele se podrobněji věnuji v samostatné podkapitole. 
121

 Pozn. autorky ke zkratkám: CHZ - Chemické závody Litvínov, SECHEZA - Severočeské chemické 
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 Úryvek přepsán ze zvukové nahrávky alba Rock X, Folk Y. In: ORCHESTR BISSEXT. Prokapaný 

čas [zvukový záznam]. Louny: Guerilla Records, 2001. 
123

 Představitelé severočeského undergroundu, František Stárek, Miroslav Skalický i Vladimír Drápal obecně 

potvrzují postupné „přituhování“ ze strany bezpečnostních složek v severních Čechách. Viz Rozhovor 
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Drsnost prostředí průmyslové aglomerace se spolu s podobou životního prostoru 

výrazně odrazily do psychiky místních obyvatel. Vliv těchto faktorů na hudební projev 

severočeských kapel však tak zásadní nebyl. Podle slov Vladimíra Drápala byla hudba 

chápána jako jakési „médium, který jako nahánělo strach takovou tou svobodou a tou 

nespoutaností k tomu režimu. Člověku na druhý straně dávala pocit takovýho osvobození, 

že jako ten život byl takovej pestrej a veselej a měl ňákej smysl.“
124

 V rockové hudbě 

undergroundu převládaly podle mého názoru prvky pochmurnosti a tajemnosti (typickým 

příkladem jsou Plastic People nebo severočeští Aku-Aku). Výjimkou byla v tomto případě 

kapela Orchestr Bissext, která byla díky přidaným dechovým nástrojům veselou a svižnou 

formací. Tato skupina reagovala na šedivost doby úplně stejným bizarním humorem, ironií 

a sarkasmem, jež pouze „zabalila“ do temperamentních tónů energicky laděných tónin.  

                                                                                                                                                    
s Františkem Stárkem, 13. a 20. 3. 2014 v Praze, Rozhovor s Vladimírem Drápalem, 12. 2. 2014 v Lounech, 

Rozhovor s Miroslavem Skalickým, vedl Vladimír Drápal. In: DRÁPAL, V.: Skalák: „…lidi po nás 

plivali…“. In: Mašurkovské podzemné, č.22, 1999. 
124

 Rozhovor s Vladimírem Drápalem, 12. 2. 2014 v Lounech. 
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6. Hudební underground na severu Čech 

6.1. Hells Devils a Aktual jako inspirace 

 

První fáze a prvopočátky undergroundu jsou u nás datovány do období padesátých 

let. Umělci, kteří se nesmířili s požadavky dogmatické stalinistické diktatury, jež 

nepřipouštěla žádné odchylky mimo striktně nadiktovaný kulturní hlavní proud, začali 

tvořit takzvaně v „podzemní ilegalitě“. Veškeré aktivity umělců, včetně těch právě 

začínajících (mám na mysli zejména uskupení lidí kolem edice Půlnoc – Zbyněk Fišer alias 

Egon Bondy, který byl v dalších letech velkým inspirátorem českého undergroundu, dále 

například Ivo Vodseďálek, Bohumil Hrabal, Vladimír Boudník ad.) tvořili jakési 

„protojádro“ pozdějšího samizdatu a undergroundu, ačkoliv tyto termíny nebyly u nás ještě 

samy o sobě známy a definovány.
125

 Sami „půlnoční představitelé“ nechápali své nově 

vzniklé společenství jako organizované. František Stárek zmiňuje ve svém článku
126

, že 

ačkoliv zástupci tohoto uskupení „tvořili bez ohledu na panující poměry a bez jakýchkoliv 

vazeb na hlavní proud kulturního dění v podzemní ilegalitě“
127

, tyto prvky naplňovaly 

pouze jakýsi „undergroundový životní pocit“
128

, kterému chyběl sociální prvek, tedy 

propojení skupiny s nějakou sociální vrstvou. Jejich důležitost tkví především v jejich 

rezignaci na možnost veřejného prezentování vlastní tvorby, čímž podnítili vznik paralelní 

kultury. Toto období, které nemělo dlouhotrvající charakter, je charakteristické zejména 

literární tvorbou. 

V uvolňujících se politických poměrech první poloviny šedesátých let začínají do 

naší země pozvolna pronikat prvky anglo-americké kultury. Vědomé osvojování 

undergroundové kultury v Československu lze pozorovat od konce šedesátých let, kdy se 

v souvislosti s hnutím hippies začínají asimilovat i další proudy spojené zejména 

s rockovou hudbou a následně s výtvarnými umělci a spisovateli.
129

 Mezi domácí 

předchůdce kulturního undergroundu zařazuje publikace Pavla Janouška a Petra Čorneje o 

dějinách české literatury kapely Hells Devils, The Primitives Group a zdůrazňuje 
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především experimentální skupinu Aktual
130

, kniha Bigbít kapelu Hells Devils v tomto 

výčtu neuvádí a označuje jí pouze přídomkem „malérová“.
131

 

Kapela Hells Devils vznikla mezi roky 1961 a 1962. Původní sestavu tvořil Zdeněk 

„Kelly“ Macháček, Jiří „Satan“ Sigmud, Emil Gröschel, Miroslav Kyncl a Miloš „Reddy“ 

Vokurka. Počátky jejich tvorby popsal Aleš Opekar statickou produkci, bez jakékoliv show 

a často i s problémy ovládání vlastních nástrojů.
132

 Kolem kapely Hells Devils se brzy, i 

díky obrovské oblibě ze strany diváků a těch, kteří znali kapelu jen z doslechu, vytvořilo 

cosi jako zárodky společenství.
133

 Princip společenské soudržnosti je v historii českého 

undergroundu mnohdy výrazně akcentován, neboť šlo o způsob, jak si zachovat 

v nesnadných podmínkách komunistickému režimu „vnitřní svobodu“.
134

 Spojitost kapely 

s českým undergroundem je současně personifikována v osobě manažera Hells Devils. 

Evžen „Toskány“ Fiala, se po ukončení činnosti skupiny Hells Devils stal v roce 1967 

profesionálním manažerem kapely The Primitives Group, která o pár let později předala 

pomyslné psychedelické žezlo undergroundu začínajícím Plastikům. 

Pokud bychom sledovali vliv kapely Hells Devils na severu Čech, můžeme 

konstatovat, že například v Teplicích vznikly hned dvě další skupiny, které se nechaly 

inspirovat hudebním projevem a programem formace Hells Devils. 

Tou první z nich byla kapela Black Devils
135

, která působila od roku 1963 a brzy se 

stala jednou nejpopulárnějších kapel v severočeském regionu. Kapela hrála pod 

hlavičkou kulturního zařízení v Bystřici u Teplic a zpočátku vystupovala pouze v okolí 

Teplic. Několik koncertů proběhlo v teplickém společenském domě Lipový dům známé 

jako Lipák, na letní scéně, tzv. Mušli v parku u teplického divadla nebo v Pozorce u Teplic 

v restauraci Dukla. Později kapela koncertovala v nedalekém Ústí nad Labem v pořadech 

zvaných Hrátky mládeže, a ve Společenském domě Střelnice v Děčíně. Kapela hrála 

především převzaté věci. Svůj repertoár odvozovala od Hells Devils a zahraničních vzorů, 

pokoušela se současně i o vlastní skladby s českými texty. V roce 1966 přiměla kapelu ke 

změně názvu zaštiťující umělecká organizace, přičemž nešlo ani tolik o její anglický 

název, ale o to, aby zmizela deklarovaná spojitost právě s kapelou Hells Devils. 
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Druhou kapelou na Teplicku inspirující se činností Hells Devils byla středoškolská 

kapela The Devils Bells. Působnost této kapely je ohraničena studiem jejich členů na 

teplické strojní průmyslové škole. Poté, co všichni v roce 1966 úspěšně odmaturovali, 

kapela zanikla.
136

 Z dochovaných materiálů zmíněných teplických kapel jsou k dispozici 

především fotografie z koncertů uložené v archivu Popmusea a v soukromých archivech 

pamětníků. Obě kapely byly v širším měřítku prakticky neznámé a jejich dopad na 

celorepublikové hnutí rodícího se undergroundu nebyl prakticky žádný. Dílčí význam lze 

kapelám přičíst pouze s ohledem na prvopočátky hudebního undergroundu v severních 

Čechách, kde mohly inspirovat a působit spolu s tvorbou kapely Hells Devils na hudební 

preference zejména mladé generace. 

Jedním takovým příkladem byla i poměrně mladistvá rocková kapela Yellow 

Spooks, kterou založil František Stárek se spolužáky Jiřím Berkou a Kosti Fotopulosem ze 

základní školy někdy v letech 1966-1967. Dle vlastních slov amuzikální Stárek dělal 

kapele manažera a psal texty, čemuž se ostatně věnoval už od svého raného věku.
137

 

„Vrcholným“ vystoupením kapely bylo vystoupení v již dříve zmiňovaném kulturním 

domě Lipák na školní přehlídce. K textům, které byly v intencích šedesátých let 

inspirované tvorbou rockové kapely Olympic se Fratišek Stárek vyjadřuje následovně: 

„My jsme anglicky neuměli, tak jsme to suplovali právě tím, že jsme měli ty český texty. To 

ani nebylo, že bychom chtěli mít ty český texty, ale spíš neznalost tý angličtiny.“
138

 Zde se 

nabízí alespoň krátké zamyšlení nad možností samovzdělávání. Je totiž obecně známo, že 

se v okruhu lidí undergroundu a disentu vedle umělecké činnosti rozvíjela zároveň značná 

snaha o samostudium. Konané přednášky a bytové semináře se však spolu s distribucí 

zakázané literatury vázaly z velké části spíše k filozofické, politické či umělecké tématice. 

Studium jazyků tedy nebylo prioritou. 

V období šedesátých let se začínající kapely soustředily spíše na samotnou melodii, z 

větší části přejatou z repertoárů zahraničních interpretů, a textu nevěnovaly takovou 

pozornost jako v následujících letech undergroundu. Bylo vcelku běžné, že mladí 

hudebníci chodili odposlouchávat hity světových beatových skupin ke kolotočářům, kteří 

je vyhrávali u svých atrakcí denně. Nahrávky, které kolovaly na magnetofonových 

páskách, byly z důvodu opakovaného přehrávání nekvalitní, a obstarat si desku například 

na Pražské burze byla na jedné straně poměrně drahá a s ohledem na časté zásahy složek 
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Veřejné bezpečnosti i riziková záležitost. Kapelu Yellow Spooks nelze hodnotit z pozice 

hudební kritiky ani jí přisoudit přesah do undergroundu. Její produkci lze chápat jako 

rodící se zájem členů seskupení o rockovou hudbu. Tomuto zájmu se dále věnoval pouze 

František Stárek a v sedmdesátých letech se stal osobou zaštiťující kulturní 

undergroundové akce v oblasti severních Čech. 

Vedle kapely Hells Devils jsou počátky hudebního českého undergroundu spojovány 

a hudební tvorbu na severu Čech ovlivnily aktivity Knížákova společenství Aktual, a 

později založené hudební skupiny stejného jména. Milan Knížák
139

 se věnoval výtvarnému 

umění (v roce 1963 začal studovat na AVU, studium nedokončil) a společenskému životu, 

v jeho bytě na Hradčanech se uskutečnily jedny z prvních happeningů vůbec.
140

 Hlavním 

znakem subkulturního společenství Aktual byl stejně jako v ostatních případech prvek 

sdružování a společného sdílení pozitiv i negativ vybraného životního stylu. Pořádané akce 

byly jakýmsi nástrojem ke „kulturnímu prožitku“ sdílené radosti a pocitu vnitřní svobody. 

Zároveň šlo o jednu z organizovaných forem vyjádření a odpovědi na tlak tzv. většinové 

společnosti.
141

 Kapela Aktual se svými texty a hudbou stavěla záměrně do protipólu 

k dosavadní tvorbě českého bigbítu, čímž vzbudila ohlas nejen u pražského podzemí. 

