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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o subkultuře punk (potažmo celé nové vlně) a jejím 

obrazu v tištěných oficiálních médiích v Československu během období normalizace. 

Tento obraz je vytvářen na základě výzkumu vybraných médií v letech 1977-1989, 

konkrétně využitím obsahové analýzy. První (teoretická) část popisuje vznik a vývoj 

subkultury punk v jednotlivých etapách ve světě i v Československu. Je zde nastíněn i 

širší kulturní, názorový i politický kontext. K dokreslení autenticity jsou použity i 

komentáře dobových „punks“. Další podkapitola je věnována nástinu fungování 

oficiálních tištěných médií v době normalizace. Praktická část seznamuje čtenáře 

s použitou metodou (kombinace kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy) a 

následně s výsledky výzkumu. Na základě obsahu zkoumaných článků získává čtenář 

představu o tom, jak se obraz této subkultury intenzivně měnil. Od prvních zmínek o 

punkové módě a koncertech v zahraničí, přes pronikání do Československa, první 

punkové koncerty a uskupení, spojování punku s fašismem, téměř vymýcení subkultury 

režimem až po její opětovné vzkříšení.  

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelor´s degree thesis is about punk subculture (and the new wave in general) 

and its image in Czechoslovakian official printed media during the period of 

normalization. This image is based on research of chosen media between the years 1977 

and 1989, using the content analysis method. First (theoretical) part describes the origin 

and development of punk subculture, in particular periods, abroad and in 

Czechoslovakia. The wider cultural and political context is also described. For more 

authentic descriptions are used also interviews with contemporary punks. Another part 

is describing used method – content analysis (combination of qualitative and 

quantitative ones) and then the results of the survey. Describing the development since 

the first articles about punk anti-fashion, first punk shows abroad, first punk bands in 

Czechoslovakia, associations with fascism, extermination of punk subculture and its 

rediscovery. 
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1. Úvod 
 

Slovo „punk“ způsobilo hudebně kulturní revoluci v polovině sedmdesátých let, a 

ačkoliv se jeho protagonisté oháněli nihilistiskou frází „No Future“, jeho vliv na 

hudební i vizuální projevy společnosti přetrval v nejrůznějších podobách až do dnešních 

dnů. Punk rozčeřil kulturní vody svým boomem roku 1976, aby teenagerskou vzpourou 

učinil přítrž nabubřelému stadionovému rocku i post-hippie kultuře zvonových kalhot a 

dlouhých vlasů. Nicméně nevzešel „odnikud“, nýbrž v intencích západní popkultury 

pouze oprášil zvuk garážových kapel ze šedesátých let, pozvedl hlas k návratu 

k původnímu rock´n´rollovému konceptu a vizuálně smísil módu rock’n‘rollu, mods, 

teddyboys, motorkářských gangů i glamu s adorací zla a negativity ve všech možných 

podobách, aby vytvořil něco, z čeho buržoazii na okamžik spadla brada.  Punk, ač 

šokující, na západě přirozeně navazoval na to, co se dělo a již dlouhou dobu kvasilo 

v tamním hudebním světě a i celkový rock’n‘rollový excentrismus subkultur byl dík 

kontinuální tradici vnímán spíše jako další z výstřelků k mládí náležejícím. Naprosto 

odlišná situace byla ovšem v normalizačním Československu, které, ač mezi polovinou 

a koncem šedesátých let dokázalo vytvořit určitou vlnu zajímavých rock’n’rollových 

uskupení, upadlo s příchodem normalizace do naprosté kulturní izolace, skrze kterou se 

kvas proto-punku téměř neměl šanci prodrat a pokud k tomu sporadicky docházelo, 

smysl zůstával nepochopen. Svastiky na tričkách ostříhaných adolescentů let 1976/77 na 

stránkách světových magazínů pak pro místní prostředí zapůsobilo jako šok stejně tak, 

jako hudba, která se vymykala tehdejším představám o sterilním art rocku či pop music. 

To, jak punk viděla tehdejší oficiální československá média i jak se jejich pohled měnil 

s postupem času skrze „hon na novou vlnu“, perestrojkovou akceptaci až k převratu 

roku 1989, si bere za cíl má bakalářská práce. 

K hledání odpovědi na tuto hlavní otázku bude sloužit jako výzkumná metoda 

obsahová analýza dobových tiskovin, kombinace kvantitativní analýzy a její kvalitativní 

varianta, která umožní dostat se hlouběji pod povrch zkoumaných textů, pozorovat více 

konkrétnějších souvislostí s měnícím se politickým klimatem a hledat i eventuální 

latentní významy. 

V teoretické části, která analýze předchází, bude detailně popsán vznik a vývoj punkové 

subkultury tak, aby byly patrné především její kulturní a názorové přesahy a politické 

prostředí, se kterým se punk potýkal. Co se týče použité literatury v teoretické části, 

publikací, které se zaobírají punkem ryze jako hudebním žánrem  
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(ať už monotematických nebo jako součást tematického sborníku), u nás vyšlo poměrně 

hodně – z mnou použitých jmenujme například publikace o vývoji punku 

v Československu „Kytary a řev aneb co bylo za zdí“ (Fuchs), spíše všeobecně novou 

vlnu popisující „Excentrici v přízemí“ (Vlček, Opekar a kol.) nebo text „Kristova léta 

českého punku“ (Hrabalík). Dále pak byly použity publikace, kde je punku věnována 

jistá část – kniha „Revolta stylem“ (Kolářová), která mimo jiné popisuje subkulturu 

punk v kapitole „Český punk před oponou a za oponou“ (zpracovala Pixová), zmínky o 

počátcích českého punku v cyklu „Bigbít“ (Lindaur, Konrád) anebo kapitola 

„Provokace v totalitním státě“ ze sborníku „Kmeny O“ (Vladimír 518 a kol., zpracoval 

Hell). Textů, které vnímají subkulturu punk v kontextu politické situace, je již o poznání 

méně a jedná se o publikace Miroslava Vaňka – „Ostrůvky svobody: Kulturní a 

občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu“ (kapitola „Kytky 

v popelnici“), kterou jsem využila při tvorbě této práce, a „Byl to jenom rock´n´roll?“. 