Ovlivnění česky psanými texty přiznal baskytarista Plastiků Mejla Hlavsa i ve své vlastní, 

později vzniklé formaci DG307.
142

 Milan Knížák sám svoji vlastní tvorbu za 

undergroundovou nepovažoval a ani ji nijak programově nevytvářel, což ostatně 

zdůrazňuje i literární historik Martin Pilař. Podle jeho názoru je nutné vnímat koncerty 

kapely především jako jednu z možností, jak Knížák veřejně prezentoval svoji teorii „nutné 

činnosti“ a dodává, že hodnocení koncertů Aktualu jako jednoho ze signálů nástupu druhé 

vlny českého undergroundu mu do značné míry přisoudily až zpětné historické 

konstrukce.
143

  Ačkoliv Milan Knížák v tomto ohledu žádné programové úsilí nevyvíjel, 

osobité rockové koncerty kapely Aktual daly českému bigbítu významný impuls zakročit 

proti stabilizující letargii komerční linie rocku. Kapela postrádala větší instrumentální 
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zručnost hráčů a používané netradiční nástroje (sirény, vrtačky, sekery nebo poničené 

nástroje) sloužily podle slov Milana Knížáka naprosto rovnocenně a svébytně jako klasické 

hudební nástroje. Skladby kapely tak připomínaly spíše skrumáž zvuků, které byly 

doplněny drsnými a přímočaře apelativními českými texty z Knížákovy vlastní autorské 

tvorby. Sám Knížák se ke svým textům vyjadřuje následovně: „Vůbec snad všechny ty 

písně měly texty, v jejichž heslech byly zašifrované zprofanované sny, touhy po banalitách, 

bláhové představy a pitomé skutečnosti, z které jsme vyrůstali a v které jsme dospívali, byla 

zpívaná hesla nabita jakousi magičností, kterou jsme nemohli vysvětlit, ale jež nás všechny, 

co jsme je hráli, a téměř všechny, kteří je chtěli poslouchat, neobyčejně přitahovala.“
144

 

Knížákovy texty svou syrovostí a „barbarskostí“ provokativně pohrdaly zažitými 

konvencemi. Projev vzpoury, negace a revoltující gesta přecházely až do krajního 

nihilismu: „Zahoďte mozky / zahoďte srdce / zahoďte všechno / co vás dělá člověkem // 

STAŇTE SE PRASETEM!“
145

 České texty byly v hudebních undergroundových začátcích 

poměrně vzácné, neboť většina kapel tehdy hrála anglicky, a to i bez ohledu na neznalost 

jazyka.
146

 Knížákovo společenství, muzika a texty především inspirovaly svou 

spontánností máničky nejen v severních Čechách
147

, jejich heslo „Keeping together“ 

nicméně označuje Stárek jako jasnou Knížákovu stopu v severočeském undergroundu.
148

 

U všech výše zmíněných uměleckých a hudebních skupin je možné pozorovat 

charakteristické rysy typické pro český underground v obecném pojetí. Všechny aktivity 

vznikaly ze základní potřeby jejich členů vytvářet a věnovat se umění podle svých 

vlastních představ. Svým vystupováním působili nekompromisně a otevřeně hájili tvůrčí 

svobodu, čímž zřetelně narážely na zkostnatělé kulturní představy státní moci. Ačkoliv 

byla v případě dotyčných teplických kapel na počátku inspirace a snaha o nápodobu 

známějších těles z Prahy, specifické prostředí „tvrdého severu“ utvářelo jejich další tvorbu 

ryze osobitým směrem. Inspirace nově objevenými hudební proudy podněcovala jejich 

další produkci, ze které v sedmdesátých letech vykrystalizovalo nejužší jádro 

severočeského undergroundu. Obecně je doba druhé poloviny 60. a první poloviny let 

70. obdobím rozkvětu převážně hudebního undergroundu. 
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6.2. Počátek normalizace, 70. léta 

6.2.1. Teplický Music House a Pecka z vajíčka 

 

Počátek normalizace je v kultuře ve znamení obnovy kontrolní role příslušných 

organizací. Usměrňování umělecké činnosti v předepsaných limitech ukončilo možnost 

osobité hudební produkce. Pokud tvůrci nenapadali přímo mytologizované historické 

obrazy a nevyjadřovali se negativně k realitě nastolené po vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy, mohli fungovat i nadále v jakémsi polooficiálním prostoru a tu a tam proniknout 

na veřejnost (jako například někteří folkoví písničkáři).
149

 Veškeré organizace, pod kterými 

bylo možné dříve hrát a pořádat akce, byly po invazi zakázané nebo násilně sloučené se 

SSM.
150

 Ti, kteří do Svazu odmítli vstoupit, byli přinuceni k hledání nových míst a prostor 

pro další činnost. 

Určitá část mládežnické generace začala vnímat hospodská zařízení jako útočiště 

před masovou zábavou, kterou na veřejnosti propagovala oficiální ideologie všemi 

dostupnými prostředky.
151

 V Teplicích se již dříve máničky a zástupci první 

undergroundové generace scházeli v hospodě Vyšehrad, lidově zvané Věšák, v Divadelním 

sklípku, nebo v pozdějších letech v klubu Radar v Novosedlicích a v hospodě U Ptáčků. 

Hospoda Vyšehrad byla v podstatě spojovacím místem, kam se sjížděli lidé z okolí – z Ústí 

nad Labem, Děčína, Mostu, Chomutova a dalších měst severočeské aglomerace. Místem 

setkávání tzv. volné mládeže
152

 byla taktéž například venkovní místa, jak tomu bylo v Ústí 

nad Labem na schodech za Kostelem Nanebevzetí Panny Marie nebo v Teplicích v altánu 

zámecké zahrady, který byl jen pár kroků od hospody Vyšehrad. Záhy vznikaly i jakési 

„veřejně otevřené“ byty. Tím nejznámějším na severu Čech byl byt Františka Stárka 

Čuňase v Teplicích zvaný „Garáž“ a prakticky celý lázeňský dům v Lípové ulici.
153

 Tento 

dům bychom dnes označili jako squat. Kromě Stárkovy matky byl dům bez dalších 

nájemníků. Československé státní lázně, které dům vlastnily, neměly na opravu a provoz 
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domu dostatečné finanční prostředky a tak objekt raději využily jako sklad matrací. Toho 

využil František Stárek ve prospěch rozkvětu undergroundu a sklep a ostatní prostory začal 

užívat k pořádání happeningů a tzv. Music session party. Akce hudebního nebo například 

filmového
154

 charakteru se konaly v „Music house“ s různou intenzitou od roku 1974 do 

roku 1976, a vytvářely zázemí pro zdejší undergroundovou generaci. Ze samotného názvu 

tohoto domu je patrné, že hudební akce měly převahu nad ostatními formami uměleckého 

vyjádření. Pořádané Music session party čítaly podle odhadu Františka Stárka okolo 

80 lidí. Ti přímo na místě vymýšleli texty a zapojovali se nahodile s nejrůznějšími nástroji 

do jedinečných jamů bez předem definované aranže. Jak Stárek upřesňuje v jednom 

z rozhovorů, hudební underground se podle jeho názoru vyznačoval v první polovině 

sedmdesátých let značnou spontánností projevu a radostí z tvorby. Lidé se scházeli bez 

potřeby svoji hudební tvorbu jakkoliv institucionalizovat nebo zakládat kapely, ale hráli 

spíše jakoby „knížákovsky“.
155

 

Ve sklepě domu zkoušela a vystupovala kapela Pecka z vajíčka, která měla v roce 

1974 následující složení: Zdeněk Mazač (bicí), Petr „Pinda“ Ouda (kytara a zpěv), Black 

Miky (kytara) a Luděk Zedník (basová kytara).
156

 V určité době hrál s kapelou také Milan 

„Fred“ Pištěk (bicí) a Miloš Soukup. Zdeněk Mazač (později No Guitars) a Luděk Zedník 

(Emise, Hever, Aku-Aku) byli v té době patnáctiletí studenti gymnázia, kteří se 

s Františkem Stárkem seznámili v již zmiňované hospodě Vyšehrad a na jeho pozvání 

debutovali právě v kapele Pecka z vajíčka. Luděk Zedník své působení vnímal následovně: 

„My jsme byli malý kluci, takže jsme tam jako do něčeho třískali, a nás pak začli volat na 

kriminálku a jako co tam děláte a vyhodíme vás ze školy a tak dále. My jsme neměli vůbec 

nejmenší tušení, jako o čem se tam jako zpívá, my jsme hlavně chtěli hrát. …  Franta 

Stárek, ten strašně chtěl, abychom zůstali hrát a byly jsme jako protistátní kapela. …  Ale 

to bylo ještě před 77 rokem nebo přímo v roce 77 a Charta a takovýhle věci, já musim 

otevřeně říct, že nám to fakt nic neříkalo“
157

 S ohledem na širší význam pro 

undergroundové hnutí nevnímá kapelu Pecka z vajíčka jako zásadní ani Vladimír Drápal, i 

když uznává, že kapela byla v undergroundovém povědomí poněkud známá. „No tam taky 

jde o to, co po tý kapele zůstalo, protože to je spousta takovejch mýtů. Pecka z vajíčka 

                                                 
154

 František Stárek přiznává v rozhovoru s autorkou této práce svůj zájem o film a jeho natáčení. Z vlastního 

archivu zmiňuje narátor natočený snímek Sólo na bicí z roku 1974, který se jako jediný zachoval. 
155

 Rozhovor s Františkem Stárkem, 13. 3. 2014 v Praze. 
156

 Převzato z oficiálních stránek kapely Aku-Aku. online , dostupné na www: 

http://www.aku-aku.cz/profil4/ . 
157

 Rozhovor s Luďkem Zedníkem, 6. 2. 2014 v Teplicích. 



46 

 

vystoupila třikrát a vlastně furt se o ní jakoby mluvilo a nikdo ji neviděl. Takže takovejch 

kapel zase který vznikly v garáži a někde zahráli pro třicet kámošů, takovejch určitě bylo 

mraky. Ale já to beru tak, že nás zajímá kapela, po který prostě něco zůstalo, abychom si 

mohli říct jako co hráli nebo o čem to bylo a jaký to bylo. To, že někdo hrál pro partu 

kámošů, to vlastně bylo na každý vsi. Ale ten underground, když to budeme brát jako 

nějaký hnutí, který mělo jako svoje ňáký kapely, jako byly třeba ty Plastic People, Umělá 

hmota, těch kapel bylo řádově dvacet, třicet, tak to je jako ňáký historický povědomí o tom 

undergroundu. To, že někde kluci řádili, to pak je třeba něco jinýho. Pecka z vajíčka, já ji 

nechci ňák jakoby ponižovat, ale o tý se vlastně vůbec nemluvilo, až teď když se dali kluci 

jakoby dohromady zase, tak se o tom začalo mluvit trošku. Že hráli a že tam vlastně Čuňas 

hrál, Stárek, a Fred Pištěk tam bubnoval. Tak ale to bylo spíš takový jako legrace než že by 

ta kapela měla repertoár, s kterým by jako byla schopná uhrát hodinovej koncert, tak aby 

to prostě bylo něčím zajímavý.“
158

 František Stárek reflektuje Pecku z vajíčka ze své 

vlastní zkušenosti a vzpomínek jako legendární teplickou kapelu, která již disponovala 

kompletní potřebnou hudební aparaturou a v rámci tzv. veřejných zkoušek pořádala 

v dokonale utěsněném sklepě v domě v Lípové ulici „regulérní“ koncerty. Zároveň však 

podotýká, že toto období nevnímá jako vrchol undergroundu.
159

 Výše zmíněné výňatky z 

rozhovorů ukazují, že jednotliví narátoři přikládají kapele různý význam a dosah. Za 

nejvýznamnější pokládám především samu hodnotu setkávání mladých lidí v prostředí 

undergroundu, především v jeho počátcích. V porovnání s ostatními undergroundovými 

kapelami měla tato skupina větší měrou privátní charakter a koncerty byly určené spíše pro 

užší část publika. S ohledem na nedostupné nahrávky a prakticky jakékoliv další zdroje, 

které by přiblížily historii kapely, je možné kriticky vycházet pouze ze vzpomínek jejich 

představitelů a posluchačů. Na repertoár kapely, k němuž psal texty z velké části František 

Stárek, nebo se jednalo o převzaté věci, vzpomíná Luděk Zedník takto: „Později jsem 

zjistil, že jsme zpívali nebo hráli nějakou písničku, co se jmenovala Anděl a ta měla 

ňákej… To mě vlastně říkali na výslechu: „Tak vy nevíte, co zpívate?“ Já jsem říkal, že 

nevím, ale já to fakt nevěděl, jsem byl úplně za vola. No a oni: „Tam je písnička Anděl a je 

tam – anděl si to přihasil hned za svítání. A já na to: „No a co?“. A oni – „Vy to nevidíte? 

Tu paralelu jako že ten anděl jsou sovětský vojska, co nás sem přijali za to?“. A já jsem 

řikal, že to mě ani nenapadlo, že sem nevěděl, co tam zpíváme. Ale jednu věc jsem věděl a 

to byla písnička o krysách – jenom krysy nemaj pány, v podzemí se samy brání, a refrén 
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byl – ani my nejsme ztracení, žijeme taky v podzemí. Tak to si pamatuju, to je text, kterej 

sem tam teda jako vnímnul, ale to jsem tam tenkrát těm soudruhům neříkal, že to vim. Ale 

to byl jedinej, pak tam ještě bylo třeba čtyři pět písniček.“
160

 

Pokud budeme vycházet z charakteristických rysů typických pro český underground, 

je možné konstatovat, že kapela vznikla v prvé řadě z určité potřeby jejich členů věnovat se 

hudbě podle svých představ, a existovala především díky specifické radosti ze společenské 

soudržnosti než z uvědomělé představy undergroundu. V této souvislosti upozorňuje 

František Stárek na odlišnost v pojímání hudby oficiální a podzemní kulturou: „Musíte 

chápat rozdíl pojímání muziky u undergroundu a pojímání muziky v tom mainstreamu, 

protože tam jim jde o muziku. Nám šlo o tu muziku jako o sdělení, jako o prostředek. Pro 

ně byla cílem, pro nás prostředkem. …  Ta muzika byla kvůli nám, kvůli tomu 

společenství, kvůli tomu abychom byli „together“. To bylo to Knížákovo heslo – Keep 

together.“
161

 

 

6.2.2. Okres Chomutov a The Hever & Vazelína Band 

 

Výraznější undergroundová kapela se zformovala ještě před rokem 1975 na 

Chomutovsku, kam se v roce 1972 odstěhoval její zakladatel Miroslav Skalický. Folkový 

soubor, který se vyjadřoval prostřednictvím řevu a hudebních či nehudebních nástrojů byl 

jedinou chomutovskou undergroundovou kapelou, a tedy i bezesporu nejslavnější.
162

 

Miroslav Skalický se narodil v Praze, ale brzy se s rodinou přestěhoval do Plzně, kde 

vychodil povinnou školní docházku a poté se vyučil ve Škodovce, tehdy pojmenované jako 

Závod V. I. Lenina, tesařem. Své dětství a dospívání sám popisuje jako poměrně 

rebelantské, hudebně jej nadchla především americká rocková scéna a všeobecně blues.
163

 

Z období vojenské služby pochází první Skalického texty a verše, se kterými od roku 1973 

příležitostně vystupoval za doprovodu loutny nebo kytary. Úspěšné přijetí známých 

skladeb Červený vejložky a Tesilová verbež „hloučkem nadšenců“ na rockovém festivalu 

v Litvínově, který se odpoutal od pódia a raději se zapojil k jamování spolu se Skalákem, 

jej nadchl podle jeho vlastních slov natolik, že v návaznosti na to založil kapelu The Hever 

and Vazelína. Miroslav Skalický nebyl činný pouze v hudbě, pomáhal při plánování a 
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organizování dalších akcí undergroundu (např. při přednášce Ivana Jirouse o 

„III. hudebním obrození“) a obecně je vnímán jako jeden ze základních postav 

západočeského a severočeského undergroundu.
164

 Prvopočátky kapely klade František 

Stárek na základě svých vzpomínek ještě o něco dříve: „Hever a Vazelína je přímá 

kontinuita z těch sessionů z Music House v Teplicích, kam Skalák jezdil, tam začínal. 

Skalák to pak v Chomutově pojmenoval jako Hever a Vazelína a začal s tím postupovat 

dál.“
165

 Možnost pořádání akcí a celé hnutí chápal Skalický sám do poloviny 

sedmdesátých let spíše jako „zábavu“: „Dělalo se všechno otevřeně, byť neoficiálně, ale 

vždycky šlo získat nějakej ten klub SSM … . Když padly i tyhle možnosti, začaly ty 

všelijaký svatby – i když se děly i před tím, ale hrálo se v oficiálních, veřejnejch prostorách 

– od procesu se začalo hrát na soukromejch pozemcích a objektech.“
166

 Kapela Hever and 

Vazelína vystupovala převážně na soukromých akcích pro okruh přátel, v chomutovských 

hospodách (jeden čas byla kmenovou hospodou kapely vyhlídková restaurace Špesík 

v Chomutově) nebo na veřejnosti před zábavními podniky a v parcích pro náhodné 

kolemjdoucí. Vystoupení mývaly často happeningový ráz s časem přibývajícími 

divadelními prvky (jako rekvizity používali muzikanti v průběhu vystoupení například 

peřiny, míchačku na beton nebo rohlíky, které při písni Práci čest rozhazovali mezi lidi 

spolu s výkřiky „Kdo nepracuje, ať nejí!“).
167

 První veřejné vystoupení před širším 

publikem proběhlo v Bojanovicích na Druhém festivalu druhé kultury. Původním záměrem 

Miroslava Skalického však nebylo vytvořit undergroundovou kapelu, ale hrát pro 

„normální lidi“: „ …  tohle vůbec nebyla kapela určená ke koncertování na podzemních 

akcích, – to začalo Bojanovicema a pár soukromejma akcema – ale nikdy jsme neměl 

zájem hrát takhle. Moje text byly určený právě těm lidem, ke kterejm se nakonec nedostaly, 

kterejm se měly vysmívat, upozornit je na ubohost jejich života, provokovat je. Měly se hrát 

na schůzích ROH a oslavách 1. máje a ne pro nějaký intelektuály. …  Přesto jsem se 

nechal zlákat a pozdějš už jsem mohl hrát i se slušnejma muzikantama, ale mně o tohle 

nešlo.“
168

 „Neuměli jsme moc hrát, chtěli jsme spíš provokovat, protože jsme se nemohli 

smířit s tím, co vidíme kolem sebe.“
169

 Podobně se o záměru „hrát pouze big beat“ bez 
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snahy zaujmout jakýkoliv politický postoj vyjádřil například Mejla Hlavsa, baskytarista 

kapely Plastic People of the Universe: „V tý době byla kapela pro mnoho lidí něčím, čím 

jsem, alespoň já, nikdy nechtěl být a nikdy jsem se o to nesnažil. Stali jsme se symbolem 

odporu proti režimu.“
170

 

Provokativní texty Miroslava Skalického se vtipně a přímočaře vyjadřovaly k těm, 

kteří se nechali pohltit konsenzem režimu a slepě se mu snažili vyrovnat a následovat ho. 

Posun ve sdělení skrze český text popisuje František Stárek na skladbě Červený vejložky: 

„Z tý nemožnosti zpívat anglicky, tak ten českej text se najednou ukázal, že může něco 

řikat. A to propojení bylo šťastný. Najednou prostě (recituje za rytmu ťukání do stolu – 

pozn. autorky) – „Červenejch vejložek, těch se nesmíš bát, i když maj obušek, musíš na ně 

srát.“ – to prostě bylo! A najednou jsme cejtili, že už to ani anglicky nechcem zazpívat. 

…  Muzika byla ten komunikační kanál.“
171

 Pro ilustraci připojuji další vybrané texty a 

verše ze Skalického tvorby: 

 

Blej blej blejzr blues 

blej blej blejzr blues 

mozky maj sražený 

temena maštěný 

rádiovkou chlazený 

ty já mám rád. (Blejzr blues, sbírka The Hever and Vazelína, 1972-1979)
172

 

 

Ve věčné slepotě 

v bažině hnijící 

vyrůstaj v temnotě 

jištěni petlicí 

ve vlastní nahotě 

stále se stydící 

věrni své robotě 

z hlíny trpaslíci. (Trpaslíci, sbírka Sněhurka a 15 000 000 trpaslíků)
173

 

 

Byla vejplata – to byla radost 
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hnedle dva tácy – to je peněz dost 

dostal jsem přídavky – to je událost 

večer pak v hospodě – zaženu svou zlost. 

 

Nájem za panelák – to je bydleníčko 

někdy i voda teče – máme pohodlíčko 

vobčas jezdí vejtah – až do třetího patra 

zbytek dojdem pěšky – k čemu jsou schody sakra 

co by jste ještě chtěli – za šest set měsíčně 

vždyť je v tom sporák, televize, dráťák, lednice. (Vejplata, sbírka The Hever and 

Vazelína, 1972-1979)
174

 

 

 Poetičnost bychom ve Skalického textech hledali marně. Písňové texty připomínají 

svojí pravidelností a srozumitelně formulovanými verši spíše říkanky než vysokou poezii 

ostatních undergroundových básníků. To jim však rozhodně neubírá na významu. Surovost 

a drsnost projevu kapely Hever and Vazelína přijímali ostatní lidé z undergroundu obecně 

s údivem, neboť zatímco jiné kapely následovaly psychedelii Plastiků, Miroslav Skalický 

bez okolků pojmenovával realitu. Není proto divu, že některé texty pro svou svéráznost 

v prostředí českého undergroundu zlidověly. Nad hráčskými nedostatky kapely se nikdo 

nepozastavoval a ani dnes nejsou adekvátně zohledněny. Kapela bývá řazena k nejtvrdšímu 

undergroundu sedmdesátých let
175

 a spíše než hudební zručnost bývá zmiňována ochota 

hrát s vědomím možného rizika. Nahrávky kapely nebyly dosud vydány, v současné době 

na jejich vydání pracuje Martin Machovec spolu s Františkem Stárkem. 

 

6.3. Spolupráce severočeského a pražského undergroundu 

 

Začátkem 70. let proběhla na hudební scéně vlna tzv. rekvalifikací, v jejichž rámci 

získávaly kapely na přehrávkách oprávnění k vystupování. Oprávnění jim bylo udělováno 

na základě prezentace části své vlastní hudební tvorby a následného přezkoušení z otázek 

kulturně-politického zaměření. Neúspěšné složení přehrávek skupinou Plastic People 
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v roce 1973 je označováno jako faktický moment vstupu kapely do uměleckého a díky 

Jirousovi a rodině Němcových i do společenského undergroundu.
176

 

Poté, co v roce 1973 nedostal František Stárek doporučení ke studiu na Vysokou 

školu do Ostravy, odchází pracovat do Prahy do Metrostavu. V Praze se v hospodě u 

Malvazů seznámil s Mejlou Hlavsou a postupně i s celým pražským okruhem kolem 

Plastiků. Od roku 1974, kdy byl propuštěn z vazby Ivan Martin Jirous a seznámil se 

s Františkem Stárkem, chápali oba zástupci vzájemnou spolupráci jako pomyslné spojení 

severočeského a pražského undergroundu. Integrace obou center probíhala na základě 

vzájemné výměny informací a oboustranného obohacování. Zatímco Praha byla 

reprezentována z velké části intelektuálním undergroundem, v severních Čechách měl 

underground charakter masovějšího hnutí, zejména z řad dělníků.
177

 František Stárek 

popsal prostředí severočeského undergroundu následovně: „Severočeský region, to je 

vlastně jedno velké město, Ústí, Teplice, Most, Chomutov. Tam jsme byli jedna parta, 

všichni jsme se tam znali, to byly silné skupiny, protože industria v tom kraji vlastně vedla 

ke vzniku undergroundu. Bylo to druhé centrum vzniku českého undergroundu po Praze. 

Ten sever měl svoji undergroundovou historii a svůj vlastní zrod. Zatímco v Praze a 

v jiných městech vznikl underground intelektuálně, tady na severu vznikal zespodu, 

z dělníků a středoškolské mládeže. V Praze byli vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří 

underground znali teoreticky. My jsme ho žili prakticky.“
178

 V rozhovoru s autorkou práce 

František Stárek dodává: „I ty lidi z tý Prahy začali ten sever akceptovat (v rámci 

undergroundu – pozn. autorky). Pro nás to bylo výborný, protože my jsme se od nich 

dovídali, oni uměli anglicky a byli schopný si něco přeložit. Měli časopisy, výtvarný práce 

a tak. Tady (v Praze – pozn. autorky) bylo to intelektuální jádro, to byli „intoši“. Oni nám 

říkali „severočeský lopaty“ a my jsme jim říkali „zasraný intoši“, ale milovali jsme se a 

jedni bez druhejch jsme nemohli bejt. Byla to šťastná koexistence. My jsme od nich čerpali 

informace a my jsme pro ně byli zase jako lid. …  Tam (na severu Čech – pozn. autorky) 

to mělo opravdu ten charakter toho masového hnutí. …  Ta průmyslová aglomerace, jako 

Liverpool byl pro Beatles tím podhoubím, tak ten sever byl tím podhoubím pro ten českej 
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underground.“
179

 Informační spojení s pražským centrem undergroundu zajišťoval na 

severu Čech v Teplicích František Stárek a na Chomutovsku Miroslav Skalický. 