Pro přiblížení politické situace byly použity publikace „Opozice, moc a společnost 1969 

– 1989“ (Otáhal) a „Dějiny českých médií 20. Století“ (Končelík, Večeřa, Orság). 

Pro doplnění a autenticitu textu jsem zejména pro teoretickou část použila jako 

zdroj také vzpomínky dobových „punks“, které jsem získala formou interview s 

„pamětníky“ příchodu punku do Československa. Konkrétně se jednalo o konzultaci již 

připraveného textu se dvěma respondenty, kteří v letech 1977 – 1989 byli aktivními 

účastníky punkové subkultury a i nyní se o tento hudební žánr zajímají. 

Výchozí literaturou pro metodu obsahové analýzy to potom byly knihy „Jak se 

vyrábí sociologická znalost“ (Disman), „Úvod do teorie masové komunikace“ 

(McQuail) a „Analýza obsahů mediálních sdělení“ (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, 

Končelík), konkrétně kapitola „Úvod do metody obsahové analýzy“ (zpracoval 

Scherer). 

Konkrétními prameny pro provedenou analýzu byly tiskoviny vycházející 

v letech 1977-1989: Melodie, Mladý svět, Květy, 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, 

Svět v obrazech, Tvorba, Tribuna a deníky Práce, Rudé právo. Oproti projektu práce byl 

přidán titul Signál, který obsahoval zajímavé články k danému tématu, naopak 

neproběhla kompletní analýza deníku Jihočeská pravda, kde byl na doporučení 

respondenta pouze vybrán jediný relevantní článek pro ilustraci informování o 

subkultuře punk v krajských médiích. 

Cílem této práce není pouze potvrzení či vyvrácení, některých předem 

stanovených statistických hypotéz, ale (díky použití kombinace kvantitativní  
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a kvalitativní obsahové analýzy) jde o popis dvanácti let historie subkultury punk na 

pozadí toho, jak o ní a jejích představitelích informovala československá média. Shrňme 

si tedy hlavní téma do stručné hypotézy takto: „Obraz subkultury punk 

v normalizačních médiích se měnil v návaznosti na aktuální politickou situaci 

v Československu“. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Vznik a periodizace punku 
 

Punk, subkultura zrozená z rock´n´rollové vzpoury mládeže sedmdesátých let, 

přinesla na pár akordových písních nejen nihilismus a zmar, ale i hlas vzpoury prázdné 

generace. Směs pubescentních love songů i výzev ke vzpouře proti eshtablishmentu a 

boji za práva těch neprivilegovaných. Na křídlech návratu k prapůvodnímu pojetí 

rock´n´rollu přinesl anarchistické (či obecně levicové) volání po spravedlnosti i adoraci 

narkomanského nihilismu. Následující část přiblíží tyto myšlenky na základě vývoje a 

periodizace punku jako takového. 

2.1.1 1964 – 1974 

 

2.1.1.1  Garage rock a proto-punk ve světě 

Punk nelze vnímat jako subkulturní jev bez historického původu, ale naopak 

jako něco, co hluboce navazuje na rebelské kořeny rock’n‘rollu a možná i mnohem 

hlouběji k rebelantským písním pouličního lumpenproletariátu
1
, jdoucím o staletí zpět, 

kde najdeme spřízněnost nejen v obsahu textů, ale i ve struktuře stavby písní. Punk jako 

takový je však produktem elektrifikované éry a v půli sedmdesátých let přímo navazuje 

na dění v hudbě předchozích dvou desetiletí. Jak na boom původního rock’n‘rollu, na 

beat šedesátých let a zvláště pak jeho určité aspekty, prezentované na jedné straně 

veleúspěšnými soubory jako Rolling Stones, Small Faces, The Doors či The Who, tak 

především pod jejich vlivem vznikající vlně mladých garážových kapel, jen vzácně 

překročivších akční rádius svého města. Právě v nespoutané syrovosti tohoto 

amatérského garage rocku a rané psychedelie začínají žhnout první záblesky budoucího 

punku. Vše ovšem válcuje hippie kultura a to, o čem je zde řeč, jede po vedlejší koleji, 

aby s počátkem sedmdesátých let nejprve opět vystrčilo růžky dík glam rocku, power 

popu a pub rocku a svět připravilo na příchod slova punk, který poznenáhlu jako by 

bořil vše. To platí o to více ve spojení s faktem, že rocková hudba měla v šedesátých až 

osmdesátých letech nesrovnatelně výraznější vliv na celé generace mladých lidí  

                                                 
1
 KOLÁŘOVÁ, Marta. Revolta stylem. SLON, 2011.  
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a mnohem zásadněji formovala a určovala jejich životy i podněcovala občanské 

nepokoje, což v konfrontaci s dneškem, kdy degradovala na jakousi kulisu konzumního 

života, působí až neuvěřitelně. Hovořit tedy o punku bez jeho přímých kořenů by bylo 

naprosté vytržení věcí z kontextu a i tento termín se začal sporadicky ve spojení 

s hudbou objevovat již prakticky o dekádu dříve, než došlo k jeho prvnímu boomu. 