Manifestační text Zprávy o třetím českém hudebním obrození
180

, který Ivan Martin 

Jirous prezentoval v únoru 1975, adresoval spíše širší oblasti českého disentu, která byla 

ještě v polovině 70. let poměrně značně atomizovaná, než vlastnímu jádru undergroundu. 

Ačkoliv Milan Pilař podotýká, že ani Jirous ani Bondy
181

 neměli v úmyslu stanovovat 

zákony a striktní program undergroundového hnutí, ale spíše ventilovali svou potřebu 

vyjádřit se ke kulturní situaci v Československu od počátku normalizace, text Jirousovy 

zprávy bývá označován jako „manifest“ nebo „programové prohlášení undergroundu“.
182

 

Odhlédneme-li od teoretické analýzy textu, z hlediska dalšího vývoje bývá tento dokument 

daleko více zdůrazňován svým dopadem na rozvoj společenství undergroundu. Martin 

Machovec ve svém příspěvku Charta a Underground připisuje Jirousovu působení 

v undergroundu určující vliv, neboť právě jeho zásluhou se z jednoho takového uskupení 

mladých rockových, v tomto případě pravda velmi extravagantních a nonkonformních 

hudebníků, kteří od konce šedesátých let usilovali o uskutečnění svých uměleckých 

ambicí, vyvinulo bohatě strukturované společenství, které kulminovalo v 

celorepublikovém měřítku.
183

 Jirousově požadavku vytvořit druhou kulturu nezávislou na 

„oficiálních komunikačních kanálech, společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi 

vládne establishment“
184

, se přizpůsobily po vzoru Plastic People i další hudební formace 

stejného zaměření a svoji produkci přesunuly do improvizovaných podmínek pro úzký 

okruh posluchačů, v prvé řadě tvořený z řad přátel a kamarádů. Je otázkou nakolik měl na 

tento rozvoj vliv samotný text Jirousovy Zprávy a nakolik byl pouze výsledkem vůle 

mladých lidí hrát hudbu podle svých, režimem nesvázaných představ. Pro Vladimíra 

Drápala byly například impulsem ke „vstupu do undergroundu“ zveřejněné články v tisku 

o tzv. procesu s českým undergroundem v roce 1976, v jejichž rámci režim zprostředkoval 

širší veřejnosti informace o jednotlivých členech a jejich umělecké aktivitě. Tyto osudy 
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uchvátily Vladimíra Drápala natolik, že začal aktivně usilovat o propojení s lidmi 

z podzemí. 
185

 Ve své bakalářské práci z roku 2010 k tomu dodává:  „Cítil jsem, že tohle je 

umění, které mě opravdu oslovuje a že jej vytvářejí lidé, kteří mohou být pro můj duchovní 

(a ostatně i duševní) život obohacením.“
186

 

Hromadné zatýkání a následné soudní procesy s čelními představiteli českého 

podzemí byly odpovědí režimu na neskrývaný odpor a projev nesouhlasu undergroundu 

směrem ke státní moci.
187

 Celý monstrproces byl rozdělen do dvou obžalob. V Praze 

probíhal proces s pražskými hudebníky a organizátory undergroundových akcí
188

 a v Plzni 

státní judikatura zorganizovala tzv. Přeštický případ
189

, v jehož rámci byli odsouzeni 

Miroslav „Skalák“ Skalický, František Stárek Čuňas a Karel „Kocour“ Havelka
190

. Celému 

procesu s českým undergroundem se podrobně věnuje „Hnědá kniha“
191

 z roku 2012, 

která čerpá ze souboru shromážděných samizdatových dokumentů a zpráv Jaroslava 

Kořána a Vendelína Komedy. Z hlediska severočeského a pražského centra undergroundu 

je chápán tento proces a rok 1976 jako poslední mezník v jejich vzájemné integraci. 

V následujícím období, mimo jiné zásluhou obrovské reklamy
192

, kterou režim 

undergroundu bezděčně poskytl, již nelze nahlížet na jednotlivé undergroundové skupiny 

odděleně, ale je potřeba vnímat toto hnutí jako na jednu entitu, byť v některých regionech 

velice pestrou. 
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6.3.1. Baráky – souostroví svobody 

 

Procesy z let 1976 a 1981
193

 spolu s akcí Asanace výrazně zasáhly do podoby české 

undergroundové kultury. Do roku 1982
194

 se pro „dobrovolnou“ emigraci rozhodla značná 

část lidí hlásících se k undergroundu. Ti, kteří exil zavrhli z nejrůznějších důvodů, hledali 

útočiště alespoň na českém venkově v usedlostech, tzv. barácích, a v maloměstských 

komunitách, kde pokračovali ve své činnosti. Venkovské domy plnily funkci kulturních a 

komunikačních center a zasloužili se o udržení kontinuity hnutí underground v dalším 

období. Velká koncentrace zkupovaných soukromých objektů v severních Čechách přitom 

nebyla důvodem žádného lokálního patriotismu, ale důsledkem příznivě nízkých cen 

nemovitostí v oblasti Sudet. Analogicky vznikaly v šedesátých letech například komuny 

hippies v San Franciscu, které si pro své místo k životu vybraly čtvrť s levným nájmem.
195

  

Jednou ze severočeských nemovitostí byl dům v obci Rychnov nedaleko Verneřic na 

Děčínsku, kterou v letech 1976-1978 vlastnili manželé Princovi, signatáři Charty 77. Jeho 

koupě byla v zásadě odezvou na perzekuci členů skupiny Plastic People a prostou snahou 

vymanit se z normalizačního napětí. Severočeské noviny KV KSČ Průboj nazvaly tento 

dům jako „hašišárnu“
196

 a svými útočnými články nabádaly národní výbory k zakročení 

proti pořádaným akcím.
197

 Po vyvlastnění nemovitosti
198

 a dvouletém pobytu v bytě ve 

Verneřicích si manželé Princovi ještě spolu s Jiřím Hochmanem koupili barák v obci 

Robeč poblíž severočeského Úštěku. Po zabrání i tohoto objektu se Princovi nechtěli vzdát 

myšlenky na vybudování společného prostoru a znovu se pokusili vytvořit 

undergroundovou pospolitost v severních Čechách v Mastířovicích, kterou udrželi 

s ostatními „v provozu“ celé čtyři roky (1982-1986). V těchto objektech byly pořádány 
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bohoslužby, přednášky a semináře, a samozřejmě kulturní akce – divadelní vystoupení, 

filmová promítání, hudební koncerty i výstavy.  Víkendové akce, v jejichž rámci přijelo 

řádově několik desítek mániček a dalších mladých lidí z Teplic, Ústí nad Labem a Děčína, 

a pomáhali jednak s údržbou domu a zároveň se účastnili kulturních a vzdělávacích akcí, 

byly podle slov Jana a Květy Princových naprosto běžnou záležitostí. Četnost akcí 

s nepolevujícím terorem ze strany Stb klesala a komuny se začaly postupem času soustředit 

spíše na samotný život v tomto specifickém společenství než na pořádání akcí pro 

ostatní.
199

 

Pro začátky již dříve zmíněné kapely The Hever and Vazelína band byl důležitý jiný, 

poměrně malý objekt na Chomutovsku. Ještě před Přeštickým procesem zakoupil Miroslav 

Skalický za 6000,- Kčs domek u kamencového jezera na okraji Chomutova, kterému se 

začalo říkat Barell House podle střechy z plechových sudů. Poté, co se Skalický vrátil 

v roce 1976 z věznice na Borech, začal baráček s pořádanými undergroundovými akcemi 

„vzkvétat“. Domek nebyl dlouhodobě nikým obýván, za to přes víkend se zde sešlo 

poměrně početné společenství hudebníků a jeho publika. Ačkoliv se nejednalo o žádný 

velký objekt, jedna větší místnost sloužila ke spontánním hudebním akcím severočeského 

undergroundu podle slov Skalického poměrně často. Jeho kapela Hever and Vazelína v té 

době zkoušela s elektrickou aparaturou a zdvojenou bicí soupravou. Pořádané akce se 

obešly bez větších zásahů ze strany Sboru národní bezpečnosti, podle vzpomínek 

Miroslava Skalického proběhlo pouze pár kontrol občanských průkazů a Skalický byl 

pokutován za umožnění konzumace alkoholu nezletilým. Barell House nelze označit za 

undergroundové společenství s charakterem komuny a je důležité říci, že ani z toho důvodu 

nevznikl. Nejstálejším obyvatelem byl pouze Miroslav Skalický, který o objekt nijak 

důsledně nepečoval a pouze jednou zorganizoval tzv. zkrášlující akci. Největší hudební 

akce se na baráčku konala u příležitosti vítání Karla „Kocoura“ Havelky, který se vrátil 

z kriminálu. Na akci vystoupili a hráli především písničkáři - Svatopluk „Sváťa“ Karásek a 

Karel „Charlie“ Soukup
200

. Nedostatečná kapacita objektu nevyhovovala pro rozsáhlejší a 

bohatší plány, což bylo pro Miroslava Skalického a další podnětem k nákupu většího a 
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z hlediska historie komunitního života v Československu legendárního objektu na Nové 

Vísce.
201

 

Zemědělská usedlost v osadě Nová Víska byla již zakoupena s jasným záměrem 

vytvořit opravdové komunitní společenství.  Tvrdé jádro undergroundu zde pokračovalo 

v kontinuitě svého hnutí, a na bezmála tři roky (1978-1981) se dům stal jednou z hlavních 

opor české undergroundové kultury. Na koupi domu se finančně podílela více než jedna 

desítka lidí
202

. Ti se nazývali jako „akcionáři“, přičemž kromě Pavla Berky z Prahy, který 

se nechal po krátké době vyplatit, šlo výhradně o lidi ze severočeského a západočeského 

kraje. Dům měl sloužit jednak k pořádání koncertů, výstav a dalších kulturních akcí, a 

zároveň k bydlení. Hlavním požadavkem a podmínkou k pobytu pro všechny nájemníky a 

pravidelné návštěvníky byl jejich podíl na údržbě domu, který platil pro každého bez 

rozdílu. V jedné ze stodol byl zbudován sál s pódiem s kapacitou pro 300 – 400 lidí, kde 

byla permanentně k dispozici kompletní aparatura (klavír, troje bicí a reprobedny).
203

 

Na Nové Vísce proběhl mimo jiné 1. punkrockový festival v Československu anebo 

dva ze tří folkových večerů (třetí proběhl ve Skalici u Hrochova Týnce na Chrudimsku, 

v usedlosti manželů Fričových).
204

 Každodenní a kulturní život v usedlosti Nové Vísky 

podrobněji popsal v autobiografické knize Satori v Praze
205

 Jiří Kostúr, své vzpomínky z 

komuny zaznamenal v článku Sedmdesátá léta v Čechách. Vzpomínky účastníka 

podzemního dění
206

 další z majitelů Jiří „Jířa“ Černěga. Memoárových a beletristických 

textů zachycující alespoň z části historii komuny na Nové Vísce je celá řada, z hlediska 

autentičnosti je vzácná zejména Kronika Nové Vísky, která byla zabavena Státní 

bezpečností při jedné z mnoha domovních prohlídek u Františka Stárka. 

Usedlost na Nové Vísce se do svého vyvlastnění stala nejvýznamnější komunou, kde 

na konci sedmdesátých let proběhlo podle Miroslava Skalického nejvíce koncertů a 

undergroundových akcí.
207

 Barák byl zásadním místem nejen díky pořádání těchto 

událostí, ale především z důvodu poskytnutého prostoru pro možná setkávání lidí z 
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undergroundu, což bylo v dobách tvrdých represí a zásahů moci pro jeho představitele 

daleko důležitější. 

Vznikl zde rovněž legendární a pro další informovanost kulturního undergroundu 

zásadní časopis Vokno. V jeho čele stál František Stárek, redakci tvořili lidé z komuny na 

Nové Vísce, přispívali také například členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 

Na vzniku a distribuci časopisu se současně podílelo mnoho dalších, v zájmu konspirace, 

anonymních spolupracovníků. Jednalo se prakticky o první periodicky vydávaný 

undergroundový tisk, který měl celorepublikový charakter, nápady spojené s vydáváním 

časopisu se však objevovaly již dříve.
208

 V rámci severních Čech ho určeným lidem 

distribuoval a zároveň do něj taktéž přispíval Vladimír Drápal: „ …  vždycky v tom městě 

byl jeden nebo dva lidi, který to Vokno dostali, a který v podstatě měli jakoby za úkol ho 

zase půjčovat dál, protože to Vokno vlastně dostal jeden člověk, ale přečetlo si ho třeba 

třicet. Takže to byla Bílina, Most, Teplice, Litoměřice, Chomutov. Takový ten dojezd okolo 

Loun, takovej prstenec vlastně.“
209

 Jak jsem již zmínila dříve, v souvislosti s vydáváním 

časopisu byli v roce 1981 zatčeni a odsouzeni jeho hlavní představitelé – František Stárek, 

Ivan Martin Jirous, Michal Hýbek a Milan Frič. Po návratu Františka Stárka z vězení se 

Vokno rozšířilo o informační bulletin Voknoviny a Videomagazin. Sám František Stárek 

popsal důležitost Vokna následovně: „Tak se zformovaly skupiny undergroundu, protože 

distribuční síť Vokna zároveň byla páteřní sítí českého undergroundu. A tím to propojení 

mezi lidmi od Aše až po Košice bylo v mých rukou. …  Myslím, že rozhodně 

v disidentských kruzích nebo v kruzích samizdatu nikdo nepochybuje o tom, že jsme měli 

nejlepší distribuční síť.“
210

 Netroufám si komparovat distribuční sítě undergroundového 

Vokna a například samizdatového Infochu. Důležitost časopisu Vokno a později 

vydávaného bulletinu Voknoviny spatřuji především v jeho, pro underground jedinečném 

informačním základu, a v podpoře dalších aktivit pro rozvoj undergroundové kultury 

                                                 
208

 O nápadu na vydávání informačního bulletinu, ve kterém by vycházely informace o koncertech, domácích 

a zahraničních kapelách hovoří František Stárek v kontextu spolupráce lidí z Teplic a Mariánských Lázní. 

Časopis se měl jmenovat Underground magazin, vydávání se však nikdy nerealizovalo. Podobný koncept 

připravoval Ivan Martin Jirous v Praze s tím rozdílem, že mělo jít o celorepublikově vydávaný časopis 

Plastic People in the Sky. Ani na jeho vydávání nedošlo, neboť většina redakce byla krátce na to zavřena 

v souvislosti s festivalem druhé kultury v Bojanovicích. (VANĚK, M., ed. a URBÁŠEK, P., ed.: Vítězové? 

Poražení?: životopisná interwiew. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace., s. 867-868. 
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 Rozhovor s Vladimírem Drápalem, 12. 2. 2014 v Lounech. 
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 VANĚK, M., ed. a URBÁŠEK, P., ed.: Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 1, Disent v 

období tzv. normalizace., s. 871. 
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(redakce se podílela na vydávání a přepisování nepovolených knih a dokumentů, byly 

pořádány přednášky, výstavy a undergroundové koncerty).
211

 

Nekompletnímu
212

 výčtu barákových společenství (nejen v severních Čech) se 

podrobněji věnuje zde již několikrát citovaná kniha Jiřího Kostúra a Františka Stárka 

Baráky: souostroví svobody.
213

 S ohledem na téma mé práce jsem se v krátkosti věnovala 

těm, které jsou dle mého názoru z hlediska vytváření a podpory hudby undergroundu na 

severu Čech významné. Ze stejného důvodu věnuji následující kapitolu folkovým 

písničkářům, kteří v undergroundu využili píseň k vyjádření svého protestu k vládnoucímu 

režimu a někteří z nich v severních Čechách žili, tvořili a vystupovali právě v prostředí 

barákových komun. 

 

6.4. Písničkáři v severočeském undergroundu 

 

Vedle tvorby oficiálně povolených zpěváků a kapel, jejichž líbivá hudba byla 

většinou doprovázena neškodnými rýmovanými texty bez hlubšího obsahu, existovali 

v rámci alternativní a undergroundové kultury muzikanti, kteří se svou tvorbou snažili 

něco sdělit. „Podstatnou součástí undergroundového sebevyjádření byla hudba, především 

rocková. Součástí této komunity však byli i folkoví písničkáři“
214

, kteří ve svých písních 

akcentovali téma protestu a sociální kritiky, a často ironicky a satiricky glosovali 

s ubožáctvím „socialistického člověka“.
215

 

Píseň byla již od pradávna fenoménem lidské pospolitosti. Texty folkových písní 

reprezentují svébytný fenomén a v propojení s hudební složkou usilují o přímé působení na 

posluchačovy názory a emoce.
216

 Vybrané nástroje, převážně akustického charakteru, 

zpravidla jen za pomoci pár akordů doprovází zpěv, který je hlavním tématem folku. 

Folkovou muziku chápu jako jedinečnou právě díky zpívanému textu, který se stává 
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 VANĚK, M., ed. a URBÁŠEK, P., ed.: Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 1, Disent v 

období tzv. normalizace., s. 873. 
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 Autoři knihy uvádí v samém úvodu publikace, že během zpracování knihy narazily na další 

undergroundové komunity v barácích, které se však již do knihy nevešly. 
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STÁREK, F. -  KOSTÚR, J. Baráky: souostroví svobody. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2010. 

ISBN 978-80-87377-19-2. 
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 JANOUŠEK, P., ed. - ČORNEJ, P., ed. Dějiny české literatury 1945-1989. IV. svazek 1969-1989, s. 286. 
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prostředkem ke sdělení, a ne kvůli hudbě, která se na rozdíl od rocku anebo punku 

dostávala do pozadí. Na slovu folk v podstatě stojí. 

Tvorba folkových písničkářů nabyla v bezčasí komunistického režimu jedinečného 

rázu, neboť nikde jinde si folk neudržel popularitu tak dlouho a nebyl tak výrazným 

politickým činitelem jako v Československu.
217

 To vyplívalo rovněž z faktu, že zatímco na 

západě tíhla hudba písničkářů k rockové instrumentaci, u nás se spojovala zejména 

s country hudbou a tolik oblíbeným trampem.
218

 Písničkáři nabízeli společnosti 

svobodnější a také přístupnější alternativu poezie, jejíž prostor tematicky i výrazově 

využili s daleko větším ohlasem než oficiálně publikující básníci. Zpočátku velmi otevřený 

a provokativní, a po nástupu normalizace již daleko více šifrovaný způsob vyjádření 

k aktuální zkušenosti ze života v přítomné společensko-politické situaci začal být spolu 

s osvobozujícím humorem některých textů trnem v oku kulturním úředníkům. 

V normalizačních dobách se folk neustále pohyboval na pomezí oficiální a neoficiální 

kultury, nikdy však nebyl režimem plně uznán nebo naopak zakázán.
219

 V rámci zatím 

neuspokojivě zpracovaného fenoménu písničkářství u nás se dále věnuje pozornost 

zejména sdružení Šafrán
220

, Sekci mladé hudby nebo jmenovitě Karlu Krylovi, který zůstal 

i po svém odchodu do zahraničí významnou tuzemskou folkovou ikonou.
221

 

Určitá část písničkářů vystupovala už od počátku svého hraní výhradně v podzemí. 

Zásadní postavou z hlediska významu a ohlasu v undergroundu byl podle Zdeňka R. 

Nešpora evangelický duchovní, muzikant a básník Svatopluk Karásek.
222

 Dále bývají 

jmenováni písničkáři jako Karel „Charlie“ Soukup, Jim Čert a Dáša Vokatá, nebo z těch 

mladších Jan Sahara Hendl a Milan „Fricek“ Frič. Jejich nahrávky byly v podzemí 

dostupné hlavně díky členovi Jazzové sekce Petru Cibulkovi a jeho nezávislého labelu 
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 NEŠPOR, Z. R.: Děkuji za bolest…: náboženské prvky v české folkové hudbě 60. - 80. let., s. 5. 
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 VLADIMÍR 518 a kol.: Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989, s. 

250. 
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 HOUDA, P.: Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

2011. Vedoucí práce Miroslav Vaněk, s. 4. 
220

 Volné neoficiální sdružení písničkářů založil v roce 1972 Jaroslav Hutka spolu se slovenskou 

písničkářkou Zuzanou Michnovou. K jeho dalším členům patřil například Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, 
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P., ŠULC, J., ed. a HOUDEK, L., ed. Šafrán: kniha o sdružení písničkářů. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 

978-80-7262-539-0. 
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 Více informací viz VLASÁK, V.: Folkaři: báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. Řitka: Daranus, 
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S. T. C. V. (Samizdat Tapes, Cassettes & Video), který zprostředkovával nahrávky 

undergroundových, punkových a alternativních kapel. 

Popsanou severočeskou scénu písničkářů bychom hledali v literatuře marně. Neúplné 

informace je možné čerpat pouze ze stručných výčtů jmen, které jsou většinou vměstnány 

do poznámek pod čarou. To je i případ publikace Zdeňka R. Nešpora
223

, kde bychom v 

jedné z poznámek nalezli zmínku o „vtipných dělnických písničkářích hlavně ze severních 

Čech“ v souvislosti s neoficiálním hraním skupiny Plastic People mimo Prahu, jež mělo 

zástupce severočeského folku podle všeho inspirovat a „ukázat jim cestu“.
224

 Ačkoliv se 

skutečně „proletářské“ a pracovní písně hrály ve folku zejména v osmdesátých letech
225

, už 

v letech sedmdesátých existoval jakýsi dělnický underground, který je typický zejména pro 

severočeskou oblast. Písničkáři jako Bohuslav „Slávek“ Kaplan, Petr „Pinďa“ Ouda, Petr 

Švestka nebo Jindřich Tomeš řečený Vajda hráli relativně jednoduché a vtipné texty, 

kterými parodovali zejména „modly“ socialistického režimu.
226

 „Většina těchto písničkářů 

sice nesložila víc než pár textů a prakticky nehrála veřejně, nebudeme-li za veřejnost 

považovat undergroundové komunity a jejich festivaly, nicméně právě v této poetice 

průmyslových dělníků se od začátku výrazně odrážel paradox dělnické třídy, která sice 

formálně byla „vládnoucí“ a ideologicky chápaná jako „předvoj“ všech ostatních, jenže 

ve svých skutečných problémech a strázních byla komunistickými byrokraty zcela 

opuštěná, případně postihovaná stejně jako kdokoli jiný.“
227

 Jindřich Tomeš, Slávek 

Kaplan a Petr Švestka se zúčastnili folkového festivalu na Nové Vísce
228

 společně 

se Svatoplukem Karáskem, Miroslavem Skalickým a dalšími. Jiří Kostúr je při této 

příležitosti označil ve své knize Satori v Praze s ohledem na jejich ironické popěvky jako 

„průměr“. Na základě jakých kritérií tak učinil, již ale nezmiňuje.
229

 K dalším mnoha 

setkáním a undergroundovým folkovým koncertům těchto začínajících písničkářů došlo 

také například v baráku v Řepčičích
230

 nedaleko Litoměřic, kam kromě mnoha mladých 

z Ústí nad Labem jezdili i osobnosti z celého spektra disentu.
231
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Ojedinělý je příběh Jindřicha Tomeše
232

, kterému je mimo jiné věnován jeden z dílů 

dokumentárního cyklu Českého rozhlasu nazvaný Příběhy 20. století. Na jaře roku 1980 

vystoupil Tomeš společně s dalším písničkářem Karlem „Charlie“ Soukupem na soukromé 

oslavě svatby svého kamaráda. Na základě udání za údajně protistátní a vulgární texty byly 

následně oba dva stíháni a ústeckým soudem v listopadu 1980 odsouzeni pro trestný čin 

výtržnictví. Skutečným důvodem však byla jejich neoficiální hudební aktivita a údajně 

vulgární a protistátně zaměřené texty v jejich autorských písních.
233

 Po ročním odpykaném 

trestu a návratu na svobodu byl však Jindřich Tomeš opět brzy v ohnisku zájmu Státní 

bezpečnosti za domnělé křivé svědectví. Z celé situace Tomeš jasně „vycítil“ další 

vykonstruovaný proces a kriminál, a proto ještě před svou výpovědí od soudního přelíčení 

v roce 1981 v Ústí nad Labem ve vhodnou chvíli utekl. Další měsíce se pak schovával po 

bytech svých kamarádů, známých a často i neznámých v Praze. Nakonec za pomoci 

disidentky Aleny Bytomské Kumprechtové poznal francouzskou studentku Carole Paris, 

která mu obstarala falešný pas, díky němuž Tomeš úspěšně emigroval do Francie. Otázkou 

k zamyšlení a potažmo zajímavým námětem k dalšímu zkoumání se nabízí pátrání po 

důvodech a přesvědčení těch, kteří často nezištně pomáhali nejen Jindřichu Tomešovi, ale i 

dalším nespravedlivě stíhaným, a ohrožovali tak prakticky nejen sebe ale i své blízké, 

přičemž ne všichni z nich patřili k disentu nebo k Chartě.
234

 To je podle mého soudu 

příklad toho, že ačkoliv se někteří obyvatelé nepřidali k opozičním strukturám aktivně, 

stále to ještě nemuselo nutně znamenat, že se v režimu cítili komfortně nebo že s ním 

sympatizovali. Zažité všeobecné bipolární nahlížení na normalizační společnost není již 

nadále uplatnitelné, a je potřeba se mu vyvarovat i v tomto případě. 