Britská hudební invaze spojená s The Beatles, již zmíněnými Rolling Stones, The Who, 

Kings a dalšími, přiživená stále ještě svěží krví amerického rock’n‘rollu, dala impuls 

k boomu nesčíselného množství teenagerských kapel, mnohdy syrových jak ve svém 

zvuku, tak i sdělení, a především jen výjimečně překročivších hranice svého školního 

okrsku. Převážná většina těchto kapel v zásadě zněla jako neurvalá a primitivní variace 

na Rolling Stones, nicméně jména jako The Sonics, The Seeds, The Standells jsou dnes 

chápána jako jedny ze základních stavebních kamenů žánru. Nemenší vliv pak měli i 

kalifornští The Doors, kteří se dílem svezli na vlně hippies, nicméně volání po chaosu, 

destrukci a násilí z úst jejich frontmana Jimma Morrisona daleko více rezonovalo 

v duších budoucích punků než hippies a totéž platí i o newyorských Velvet 

Underground a detroitských The Stooges a MC5. S počátkem sedmdesátých let přichází 

nová, dá se říci post-hippie éra, kde se zjevují opět silně Rolling Stones ovlivnění New 

York Dolls, operující s transgenderovou obscéní image, pozlátkovým glamem a na svou 

dobu abnormální syrovostí zvuku i textů
2
. Ve stejné době se na britských ostrovech 

objevuje i archetyp punkového vizuálna - dík Davidu Bowiemu a jeho image spojené 

s deskou „The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“. Nicméně to 

vše jde mimo hlavní proud, kterému kralují rozmáchlé art rockové soubory, každou 

deskou se vzdalující tomu, čím rock´n´roll opravdu od počátku je. A to znamená 

skutečným pokračovatelem lidové hudby. 

 

2.1.1.2 Československo v proto-punkových časech 

Rock’n‘roll se mezi místní mládeží šíří se zpožděním, ale ve druhé polovině 

šedesátých let prožívá nesporný boom a na okamžik se zdá, že místní hudba splyne 

s děním na západě. Se změnou společenského klimatu po příjezdu vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu roku 1968 se však záhy kulturní klima začíná proměňovat a rozvíjející 

se československý rock’n‘roll dostává ránu z milosti. Nicméně se dá říci, že to, co byly 

roznětky punku na západě, u nás obstaraly soubory jako Matadors, slovenští  

                                                 
2
 MCNEIL, Legs a Gillian MCCAIN. Zab mě, prosím.Volvox Globator, Praha 1999. 
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The Beatmen či o málo později radikální spojovatelé hudby a performance The 

Primitives Group. S nástupem sedmdesátých let v podstatě cokoliv nonkonformní a 

rebelantské z hudby „socialistického“ Československa mizí a nastává jakási prapodivná 

doba prázdnoty, lemovaná zvukovou kulisou, zprostředkovanou normalizačními 

hitovými interprety typu Jiřího Korna či Karla Gotta. 

2.1.2 1974 – 1978 

 

2.1.2.1 Punkový boom 

To, co bylo zaseto, začíná nést své plody s blížící se polovinou sedmdesátých 

let, kdy v New York City, jež bylo v dané době do značné míry útočištěm bídných 

existencí z celých Spojených států, vzniká malá scéna nových rockových kapel jako 

Ramones, Television, Dictators, Blondie či Suicide a navíc jimi se zaobírající magazín 

s příznačným jménem PUNK
3
. Po všech stránkách nesourodá scéna, spojená snad jen 

svým outsiderstvím, nabízí vše od popu přes striktní rock’n‘roll až po elektronicko-

intelektuální projekty a totéž platí i o protagonistech, kteří tvoří poněkud zmatečně 

působící směs rebelujících intelektuálních studentů, protřelých narkomanů i 

nezaměstnaných, hrdě se hlásících k dělnické třídě. 

Nicméně New York není jediným dějištěm. V Británii se hlásí ke slovu pub 

rock, stavící svou existenci na stejných atributech návratu k jednoduchosti a zpět do 

obyčejnosti jako americký punk
4
. Austrálie má sharpies s jejich chuligánskými gangy a 

v podstatě v celé západní Evropě vznikají zárodky kapel, které se zanedlouho začnou 

označovat jako punk. Ačkoliv první smlouvy s gramofonovými společnostmi uzavírají 

právě soubory z New Yorku, bomba jménem punk exploduje jinde a tím místem je 

Velká Británie, kde čas uzrál a zájezdy Ramones či Patti Smith group se staly roznětkou 

pro opravdový boom. Během chvilky se vyrojí Sex Pistols, The Clash, The Damned, 

Buzzcocks, Eater, Slaughter And The Dogs, Slits, Siouxie And the Banshees a jejich 

nespočetní ještě o poznání adolescentnější následovníci
5
. Koncept návratu k pouličnímu 

jednoduchému rocknrollu, hudby obyčejných teenagerů pro obyčejné teenagery, se 

propojil s image postavenou na hodnotách maximálního šoku 

                                                                                                                                               
 
3
 MCNEIL, Legs a Gillian MCCAIN. Zab mě, prosím.Volvox Globator, Praha 1999. 

4
 VLČEK Josef , OPEKAR Aleš a kol.. Excentrici v přízemí. 1. vydání. Panton, 1989.  

5
 MCNEIL, Legs a Gillian MCCAIN. Zab mě, prosím.Volvox Globator, Praha 1999. 
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za využití všech možných i nemožných prostředků. Je ovšem i plným paradoxů. Punk, 

ač působí revolučně, je ve své hudební podstatě jen pokusem o návrat zpátky k již v té 

době konzervativnímu pojetí hudby, jež by byla uchopitelná pro běžný lid. Punkový 

boom, přenesený na Britské ostrovy ze Spojených států, slaví svých prvních patnáct 

minut slávy od poloviny roku 1976 a konce roku následujícího a jména jako Sex Pistols, 

The Clash, Damned, Stranglers, Siouxie & the Banshees se nesmazatelně zapisují do 

rockové historie a mění její tvář již napořád. Je ale také plný paradoxů. Brojíc proti 

nabubřelosti kapitalismu, se téměř všichni snaží uhnat co nejlepší smlouvu s nahrávací 

společností, a ti méně šťastní, kterým se to nepodaří, pak vytvoří koncept DIY 

fungování, v němž (což v té době samozřejmě ještě nikdo netuší) bude spočívat přežití 

punku v dlouhodobém měřítku. Bouří se proti zavedeným praktikám showbusinessu, ale 

většina kapel je stále více či méně poháněna ziskuchtivými manažery jako Malcolm 

McLaren (Sex Pistols) či Bernie Rhodes (The Clash). Realitou ovšem je, že sedmdesátá 

léta byla v mnohém jiná a ony manažerské persony byly více či méně nezbytností a jen 

díky nim punk zažil explozi své popularity a stal se významným sociokulturním 

fenoménem. Teenageři i interpreti ověšení nacistickými symboly volají po revoluci a 

vzpouře a dávají průchod výrazně levicové agendě. Na první pohled zlí a nihilismus 

plivající Sex Pistols pořádají koncerty a vánoční večírky pro děti stávkujících horníků. 

Je to svým způsobem chaotický výbuch mladické energie, ve kterém se mísí všechno 

možné, od pop artu a pubescentní frustrace ze vztahů i společnosti, volání po anarchii, 

přes nazi-kunst po ideály Karla Marxe. 

První éru punku tak nějak symbolicky uzavírá rozpad Sex Pistols po 

legendárním koncertu v sanfranciském klubu Winterland v lednu roku 1978. V Británii 

postupně mizí zájem médií a ruku v ruce s ním i zájem vydavatelů o kapely fungující 

s přílepkou punk. Navíc i dík tomu, jak hudebně mnohotvárná byla počáteční punková 

vlna, začínají se cesty původních punk souborů rozcházet a pomáhají definovat nové 

hudební škatulky. 

Rozpadem Sex Pistols v lednu 1978 sice svým způsobem punkový boom vyhasl 

a jeho první vlna skončila, jenže plamen byl zažehnut a punk ve své podzemní podobě 

si již žije svůj vlastní život stejně tak, jako pronikl do všech koutů civilizovaného světa 

včetně krajů za železnou oponou. 
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2.1.2.2 Punk přichází do Československa 

Československo bylo s nástupem normalizace uvrhnuto do kulturní izolace, jaká 

neměla ani ve východním bloku obdoby. Zpřetrhány byly hudební vazby i přirozená 

výměna informací, čímž vznikla v místní tradici moderní hudby trhlina, ve své podstatě 

nesmazaná dodnes. Dění ve světové hudbě po roce 1970 se tak do české kotliny 

dostávalo útržkovitě a v podstatě pouze v podobě hlavního proudu západní hudby. I 

proto zde působil punk jako naprosto šokující úkaz, chyběla tu návaznost a přirozený 

vývoj, tak jak byl nastíněn v předchozích odstavcích. Byl tím pro místní byrokraticko-

represivní aparát neuchopitelný a ve své podstatě nepochopitelný
6
. 

Dík již zmíněné informační bariéře punk do Československa doráží s relativně 

markantním zpožděním v době zániku své první vlny. Své první krůčky dělá v době, 

kdy v okolním světě zažívá již svůj přerod do dalších vývojových stádií, nicméně již na 

konci sedmdesátých let tu jsou jak v Praze, tak i některých především pohraničních 

maloměstech (s dosahem německé či rakouské televize) party podivně vypadajících 

adolescentů - zárodek budoucího místního punku. Dá se říci, že vlivů je v tomto ohledu 

několik a v podstatě na sobě nezávisle fungujících. Hlavní město má přeci jen poněkud 

snazší přísun toku informací a navíc figury v hudebním podzemí s relativně slušnými 

kontakty do zahraničí. 

Rané dny československého punku spadají do konce sedmdesátých let, kdy se 

začíná pozvolna šířit mezi „závadovou mládeží“ v relativně lépe informované Praze, 

kde jsou mnohdy zdrojem zavedené prominentní figurky druhé kultury s množstvím 

kontaktů v zahraničí a přísunem gramofonových desek i časopisů. A tak jsou pražskými 

věrozvěsty punku lidé okolo The Plastic People Of The Universe , DG 307 či 

Extempore. Dalším zdrojem jsou i pravidelné a populární burzy gramofonových desek, 

kam se sporadicky dírou v železné oponě dostane i punk exemplář. Nezávisle na tom se 

šíří i v příhraničních městech, kde jsou primární influencí zahraniční sdělovací 

prostředky. A to jak v podobě audiovizuální - skrze německé a rakouské vysílání TV a 

rádia, tak i skrze teenagerské pop magazíny jako Bravo
7
 či Popcorn. V nich otištěné 

obrázky a plakáty punkových skupin inspirují řadu adolescentů ke změně image. Zde 

punk přichází na svět více méně bez návaznosti na místní underground. Dík tomu se 

punkové písně ve stejné době ocitají na jednu stranu v repertoáru plně 

                                                 
6
 VLČEK Josef , OPEKAR Aleš a kol.. Excentrici v přízemí. 1. vydání. Panton, 1989.  

7
 Vladimír 518 a kolektiv. Kmeny 0. 1. vydání. Bigg Boss a Yinachi, 2013. s. 339 
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undergroundových a alternativních Extempore (ti nacvičili vystoupení složené z cover 

verzí punkových hitů skupin jako Generation X, Wire a Stranglers)
8
, na stranu druhou 

pak v repertoáru v podstatě „tancovačkových“ rockových souborů na jihozápadě Čech 

jako byli Park-X či Extrakt. Už to samo o sobě napovídá, jak podivnou a od zbytku 

světa odtrženou cestou se punk v místních reáliích ubíral. Nicméně záhy se objevují už i 

první opravdu punk kapely jako Energie G, původně jazz rockový Zikkurat se pod 

vlivem punkové energie proměňuje v punkový soubor, či mladičtí Antitma 16
9
 spolu 

s havířovskými Hlavy 2000. Právě Energie G a Antitma 16 pak spolu se Zikkurat šokují 

a překvapují v rámci legendárních devátých pražských jazzových dnů
10

. 