Z důvodu mně nedostupných dalších materiálů, není možné význam tvorby 

severočeských písničkářů s ohledem na boom „proletářských“ písničkářů v celém 

Československu v osmdesátých letech potvrdit ani vyvrátit. Tvorba většiny z nich není 
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vůbec nebo je pouze z malé části dostupná.
235

 Z důvodu rozsahu a záměru práce 

představuje tato kapitola věnovaná severočeskému folku pouze krátkou odchylku od hlavní 

linie mého bádání. Přesto jsem považovala za důležité ji nevynechat, a to především 

z důvodu připomenout možnosti a limity slova ve folkových písních.  

 

6.5. 80. léta - nová generace undergroundu 

 

Osmdesátá léta jsou vedle odchodu podstatné části první generace undergroundu do 

barákových komun zároveň tvořena nově nastupující generací. Na základě politického 

tlaku na první generaci undergroundu je možní říci, že tato nová, též označovaná jako 

druhá generace undergroundu vstupovala do podzemí již s vědomým podstoupením 

z příslušnosti k podzemnímu společenství vyplývajících rizik. Husté propojení 

jednotlivých center po celé republice i nadále zajišťovalo informovanost mezi jejími 

představiteli a umožňovalo pořádat neoficiální akce, o kterých se lidé dozvídali formou 

tzv. šeptandy. Na jedné straně je možné pozorovat snahu o zachování principů ducha 

„plastikové“ první generace a tzv. veselého ghetta, na druhou stranu jsou patrné snahy o 

odlišení se od této generace a otevřenost i vůči podnětům přicházejícím z alternativní 

kultury. V rockové hudební tvorbě se začaly vedle dominantní kytary objevovat i další 

strunné a dechové nástroje, kterými se chtěly některé kapely spolu s přímými texty 

odlišovat od ostatních. Texty narážely obecně zejména na pokrytectví a morálku konzumní 

společnosti, a parodovaly zažité každodenní rituály běžného občana.
236

 

Textovou tvorbu hudebního undergroundu
237

 osmdesátých let ohodnotil Mikoláš 

Chadima pod pseudonymem Josef Zubař v článku pro časopis Vokno
238

 jako slabý odvar 

toho, co bylo možné slýchat v undergroundu v letech sedmdesátých. Instrumentální 

zdatnost označil jako obvykle slabou a tvorbu celkově málo nápaditou. Zároveň také 

upozornil na nedostatečnou kritiku, na kterou naráží i v nedávno vydané publikaci 
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238

 ZUBAŘ, J. (CHADIMA, M.): Současný stav českého amatérského rock’n’rollu. In:Vokno: časopis pro 

druhou i jinou kulturu. Stárek, F., ed., Jirous, I.M., ed. a Pelc, J:, ed. Praha: [s.n.], č. 15, 1988, nestránkováno. 



63 

 

s názvem Kmeny 0
239

 o městských subkulturách a nezávislých společenských proudech 

před rokem 1989: „Úskalí ghetta podle mě spočívalo i v tom, že v ghettu se nekritizuje. 

Když čte člověk kritiky na dobové koncerty ve Voknu nebo ve Voknovinách, ví, o čem 

mluvím. Je to pochopitelné. Těžko se kritizuje kapela, která přijela zahrát pro 

soukmenovce na ilegální koncert a riskovala cestou nebo na koncertě zatčení, případně 

zabavení aparatury. To, že přijela, je hodno chvály! To, že její koncert stál za prd, je 

vedlejší. A kapely si na to rychle zvykly. …  Po pravdě byl jeho (undergroundového ghetta 

– pozn. autorky) vliv na okolní společnost téměř nulový. …  Dalším problémem byla 

Magorova teze „sdělení je víc než forma“! To však v praxi znamenalo, že členové většiny 

kapel, které se hlásily k undergroundu, prostě neuměli hrát.“
240

 Proti tomuto tvrzení by se 

jistě dalo argumentovat hned v několika bodech. Hudební kritika byla dle mého názoru (a 

Mikoláš Chadima to i sám v článku pro časopis Vokno z roku 1988 připouští) tehdy 

nedostačující napříč celou hudební scénou, přičemž v rámci prorežimní tvorby byla pouze 

fiktivním nástrojem sloužícím potřebám moci. Na druhou stranu je otázkou, zdali by 

směrodatná kritika byla v tehdejších upnutých podmínkách pro undergroundovou tvorbu 

určujícím nebo přinejmenším ovlivňujícím faktorem. Upřednostňování sdělení před 

formou je možné vnímat v rámci přežívajícího mýtu o hudbě undergroundu jako 

problémové. Hudba byla pro underground pouze jedním ze způsobů projevu v kulturní 

oblasti. Hodnotit ji z hlediska hudební teorie je podle mého soudu beztak jednostranné, 

neboť u většiny těchto kapel nebylo ani záměrem dosáhnout formátu jakkoli vytyčených 

hudebních kvalit. Jasnou výjimkou potvrzující pravidlo je v tomto případě kapela 

Aku-Aku, které je věnována jedna z následujících kapitol. Vladimír Drápal vnímal hudbu 

jako určitou formu „nadstavby“, a za daleko důležitější se podle jeho slov považovalo ono 

(už několikrát zmíněné) setkání: „Takže tam (myšleno v undergroundu – pozn. autorky) to 

přátelství bylo úplně na jiný úrovni a ta hudba vlastně byla takovej bonus. Tam byl důležitý 

ten moment toho setkání. A ten koncert byl takovým ideálním médiem vůbec k tomu, aby se 

ty lidi sešli.“
241
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6.5.1. Žatecko a Orchestr Bissext 

 

Ačkoliv Mikoláš Chadima přistupuje k undergroundové tvorbě osmdesátých let 

značně kriticky, v další části již zmiňovaného článku
242

 označuje dvě kapely v tomto 

prostředí jako zcela výjimečné, a to Posádkovou Hudbu Marného Slávy
243

 a É Ucho 

Accord Debil Band. Protože kapela É Ucho Accord Debil Band (později přejmenovaná na 

Orchestr Bissext) patří spolu s Aku-Aku k nejčastěji zmiňovaným rockovým 

undergroundovým kapelám severních Čech osmdesátých let, věnuji jim dále více prostoru. 

Kapela É Ucho Accord Debil Band vznikla v roce 1980 na základě spolupráce 

kytaristy a folkového muzikanta Jiřího „Zelí“ Zelenky a baskytaristy Pavla Škarýda, který 

do té doby působil v žatecké kapele Ars. Ve formaci se vystřídala řada hudebníků, základní 

sestavu tvořili tito hráči: Jiří „Zelí“ Zelenka (zpěv, kytara, trubka, textař), Pavel Škarýd 

(basová kytara, zpěv), Václav Šefrna (bicí), Jan Vladař (kytara).
244

 Kapela byla v rámci 

nové generace podzemního ghetta pověstná svými naivistickými a černým humorem 

zabarvenými texty, které doprovázely v undergroundové hudbě specifické dechové 

nástroje. Instrumentální nedostatky
245

 kapela kompenzovala hravostí v  textech plných 

vzdoru a směšnosti zároveň. Skladba V TV nebyl z desky „Stojíme u zdi…“ ukazuje 

přímost a jasný nesouhlas hudebníků se společenskými hodnotami a ideály socialistické 

ideologie: 

Jsem dostatečně mladej a dostatečně blbej, 

abych se moh stát lampasákem. 

Narodil jsem se doma mamince, 

vychovala mě v zelený peřince. 
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Můj sen byla placatá čepice 

a proti ostatním mám dobrej vkus, 

umim zpívat televizní blues. 

 

Jen velkej debil v televizi nebyl, 

nezaprodal svůj ksicht obrazovce. 

Jen velkej debil v televizi nebyl, 

všecky prachy propil, 

ulici kulometem zkropil. 

 

Jsem dostatečně mladej a dostatečně blbej, 

abych se moh stát policajtem. 

Vyškolenej v duchu revolučních tradic, 

uvědomělej a dosud panic. (V TV nebyl, LP Stojíme u zdi, É Ucho Accord Debil 

Band, 1985)
246

 

 

Soubor se po odchodu Pavla Škarýda na základní vojenskou službu rozpadl. Po jeho 

návratu v roce 1982 obnovila kapela svoje vystupování na převážně podzemních 

rockových přehlídkách v obměněném složení. Personální změny provázely kapelu i 

v dalších letech. V roce 1986 došlo k přejmenování kapely na Orchestr Bissext a v témže 

roce vystoupila v rámci Anti rockfestu 86 na statku Janka Soldána v Libině, který sloužil 

k akcím druhé kultury na Moravě. Skupina se bez dalších ambicí rozešla v roce 1990, 

neboť v zásadě pominuly základní skutečnosti jejich hudební tvorby, ke kterým se za 

minulého režimu vyjadřovaly. V poslední době kapela nárazově vystupuje ve změněné 

sestavě na akcích věnovaných undergroundu.
247

 

Mikoláš Chadima označil kapelu s ohledem na její texty jako „vzorek 

maloměstského folku 80. let“
248

, Vladimír Drápal ji nazývá „undergroundovou 

dechovkou“.
249

 Tato označení volí s přihlédnutím k tomu či onomu hudebnímu stylu a 

patrně i na základě označení kazety „Rock X/Folk Y“ nahrané v letech 1986 – 1987. 
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Skladby z „rockového oddílu X“ vskutku připomínají svou melodičností spíše „rockovou 

dechovku“, neboť v rocku tradičně dominantní elektrickou kytaru nahrazuje saxofon a 

v doprovodu znějí i žesťové nástroje. Neboť neexistuje jednoznačná odpověď na to, co 

všechno lze do folku nebo undergroundu zařadit, než přiřazování kapely k tomu či onomu 

stylu věnuji pozornost specifickým atributům jejich hudby a textů. Témata písní obecně 

směřovala k společenské realitě a dávala přednost otevřenému pojmenování před zastřenou 

symbolikou. Texty se vyznačují obecnou češtinou a hudba působí spíše jako hysterický 

výkřik a zároveň sklíčená reakce na absurditu doby. Reflexi životního prostředí ve skladbě 

Severní Čechy jsem již zmínila v kapitole 5.2, kapela se svými písněmi vyjadřovala stejně 

přímo i v případě dalších aktuálních témat. Skladby Jako u blbejch, Šedivý pohled nebo 

Černá žárovka vyjadřují ironicky bezradnost hudebníků z bezvýchodné ubíjející reality, 

kterou odráží v ponurých lakonických textech: 

 

Šedivý domy 

šedivý okna 

šedivý ulice 

šedivý stromy 

šedivý hlavice 

přechod. 

Šedivá je i moje hlava, 

šedivejma očima vykouknu z okna, 

nevidim nic 

jen samej čmoud. 

Šedivý je všecko. (Šedivý pohled, LP Stojíme u zdi, É Ucho Accord Debil Band, 

1985)
250

 

 

Ještě nejsem tolik starý 

a moc toho neznám, 

přesto se mi zdá, 

že je to tu všude jako u blbejch. (Jako u blbejch, LP Šedivý pohled, É Ucho Accord 

Debil Band, 1985)
251

 

 

                                                 
250

 ORCHESTR BISSEXT. Prokapaný čas [zvukový záznam]. Louny: Guerilla Records, ℗2001. 
251

 ORCHESTR BISSEXT. Prokapaný čas [zvukový záznam]. Louny: Guerilla Records, ℗2001. 



67 

 

Kritika nemorálních praktik bezpečnostních složek, absurdity a brutality zásahů 

nejen proti máničkám je například tématem písně Weis Angel. Dynamický doprovod 

basové kytary budí dojem snahy o imitaci striktních postupů ze strany režimu. Je potřeba 

zmínit, že ačkoliv se Bissext vyjadřoval ve svých textech přímo například k vlastnostem a 

fungování policejního aparátu, jeho odezvou nebylo trestní stíhání tvůrců textu jako 

v sedmdesátých letech, ale spíše snaha o to „vyštvat“ je ze svého regionu, o čemž se ještě 

zmíním pod úryvkem skladby Weis Angel: 

 

Dejte si pozor, pohleďte na mě, 

mám bílou hlavu a hada v tlamě, 

sem ochrana aparátu, 

nezbytná postava státu, 

učte se z mýho formátu. 