Československá normalizační média měla v době mediálního boomu punku 

v zahraničí samozřejmě jiné starosti. Vrcholilo tažení proti The Plastic People of the 

Universe a v návaznosti na to vzniká Charta 77
11

. To, že kdesi na úpadkově dekadentní 

straně železné opony vzniká další jakási hudebně sociální teenagerská rebelie, bylo po 

určitou dobu pro místní provinční reálie poněkud vzdálenou „hudbou z Marsu“ a na 

pořadu dne bylo brojení proti „máničkám“, stále držícím odkaz hippie éry konce 

šedesátých let, které byly v okolním světě už něčím dávno vyčpělým, nicméně zde bylo 

jejich očerňování do konce sedmdesátých let ještě úkolem tisku číslo jedna. Punk 

proniká na stránky časopisů pozvolna jako něco nepochopeného a spíše jako nějaká 

kuriozita, odchycená ze stránek západoevropského bulváru typu Der Spiegel a 

odsouzená k rychlému vyšumění. Jenže ony i tyto jakoby nechápavé články fungují jako 

lep a inspirace pro první místní punky, rekrutující se z té části mládeže, která se bouří 

formou vizuálního vymezování se vůči tomu, co je společensky v pořádku. Zajímavostí 

je, že ve stejné době v taktéž socialistické Jugoslávii vycházejí desky tamním punk 

kapelám, které běžně vystupují v televizi i rozhlase a za nedlouho tomu bude obdobně i 

v Polsku. To dost výmluvně ilustruje, že společenské zřízení a represe vůči subkulturám 

spolu v podstatě vůbec nesouvisí. Systém musí nejprve prostoupit duch konformismu a 

maloměšťácké „normalizace“ a přesně na těchto atributech byl postavený Husákovský 

režim v Československu v sedmdesátých a osmdesátých let. Možná i v místních 

podmínkách nikdy nepřišla na přetřes levicovost punku v jeho absolutní většině,  

                                                 
8
 LINDAUR, Vojtěch a Ondřej KONRÁD. Bigbít. 2. vydání. PLUS, 2010. s. 131-132 

 
9
 VLČEK Josef , OPEKAR Aleš a kol.. Excentrici v přízemí. 1. vydání. Panton, 1989.  

10
 Vladimír 518 a kolektiv. Kmeny 0. 1. vydání. Bigg Boss a Yinachi, 2013. s. 340 

11
 FUCHS, Filip. Kytary a řev aneb co bylo za zdí. 1. vydání. Papagájův Hlasatel, 2002. s. 25 
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pro normalizátory byl nonkonformismus zleva v mnoha ohledech nebezpečnější než 

adorace konzumního západního maloměšťáctví
12

. 

2.1.3 1978 – 1981 

 

2.1.3.1 Punk v podzemí, post-punk v mainstreamu 

Rokem 1978 se zvýrazňují rozdílné cesty kapel původně patřících k punkovému 

boomu a ty míří dál do nejrůznějších podob rock’n‘rollu. The Jam k mod revivalu, 

Buzzcocks, 999 a další balancují na hranici toho, čemu se ve spojených státech říkalo 

power pop, Sham 69 či Skrewdriver spojují svůj rocknroll s pouličním skinheadstvím. 

Ti první z nich navíc v podstatě nechtěně. Crass míří do vod radikálně revolučního 

anarchismu. Wire, Warsaw (budoucí Joy Division), The Fall či Subway Sect definují art 

punk i post punk. Siouxie And The Banshees pomohou spolu s dalšími spolu vytvořit 

gothický rock. Tam, kde fatálně skončila éra Sex Pistols, v té době se na západním 

pobřeží Spojených států symbolicky rodí punk nový, o pár let později nazvaný hardcore 

punk
13

. Kalifornie sedmdesátých let v sobě mísí vše, což dohromady působí jako 

roznětka pro explozi rebelského rock’n‘rollu. Je tu tradice vzbouřenecké 

nonkonformity, surfařské a skateboardové party pubescentních chuligánů, živé hudební 

prostředí i věci, proti kterým se lze bouřit. Jsou tu chudé hispánské čtvrti East LP a na 

druhé straně konzervativní bílá střední třída oblasti Orange County, které se svého času 

ne nadarmo přezdívalo Reagan County. Zde se punk stává na konci sedmdesátých let 

fenoménem číslo jedna až do té míry, že kupříkladu na Edisonské střední škole se 

k punku hlásí v roce 1980 téměř 600 studentů
14

. Právě z tohoto podhoubí v zásadě vyšel 

hardcore punk ve své podzemní a radikální formě, tak i dnes úspěšné mainstream 

soubory z punku vycházející (Offspring, No FX, Green Day, Blink 182 – všechny mají 

kořeny v kalifornské podzemní hudební scéně)
15

. Jak již bylo řečeno - nastal bod zlomu, 

kdy se na jednu stranu hudba a kapely z punku vzešlé stávají alespoň na čas hráči na 

velkém hřišti, což dokazuje tehdejší popularita new wave, power popu, post- punku  či 

mods revivalu. Soubory jako B-52’s, Devo, Joy Division, Echo And The Bunnymen, 

The Knack,  

                                                 
12

 Komentář respondenta M.S. 
13

 HRABALÍK, Petr "Hraboš". POPMUSEUM. Kristova léta českého punku: Text k výstavě. 

Popmuseum, 2012. s. 19 
14

 zdroj: vzpomínky členů kapely Social Task – http://www.socialtask.com/bio.php 
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The Romantics nebo Go-Go’s, vzešlé z punku, jsou na vrcholu popularity. Na druhou 

stranu, jak bylo nastíněno na kalifornském příkladu, ortodoxní podoba punku se uzavírá 

do hlubin podzemí, kde je poháněna jak názorovým tak i hudebním radikalismem. 

 

2.1.3.2 Raný československý punk 1978 až 1981 

S blížícím se koncem sedmdesátých let punk proniká skrze železnou oponu i 

normalizační cenzuru a záhy se objevují už i první opravdu punk kapely jako Energie G, 

již zmínění mladičtí Antitma 16, havířovské Hlavy 2000, původně jazz rockový 

Zikkurat či na hranici s undergroundem balancující Garáž
16

. Ti spolu s popsanými 

veterány místního hudebního podzemí a informacemi šířenými prostřednictvím 

seskupení Jazzová Sekce spolu vytváří budoucí punk, především v hlavním městě. 

Zatímco na venkově jsou stále čistě punkové kapely v podstatě nonsens. Nicméně jak 

již bylo zmíněno, jsou regiony, kde punkové písně s českými texty můžete slyšet i u 

aktuálněji znějících zábavových rock kapel, případně v playlistech některých DJs. 

Dá se říci, že v rozmezí let 1979 až 1982 je vztah tehdejších autorit k rodícímu se 

místnímu punku v podstatě neutrální. Zdá se, že „zkostnatělá“ úřednická normalizace a 

její represivní orgány dosud žijí bojem s undergroundem jako subkulturními nepřáteli 

systému číslo jedna. Punk je stále dílem neviditelný i dík tomu, že ani vizuálně ještě 

nedospěl v místním prostředí ke své extrémní podobě. I zásluhou toho záhy přichází 

další vlna mladých a divokých kapel jako Kečup, Suchý Mozky, Visací Zámek, Bon 

Pari či Letadlo, které má svou new wave estetikou směle nakročeno k proniknutí do 

mainstreamu, dokonce stihne natočit i video pro Televizní klub mladých
17

. 

2.1.4 1981 – 1985 

 

2.1.4.1 Underground network aneb globální punková konspirace (1981 až 1985) 

Hardcore punk, jehož kořeny byly zasety na kalifornských předměstích, se stává 

naprosto specifickým kulturním fenoménem, který děsí rodiče amerických školáků a 

stává se radikálnějším i divočejším. V politicky aktivním prostředí Británie se pak 

dostává značného sluchu anarcho-punkovým souborům, ale v nemenší míře i street 

                                                                                                                                               
15

 HRABALÍK, Petr "Hraboš". POPMUSEUM. Kristova léta českého punku: Text k výstavě. 

Popmuseum, 2012. s. 32 
16

 LINDAUR, Vojtěch a Ondřej KONRÁD. Bigbít. 2. vydání. PLUS, 2010. s. 149-150 
17

 Komentář respondenta M.S. 
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punkovým „working class“ záležitostem. Paradoxně obojí pak do sebe spojují mladé 

soubory po celé Evropě,  

které na hudební inspiraci divokostí amerického hardcore roubují radikální politická 

témata či squaterské aktivity. Dochází ale i k velké polarizaci, kdy v Británii či Evropě 

obecně nejsou nikterak vzácné rvačky mezi skinheady a anarcho punky. V Americe se 

pak mnoho koncertů stává bitevním polem mezi jednotlivými punk gangy či jen punky 

z různých měst. Opět jsme u ambivalentnosti punku, který na jednu stranu vytváří 

jakousi celosvětovou podzemní konspirační síť komunikace, ale zároveň si na lokální 

úrovni libuje ve rvačkách a nepřátelství mezi sebou. 

 

2.1.4.2 Československý hon na „pankáče“ (1982 – 1986) 

Věci se ale s počátkem osmdesátých let mění neustále k horšímu, aby eskalovaly 

v roce 1983 legendárním pamfletem „Nová vlna se starým obsahem“
18

 , hon na 

„pankáče“ vrcholí a roky 1983 až 86 jsou dobou vrcholících represí, jak proti kapelám 

tak i proti komukoliv, prezentujícímu svým vzhledem svou soudržnost s punkem. 

Systém i nadále nechápe, s čím je vlastně konfrontován, policie ruší koncerty a zatýká a 

vyslýchá teenagery v převážné většině sotva odrostlé základní škole a vytváří z nich 

nepřátele systému. Dá se říci, že v této době se podařilo represivním složkám z nevelké 

punkové komunity vytvořit si totálního nepřítele. Tomu odpovídá i rétorika tehdejších 

článků, zobrazujících tehdejší punks jako závadovou asociální mládež, vzývající 

nacizmus, západní pakulturu, utápějící se v alkoholu i drogách a vyžívající se ve 

vandalismu i trestné činnosti (samozřejmě mnohé z toho není tehdejším punkům cizí)
19

. 

Ale i tak se objevují nové kapely jako pražské záležitosti A64, Plexis, Mrtvý Miminka a 

Dybbuk, v Plzni Zastávka Mileč, ve Strakonicích Novodur, v Teplicích FPB a V3S či 

v Liberci Oi! Oi! Hubert Macháně
20

. Většina z nich je odsouzena k naprosto ilegálnímu 

vystupování v rámci rozluček se svobodou a sporadickému vystupování na malých 

přehlídkách amatérských kapel, jaké po jistou dobu probíhaly třeba v Ostrově nad Ohří. 

Výjimky, jako například Novodur, na krátký čas získají přehrávky a mohou vystupovat 

oficiálně, což ovšem netrvá dlouho
21

. 

                                                 
18

 VANĚK, Miroslav. Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v 

Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Votobia, 2002.  
19

 Komentář respondenta M.S. 