Nestav se v odpor, stejně je zbytečnej, 

ode mě odchází každej už zatčenej. 

Dokážu nemožný každýmu dokázat, 

jsem zkrátka umělec, 

to musím tak rozdávat. 

Někdy se stane, že je to mílka, 

na místo omluvy je z větší trestu dýlka. 

Dejte si pozor, pohleďte na mě, 

na máničky mám spadeno hlavně. 

Kdo nosí vlasy je proti režimu, 

všecky vás popravim, to říkám každýmu. 

Jednou tam všecky vlasatý dostanu, 

ze shora dostanu zas další pochvalu. 

Užívám metodu takzvanou psycho, 

to znamená, že každej musí bejt ticho. 

Kdo by se nechtěl začlenit do řady, 

toho já vyřídim, nemějte obavy. 

Průběh mejch výslechů je vždycky hladký, 

já jsem to světlo na městech krátký. 

Musíme zvýšit náklady na výrobu obušků, 

abychom mohli dát každýmu kdykoliv na držku. 
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Ty dnešní salámy už za moc nestojej, 

lidi se nás skoro už nebojej. (Weis Angel, LP Stojíme u zdi…, É Ucho Accord Debil 

Band, 1985)
252

 

 

Vedoucí kapely a textař Jiří „Zelí“ Zelenka čerpal v této písni jistě i ze své osobní 

zkušenosti, neboť byl v Žatci pod neustálým tlakem a dohledem místních orgánů Státní 

bezpečnosti. Vladimír Drápal v této souvislosti říká: „Mě hrál Bissext na svatbě a to třeba 

bylo tak, že to proběhlo a pak mě vlastně sebrali a toho Zelenku. To bylo tak, že ten 

Zelenka, kterýmu se říkalo Zelí, …  byl tou tvůrčí osobností. Oni vlastně dělali všechno 

proto, aby ho dostali z toho okresu. Protože když byl takovejhle člověk na tom okrese, tak 

ty policajti měli průšvih, že maj takovýdleho debila ve svým městě. Takže oni dělali 

všechno pro to, aby ho vyštípali. A třeba mě řikali, že mi daj úplně pokoj, když jim 

podepíšu, že Zelí zpíval na tý mý svatbě „Komunisti žerou listí“. Tenhle slogan, a že když 

jim to podepíšu, takže mě nechaj na pokoji. Takže jim šlo jenom o toho člověka vlastně. A 

ten Jirka pak se do tý Prahy odstěhoval. Prostě mu dělali takový zle, že on odešel do 

Prahy, a tam jich bylo tolik, že tam v podstatě úplně zmizel z toho hledáčku těch policajtů. 

Ale že prostě oni nasaděj úplně jako na toho člověka teror jo. A když odešel Zelí, tak sem 

šel na řadu já vlastně.
253

 

Kapela se vyznačovala prudkou, nekompromisní a transparentní kritikou 

společenských poměrů. Ačkoliv byl dopad tvorby této hudební skupiny na širší společnost 

mizivý, kapela patřila spolu se vsetínskou formací Posádková Hudba Marného Slávy a 

přerovskou Starou dobrou ruční prací na undergroundových akcích osmdesátých let k těm 

nejoblíbenějším. 

Vyjádření zklamání a bezmoci ve folkové písní Mám strach reflektující srpnovou 

invazi nemělo daleko od většinové nálady ve společnosti
254

. Melodie připomínající svoji 

rytmikou spíše lidovou píseň doplňuje text, který je jednak vyjádřením úzkosti ze současné 

situace, zároveň však kritizuje nečinnost obyvatel. „Děti tančící v rytmu tanků“ by bylo 

možné chápat jako symbolické označení pro KSČ, která činila po roce 1968 veškeré úkony 

pouze po předchozí „konzultaci“ s Moskvou. Jedná se však pouze o mou domněnku 

nepotvrzenou autorem textu. 

 

                                                 
252

 ORCHESTR BISSEXT. Prokapaný čas [zvukový záznam]. Louny: Guerilla Records, ℗2001. 
253

 Rozhovor s Vladimírem Drápalem, 12. 2. 2014 v Lounech. 
254

 Pravděpodobně nejznámější píseň o invazi vojsk do Československa s názvem Bratříčku, zavírej vrátka 

nazpíval Karel Kryl. 



69 

 

Mám strach na ulici vyjít, 

mám strach, že mě přejedou, 

vojenský vozy jezdí přes Vltavu i nad Něvou. 

Obrněný transportéry, z ulice mě vyženou, 

pospíchám, co mi nohy stačí, 

utíkám za svou milou. 

Nikomu nic neřeknem, do bytu se zamknem, 

do oken nám poteče a my si tu zajdem. 

Zajdem ve svým hnízdečku, jako malej ptáček, 

stejně nám nic nezbylo než na blití sáček. 

S mojí milou v těsném objetí setrváme do setmění, 

svíráni hroznou úzkostí díváme se z okna na děti. 

Děti tančí v rytmu tanků, pod špičkama bodáků, 

musí křepčit pod dozorem spolehlivých vojáků. 

Nikdo neví, jak to skončí, 

nikdo neví, jak to dopadne, 

až poslední skřivan zmlkne, 

až poslední kytka uvadne. 

Zůstane jen samá špína z betónu a z železa, 

vítězná armáda bude zpívat: urá urá urá urá! (Mám strach, LP Rock X/Folk Y, 

Orchestr Bissext, 1987)
255

 

 

6.5.2. Zpět do Teplic 

 

„Nedaleko mého bydliště se nacházela hospoda Na Vyšehradě, přezdívaná Věšák. 

Díky Čuňasovi byla profláknutá i v Praze. Scházeli se v ní tepličtí androši, ale svůj vrchol 

z dob Čuňase měla už za sebou a počátkem osmdesátých let tam člověk narazil spíš na 

vlasaté i nevlasaté smažky. Teplická drogová scéna patří dodnes mezi nejintenzivnější.“ 

Takto vzpomíná v autobiografické knize na prostředí Teplic Otakar „Alfréd“ Michl, bývalý 

kytarista kapel Umělá hmota, Plastic People nebo DG307, který se do Teplic přistěhoval 

v roce 1979 z důvodu manželství. 
256
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Prostředí severních Čech se na konci sedmdesátých let stalo jedním z míst vzniku 

punkových a novovlnných amatérských kapel. Punk a nová vlna byly záležitostí zejména 

městských aglomerací, kde nově vznikající šedá sídliště zasáhla do urbanismu měst (Praha, 

Plzeň, Ostravsko). Sídlištní kultura násobila pocit odcizení a frustraci mladého člověka a 

stala se stimulem pro rozvoj punku, jednoho z nejradikálnějších životních stylů vůbec.
257

 V 

předměstských a sídlištních kulturních domech našlo útočiště mnoho mladistvých kapel, 

které začaly podléhat těmto čerstvým hudebním trendům. Protože jsem již v úvodu 

zmínila, že mým hlavním cílem je zabývat se především rockovou hudební scénou 

undergroundu, zmíním se o punku a nové vlně pouze v krátkosti, a to z důvodu upozornit 

na typické pojetí hudební i textové podoby.
258

 

 V českém kontextu nabyla textová podoba nové vlny velmi osobitých rysů. Český 

jazyk začal programově převažovat jak v názvech kapel (např. Kečup, Jasná Páka, Nahoru 

po schodišti dolů band ad.), tak ve zpívaných textech. Tento přístup byl takřka protichůdný 

od snah českých rockových skupin v šedesátých letech, kdy byly za účelem přiblížit se 

světovosti přejímány spíše jména z cizích jazyků, a z anglického především (Plastic People 

of the Universe, Blue Effect, Hells Devils, The Rebels). Tímto zajímavým posunem brzy 

spolu s použitím humoru, sarkasmu a ironie v textech často jednoduché formy oslovily 

značnou část mladých posluchačů. Společně s punkem, který šokoval jak svým hudebním 

vyjádřením negativismu a nihilismu, tak svou vizáží, se nové vlně podařilo upozornit na 

svou existenci širokou veřejnost, na což byly mocenské úřady přinucené reagovat.
259

 

Z bohatě členité punkové teplické scény bych ráda zmínila alespoň tvorbu kapely FPB 

(Four Price Band, neboli Čtvrtá cenová skupina) a Miroslawa Waneka, která se stala pro 

další hudební soubory impulsem vzniku a inspirací.
260

  

 Nástup punku a jeho význam na severu Čech vnímal Luděk Zedník, mimo jiné 

bývalý Wanekův spoluhráč z kapely Elektron, následovně: „Byl to fakt novej vítr, musim 

to říct. Já punkovou muziku moc rád nemám, ale ty lidi se mi líbili, protože byli jako úplně 

bez zábran. My už jsme přece jenom v tý době, v tom osmdesátým sedmým byli dospělí. 

Kdežto ten punk byl jakoby mladej a ještě furt, i v tom osmdesátým sedmým devátým a ještě 

                                                 
257

 VANĚK, M.: Byl to jenom rock’n’roll?, s. 293-294. 
258

 Více o punku a nové vlně například v: OPEKAR, A. – VLČEK, J.: Excentrici v přízemí: Nová vlna v 

Čechách první poloviny osmdesátých let. 1. vyd. Praha: Panton, 1989., VANĚK, M.: Byl to jenom 

rock’n’roll?, s. 272 – 296., SVÍTIVÝ, E.: Punk not dead. 1. vyd.  Praha: AG kult, 1991. ISBN 80-900081-4-

3. 
259

 VANĚK, M.: Byl to jenom rock’n’roll?, s. 284 – 289. 
260

 Podle autorů knihy Dějiny české literatury 1945-1989 se Wanekovy texty výrazně odlišovaly od 

přímočarosti punkových textů běžné produkce svou intelektualitou. 



71 

 

na začátku těch devadesátejch let měl sílu. Takže punk dobrý. Ta muzika byla jako strašně 

zahlcená do tý doby, že lidi fakt jako jenom nábožně koukali na ty muzikanty, na ty 

nejlepší, a oni do toho vrátili ten big beat, ten rock’n’roll. To byl asi dobrej tah. Ale jak 

řikám, já se s tim nikdy jako neztotožnil jako s muzikou, s hnutím určitě, s muzikou ne.“
261

 

Druhou linii teplického rocku osmdesátých let představovaly hard rockové zábavové 

kapely Emise (1979 – 1983) a Hever (1984 – 1987), které byly personálně spjaty s 

Luďkem Zedníkem a Vlastimilem Zemanem. Kapela Hever se v roce 1988 stala členskou 

základnou pro nově vzniklou teplickou formaci Aku-Aku.
262

 

 

6.5.3. Aku – Aku 

 

Kapela Aku – Aku vznikla v polovině roku 1988, tehdy se formace ještě jmenovala 

Utaja Hunata podle přezdívky Luďka Zedníka ze základní školy. Důvody k založení nové 

kapely a k rozpuštění Heveru
263

 popsal Luděk Zedník takto: „ …  vystupovali jsme (s 

kapelou Hever – pozn. autorky) v paláci Kultury v Praze …  a když to skončilo, tak sem 

řekl: „Hele, takhle už to dál dělat nechci, už toho mám všeho po krk, tehletěch jako 

socialistickejch přehlídek a všeho jo. Pojďte to udělat pořádně. Řikat a zpívat to co jako 

nás sere a čím by se daly ty lidi oslovit.“ Takže se to stalo až na jaře v roce 87. Čili žádný 

velký přesah undergroundovej do těch nejtěžších let určitě nemáme.“
264

 Tuto náladu 

později vyjádřil Luděk Zedník i v dosud nevydané skladbě Hlubinné ryby
265

: 

Žijeme pod tlakem jak hlubinné ryby, 

stokrát přesvědčeni, že to předtím byly chyby, 

pak ruce jdou samy pro sochory, 

že se to nesmí, to už zapomněly.
266
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Po pár odehraných koncertech bylo kapele Utaja Hunata prostřednictvím zřizovatele, 

Zdeňka Cermana z ČKD Polovodiče Praha sděleno, že název má podezřelý turecky znějící 

tón a musí být změněn. Nový název kapely vymyslel její člen, houslista a zpěvák Slávek 

Neuhöfer, a to podle označení strážných duchů zemřelých duší v jeskyních vyhaslé sopky 

Rano Kau na Velikonočním ostrově. O okolnostech kolem změny názvu vyprávěl Luděk 

Zedník s úsměvem: „Tak von nás v tom ČKD takhle vzal pod křídla. Utaja Hunata tam 

napsal a pak když nás zavolal, tak říkal: „Byla tady policie a ten název, soudruzi, to nejde, 

to nejde.“ A teď jsme tam seděli se Slávkem a on říká: „Musíte si vymyslet teď hned něco.“ 

A Slávek, kdybych to tenkrát věděl, Slávek říká Aku-Aku, já to mám vymyšlený. No a co tam 

máte na místě hned říct. Tak jsem řekl jasně. To jsem nevěděl, že bude milion aku vrtaček a 

všechno bude aku.“
267

 Brzy po změně názvu se kapela začíná ubírat směrem 

k undergroundu, samozřejmě již bez zřizovatele. Jako hlavní důvody přechodu kapely do 

podzemního prostředí vnímám zejména přítomnost i nadále nepolevující snahy režimu o 

cílenou manipulaci, omezování svobody a svobody umělecké tvorby, což ostatně můj 

narátor Luděk Zedník zmiňuje v rozhovoru několikrát.
268

 

Kapela Aku-Aku hrála ve složení Luděk Zedník (basová kytara), Slávek Neuhöfer 

(houslista, zpěvák), Jan Peclinovský (kytara, zpěv) a Vladimír Saska (bicí, klávesy, 

zpěv).
269

 Zatímco někteří hudební kritici řadí tvorbu skupiny do alternativní hudby
270

, jiní 

ji zařazují ve spojení s temnou harmonizací do prostředí undergroundu. Kapela opustila 

podle slov textaře velké části repertoáru Luďka Zedníka bezobsažné písně a začala 

vytvářet texty s politickým podtextem. Ani z toho důvodu nehodnotí Luděk Zedník činnost 

a působení kapely natolik „hrdinsky“ jako u hudebních těles undergroundu sedmdesátých 

let: „ …  ale jak říkám, tam je třeba zohlednit ten rok. V tom osmdesátým sedmým už to 

dávno jako nebylo tak krutý jako v těch sedmdesátejch letech nebo na začátku 

sedmdesátejch let. Proto nevim, jestli jsme my dobře vybraná jakoby undergroundová 

kapela, protože byť se tam jako vidim a tu práci jsme tam odevzdali, tak to nebylo v letech 

hrdinů.“
271

 Domnívám se, že striktní zařazení kapely není v tomto ani v mnoha dalších 

případech zásadní. To, co Aku-Aku odlišovalo od ostatních undergroundových kapel, byla 
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zejména jejich instrumentální vyzrálost a hudební kompozice, jež hudební kritici zařazují 

do stylu hard rock a art rock. Jedinečnost výrazu jejich tvorby spočívá v houslích Slávka 

Neuhöfera, kterým je dán dostatečný prostor v tajemně vyznívajících melodických 

mezihrách spolu s rytmickým doprovodem na bicí a elektrickou kytaru. 

Z důvodu politicky zabarvených textů začala kapela vystupovat převážně na 

polooficiálních a utajovaných undergroundových akcích a díky spojení s Petrem Růžičkou, 

od roku 1987 manažerem punkové formace Šanov, vystupovaly Aku-Aku příležitostně i na 

punkových akcích. V roce 1988 kapela natočila album s názvem Čekání na slunce, vydání 

v roce 2001 zprostředkovalo Drápalovo vydavatelství Guerilla Records. Témata písní 

obecně směřovala k  ponuré politické situaci a bezvýchodnosti tehdejší doby. Skladby jako 

Stagnace, Příběh nebo Byrokrat by se daly chápat jako vyjádření kapely ke stagnující 

společnosti: 

Lidi jsou zvířata, 

žerou se navzájem, 

všude je špína, 

prach a nezájem. 

 

V tělech žen umírá 

zárodek národa, 

v továrnách na hračky 

vyráběj rakve. (Příběh, LP Čekání na slunce, Aku-Aku, 1988)
272

 

 

Nechápeš jednou pochopené 

je doba, která nepřeje. 

Jsou chvíle, kdy tě žene 

nepatrná jen naděje. 

 

Bezradně tápeš po okolí 

slepeckou holí marnosti. 

Cítíš, že padáš do soukolí 
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obrovský lidský blbosti. (úryvek ze skladby Byrokrat, LP Čekání na slunce, 

Aku-Aku, 1988)
273

 

 

Tyto texty je potřeba zohlednit spolu s celkovým modelem fungování kapely. 

Ačkoliv Luděk Zedník uznává, že jej k „politicky“ zabarveným textům donutila 

nespokojenost s „bezduchou politikou“, nemožností cestování a studia, daleko větší prostor 

dává v rozhovoru popisu zkoušení kapely a procesu skládání nových skladeb.
274

 Z toho je 

možné usuzovat, že se kapela sice vyjadřovala k panujícím poměrům značně kriticky, na 

základě čehož byla obecně zařazena mezi „protirežimní“ kulturní aktivity, své posluchače 

však chtěla primárně zaujmout především kvalitou své hudební projekce. 

Kapela se jeví nejjistěji v instrumentálních pasážích, proto je jim v mnoha skladbách 

věnováno více prostoru než zpěvákovi, který sděluje text daleko více frázováním než 

zpěvem. Skladba s názvem MOKO-BUKO, která paroduje morální imperativy a ironicky 

naráží na politické vládní elity, může spolu s ostatními působit z důvodu krátkých textů 

značně polopaticky. Určité místo mezi ostatní undergroundovou produkcí vyjadřující se 

k režimu však těmto skladbám upřít nelze. Zkratka MOKO-BUKO narážela na oficiálně 

tištěnou příručku s názvem Morální kodex budovatele komunismu, jež byla vydána za 

účelem formulace patřičných morálních zásad pro rozvoj komunistické ideologie. Kodex 

byl v roce 1961 přijat na XXII. sjezdu KSSS a posléze se k němu přihlásila většina 

komunistických stran satelitních států. 

Na hradě se sešla divná 

vskutku divná společnost. 

Duté přezrálé makovice 

si ponechávají svůj význam. 

Zelení skřítci nám 

otevřeli účelová zařízení 

  

…  

 

Odvážní si dál 

lízají své rány. 
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Páni generálové 

na apelplacu leští svoje knoflíky. 

 

…  

 

„Kdo je nejodvážnější?“ 

„Vy, pane generále!“ 

„Kdo je nejchytřejší?“ 

„Vy, pane generále!“ 

„A kdo je nejschopnější?“ 

„Vy, pane generále!“ (úryvek ze skladby MOKO-BUKO, LP Čekání na slunce, 

Aku-Aku, 1988)
275

 

 

Bezprostředně po revoluci kapela opustila politicky zabarvené texty a svoji 

pozornost upřela k Tolkienovi a mystice. Tento obrat a odchýlení od původní tvorby jim je 

zčásti vytýkán jak ze strany spřátelených muzikantů, tak ze strany hudebních kritiků. 

Z mého pohledu jde však pouze o nepochopení symbolu Tolkienovy cesty proměny, která 

se stala pro kapelu paralelou k vyjádření pádu režimu a „vítězství dobra nad zlem“. Změnu 

v jejich hudebním vyjádření je možné současně vnímat jako určitou oslavu nad „čerstvě 

získanou“ svobodou. Následující vysvětlení ze strany Luďka Zedníka přikládám v takřka 

nezkrácené podobě, neboť mu v rámci objasnění proměny kapely přikládám důležitost: 

„Protože najednou (po revoluci – pozn. autorky) všichni jako zpívali, jak všichni byli 

odvážný. A my jsme řikali, že to už ne. Ňákým způsobem jsme se chtěli zase jako 

distancovat, jít někam jinam, což nám hned vomlátili vo hubu, že Tolkien tady byl stokrát. 

No tak já nevím kdy. Já jsem Pána prstenů četl přepsanýho na stroji, protože to byla jasně 

zakázaná knížka, v který jde jenom o svobodu jako takovou prostě. A jsou tam vůbec chytrý 

věci. Například věta: „Nikoho nesuď a nevynášej příliš horlivě rozsudky smrti, protože ani 

nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.“ …  Všechno je vlastně o něčem, nevynášej 

příliš horlivě rozsudky smrti. A celý je to vlastně cesta jako za svobodou. Dobro proti zlu. 

A tak proto jednoznačně indexová kniha.“
276

 Po smrti Vladimíra Sasky v roce 2012 

nastoupil pozici bubeníka kapely Zdeněk Šulc a zpěvu se na krátkou chvíli zhostila mladá 
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Sabina Křováková. Ačkoliv se kapela několikrát potýkala s existenčními otázkami, funguje 

dodnes. 
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7. Závěr 

 

Fenomén undergroundu není podle mého názoru možné pochopit pouze na základě 

obecného vymezení jeho charakteristických a ideologických rysů. Důležitou, a 

v současnosti zatím stále opomíjenou perspektivou je studium aspektů jednotlivých center 

undergroundu v různých částech Československa. Výzkumná část této práce proto 

vycházela z premisy, že zkoumání pouze úzce vymezené oblasti undergroundu může 

přinést do jeho celkového pojetí nový úhel pohledu. 

Zatímco v hlavním městě došlo v počátcích undergroundu k přímému ovlivnění 

s intelektuálním prostředím disentu, v oblasti severních Čech povstal underground 

takříkajíc „odspoda“, z řad místního nepůvodního obyvatelstva. Záměrem této práce bylo 

přiblížit hudební scénu undergroundu v oblasti severních Čech a chronologicky popsat 

fungování vybraných kapel v období tzv. normalizace. 

Na základě zkoumání sociokulturního a životního prostředí jsem vymezila obecné 

vlastnosti tohoto regionu. Neukotvené folklórní tradice, slabý pocit místní příslušnosti a 

tristní stav životního prostředí nepřidávaly oblasti na atraktivitě. Jednoznačné ovlivnění 

umělecké tvorby undergroundu životním prostředím na severu Čech však nebylo 

dokázáno. Ačkoliv moji narátoři zohledňují jak životní prostředí, tak celkový charakter 

oblasti, nepřikládají jim v tvorbě hudebních kapel určující vliv. 

Cílem druhé výzkumné otázky bylo uchopit význam vlastní role vybraných 

pamětníků v rámci celorepublikového hnutí underground. Životní styl undergroundu 

vycházel z upřednostnění nekonformity a přijetí potenciálního rizika před životem v 

„komfortu“. Tuto shodu je možné pozorovat ve výpovědích Františka Stárka a Vladimíra 

Drápala, kteří chápali svoji příslušnost k undergroundu jako určité poslání a svůj význam 

pro rozvoj undergroundu na severu Čech nezpochybňují. Jiný je v tomto ohledu přístup 

Luďka Zedníka. Ačkoliv měl možnost přidat se k počátkům undergroundového hnutí na 

severu Čech, tuto nabídku nevyužil. Možnost hraní a dokončení studia se pro něj jevila 

jako daleko přijatelnější. Do prostředí undergroundu se uchýlil až na konci osmdesátých 

let. Pocit vyčerpanosti z věčného přizpůsobování se kulturním představám režimu přenesl 

do tvorby nově založené kapely Aku-Aku. Své působení v undergroundu tak hodnotí 

Luděk Zedník daleko opatrněji. 

Studium oblasti severočeského podzemí přináší nové poznatky, zároveň však 

potvrzuje charakteristické znaky celého hnutí. V celorepublikovém měřítku je 

vyzdvihována zejména důležitost uskutečněných setkání, což ostatně zmiňují ve svých 
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výpovědích i moji narátoři. Nedostatky v kvalitě produkce undergroundových kapel bývají 

vzhledem k vyzdvihovanému momentu setkání náležitě ospravedlňovány. K takovému 

hodnocení se přiklání i velká část vydaných publikací, což bylo v rámci mého 

výzkumu kriticky zhodnoceno. Obecně lze souhlasit s tvrzením, že společenský dopad 

undergroundu byl v zásadě nepatrný. Zároveň je však důležité upozornit na to, že do jeho 

izolovaného prostoru vstupovali jedinci vědomě a často bez ambicí oslovit širší společnost. 

Cílem této práce bylo poskytnout nový, předsudky nezatížený pohled na podzemní 

umělecké aktivity. Dílčí postupy práce jsou proto beze snahy potvrdit všeobecně chápaný 

rozměr undergroundu. 

 Mojí prací jsem chtěla demonstrovat limity obecnějšího přístupu k některým 

tématům československých dějin a zdůvodnit jedinečné využití metody orální historie při 

studiu soudobých dějin. Ačkoliv se underground v posledních letech těší velkému zájmu, 

směry dalšího rozvoje bádání ještě nejsou zdaleka vyčerpány. Velice přínosné by dle mého 

názoru bylo studium underground z vnější mimo kulturní perspektivy, která by mohla 

vznést do zkoumané problematiky daleko více kritického nazírání, tolik potřebného pro 

underground.  
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