 
20

 FUCHS, Filip. Kytary a řev aneb co bylo za zdí. 1. vydání. Papagájův Hlasatel, 2002. s. 26 
21

 Komentář respondenta P.J. 
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Po sériovém umírání sovětských generálních tajemníků přichází Gorbačov a s ním 

perestrojka
22

, věci se pozvolna uvolňují, STB neví co si počít a punk se stává pomalu, 

ale jistě tiše tolerovaným. Dá se říci, že éra anti punkových represí končí s dobou, kdy 

v rámci pochodu za Olofa Palmeho vystupují v plzeňském Lochotíně němečtí Die Toten 

Hosen, první oficiálně vystoupivší západní punk kapela u nás
23

. Koncert dík naprosto 

nešťastné dramaturgii končí poněkud komickým skandálem, metáním štěrku po 

Michalu Davidovi a zásluhou tohoto se dostal i do hlavního zpravodajství tehdejší 

televize a stránky celostátních deníků
24

. V téže době ale dostává punk značný prostor na 

„svazáckém“ Rockfestu, pořádaném v Mekce normalizační moci, Paláci Kultury
25

. 

Náhle jsou tu profily dosud na hranici oficiality fungujících kapel v časopise Melodie i 

zmínky o tom, jak punková lyrika odráží autentické problémy mladých a procházet 

městem s punkovou image již není automatickým lepem na každého procházejícího 

policistu. Punk v téže době začíná expandovat mimo svá tradiční centra do téměř 

každého koutu země, ačkoliv dík informačnímu deficitu v jakési zkomolené a zkreslené 

podobě, v jaké ve své podstatě v této zemi přežívá až dosud a v globálním kontextu 

působí poněkud pitoreskně.  Dá se říci, že koncem osmdesátých let se začíná definovat 

to, co dnes lze vnímat jako typicky český punk, jenž má ve své podstatě mnohem blíže 

k „tancovačkovému“ pivnímu rocku českého venkova. A to jak hudební strukturou 

písní, tak i jejich textovou stránkou
26

. 

2.1.5 1985 – 1990 

 

2.1.5.1 Hledání nových cest 

V půli osmdesátých let ve světě pomalu skomírá další vlna kapel, americký 

hardcore se více či méně vyčerpal a dá se říci, že rokem 1985 je ve své klasické podobě 

mrtev a na jeho hrobě povstává „mutant“ punku s metalem, jemuž se v té době začalo 

říkat crossover a na opačném spektru pak college rock (ve kterém rezonují odkazy na 

míchání typicky amerického písničkářství s punkovou energií) a v neposlední řadě pak 

revival garage rocku, odkazující na šedesátá léta, opět ovšem okořeněný o punkový 

podtext. Post-punku i power popu stejně  

                                                 
22

 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc a společnost 1969-1989. Ústav pro soudové dějiny AV ČR, Maxdorf, 

1994.  
23

 Vladimír 518 a kolektiv. Kmeny 0. 1. vydání. Bigg Boss a Yinachi, 2013. s. 334 
24

 FUCHS, Filip. Kytary a řev aneb co bylo za zdí. 1. vydání. Papagájův Hlasatel, 2002. s. 252-255 

25
 Vladimír 518 a kolektiv. Kmeny 0. 1. vydání. Bigg Boss a Yinachi, 2013. s. 354-355 

26
 Komentář respondenta P.J. 
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jako new wave odzvonilo s odlivem komerčního zájmu, ale v podzemí se objevují i 

nové vlivy, které dají třeba na Britských ostrovech vzniknout rock´n´rollu s hororovou 

image jménem psychobilly či na extrémním konci škály stylu grindcore. Ortodoxně 

vnímaný punk se stává čím dál více subkulturou podzemní, pro okolní svět 

neproniknutelný a nesrozumitelný. Zároveň obdařený gloriolou „zla“, kterou sami jeho 

aktéři rádi a účinně přiživují.  Punk jako subkultura si vytvořil svůj vlastní paralelní 

vesmír, postavený na odmítání „středního proudu“, což mu umožnilo přežít dobu 

naprostého nezájmu masových médií. Vytvořil si svou vlastní síť podzemních 

vydavatelství, magazínů, distribucí, mezinárodní síť lidí vyměňujících si gramofonové 

desky i ideje skrze balíčky s namydlenými známkami, aby je bylo možno použít 

opakovaně. Punk se globálně stal neproniknutelným světem sám pro sebe a na poměrně 

dlouhou dobu se mu téměř dokonale podařilo vytrhnout z osidel komerčního 

showbusinessu. Do It Yourself se v punku stalo modlou i z nouze ctností, ale pomohlo 

mu na dlouhou dobu vyhnout se osudu jiných hudebních subkultur, de facto zmizevších 

s koncem zájmu mainstreamu a maximálně se na okamžik vrátivších v podobě revivalu. 

Zároveň punk stojí za vznikem a ovlivněním různých podob extrémního metalu a na 

straně druhé indie, college rocku a posléze grunge. 

Post grunge éra nového zájmu středního proudu o punk a jeho zpeněžení spolu 

s ideovým vyprazdňováním se postmoderní generace devadesátých let ovšem do značné 

míry i tuto škatulku devalvovalo na poněkud vyprázdněnou nádobu, ale to už je 

poněkud jiný příběh, neboť tato práce pojednává o éře končící rokem 89, kdy o tom, že 

za pár let budou z některých punk muzikantů multimilionáři, neměl nikdo ani zdání. 

 

2.1.5.2 Československo v letech perestrojky 

S druhou půlkou osmdesátých let přichází pozvolné společenské oteplení a 

kolem roku 1987 utichají i ty nejvyhrocenější anti-punkové represe v místní 

normalizační společnosti stejně tak, jako utichá normalizace sama, protože 

„Normalizační režim přestal plnit základní podmínku „společenské smlouvy“, totiž 

zajištění trvalého růstu životní úrovně“
27

. Samozřejmě represe neutichly zcela, ale 

najednou již není záležitostí minut, po kterých lze s punkovou image kráčet po ulici bez 

toho, aby byl daný chodec kontrolován Veřejnou bezpečností. Ubylo i na frekvenci 

                                                 
27

 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc a společnost 1969-1989. Ústav pro soudové dějiny AV ČR, Maxdorf, 

1994. s. 55 
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předvolávání již zajetých exemplářů závadové mládeže k výslechům a v neposlední 

řadě punkové kapely mají mnohem snazší podmínky k vystupování, stejně jako bylo o 

poznání méně nebezpečné uspořádat nelegální vystoupení. (vzpomínky) Ba dokonce 

přichází i éra legalizovaných kapel a jako v téměř poslední ze zemí východního bloku tu 

vychází první punk desky (EP Dybbuk a SP VZ – Visací Zámek). Na scéně zůstalo pár 

ze souborů, které přežily anti-punkový „hon na čarodějnice“ jako Visací Zámek, 

Radegast, Plexis, Dybbuk či bratislavští Ex-Tip a Zóna A, na Telex přejmenovaný 

Novodur, ale pak je tu vlna nových kapel jako z trosek Zastávky Mileč povstanuvší 

Znouzectnost, Tři Sestry, HNF, Kritická Situace, OPM, PS, Suicidal Commando, Šanov 

1, Zelení Kanibalové, FAS (zárodek kontroverzní kapely Orlík), Mladé Rozlety, Lord 

Alex, Na Šrot, Svobodný Slovo, Michael’s Uncle, Zeměžluč, Vzor 60, E!E a další. 

Značná část mladých kapel si bere za svou inspiraci hardcore punkem (především 

záležitosti z Prahy a jihozápadu Čech), jiné se drží v zajetých kolejích. Mnohé z těchto 

kapel měly jepičí život, jiné jsou aktivní dodnes. V druhé půli osmdesátých let dochází 

také k expanzi punku na venkov, do míst a regionů, které do té doby byly mimo 

subkulturní dění. Vzniká naprosto specifická místní variace na punk se svým 

specifickým stereotypním vizuálem „účes ala Mohykán, nepadnoucí kožená bunda 

s nápisem The Exploited, ruku v ruce s opěvováním pivní kultury“. V rámci celé té 

globální punkové množiny se jedná o pouze marginální skupinu, v podstatě téměř čistě 

regionální mutaci, vzniknuvší v éře „zvesničtění punku“ na samém závěru osmdesátých 

let. Tento v podstatě předobraz pozdějšího archetypu českého punku se zrodil za zcela 

specifických podmínek, což bylo i dílem způsobeno již několikráte zmíněnou místní 

odtržeností od globálního hudebního dění a přežívá v podstatě díky tradičnímu českému 

kverulantství, bazírujícím na všeobjímajícím národoveckém mýtu o „českých 

specifických cestách“. Vůči této podobě punku se pak výrazně vymezovaly a vymezují 

skupiny punků nejrůznějšího zaměření z především tradičních center této subkultury a 

hledající své inspirace ve světovém subkulturním dění. S tím je spojena i již od konce 

osmdesátých let se objevující animozita těchto dvou variací punku jako takového.
28

 

2.2 Tištěná média normalizačního Československa 
 

„V době normalizace byla masová média důsledně podřízena oddělení masových 

sdělovacích prostředků ÚV KSČ, které projednávalo náklady jednotlivých titulů, 

                                                 
28
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povolovalo výši remitendy, schvalovalo rušení nebo povolování titulů, zabývalo se 

polygrafickou základnou i např. demografickou skladbou novinářů. ÚV KSČ 

prostřednictvím tohoto oddělení usměrňoval kádrovou politiku novin a časopisů. (…) 

Normalizační vedení KSČ se snažilo o velice důslednou kontrolu médií a lidí, kteří v 

nich působili. V médiích měli pracovat jen „názorově spolehliví“. Československý svaz 

novinářů v době normalizace podporoval a prosazoval politickou linii KSČ. Značné 

úsilí bylo vynaloženo na socialistickou výchovu všech nových novinářů – 70. a 80. léta 

znamenala nárůst nejrůznějších kurzů a programů dalšího vzdělávání novinářů.”
29

 Díky 

všem těmto opatřením se mohla média stát efektivním propagandistickým nástrojem. To 

vše samozřejmě pod dohledem ČÚTI a následně FÚTI a za působení systému následné 

kontroly, eventuálně přístupu, který vyvolával v redaktorech přísnou autocenzuru.
30

 

Oficiální tištěná média v socialistickém Československu lze rozdělit do několika 

skupin. Byly tu celostátní deníky Rudé právo, Mladá fronta, Práce, Zemědělské noviny, 

regionální (či lépe řečeno krajské) deníky jako například Jihočeská pravda. Společenské 

magazíny vydávané s týdenní až měsíční periodicitou 100 plus 1 zahraničních 

zajímavostí, Svět v obrazech, Mladý svět, Květy. A konečně magazíny zaměřené na 

určité cílové skupiny společnosti (mládež, fandy hudby, vojáky, zahrádkáře, motoristy, 

modeláře…) ABC, Melodie, Signál, Obrana lidu, Svět motorů, Žena a móda. Po 

mediálně velice svobodných šedesátých letech přichází s Husákovskou érou výrazné 

ochlazení a ruku v ruce s Poučením z krizového vývoje
31

 masivní ideologické očištění 

redakčního sboru i likvidace některých periodik, mající za následek proměnu tištěných 

periodik v pouhou „hlásnou troubu“ normalizujícího se systému. Ten ovšem zároveň ve 

své podstatě rezignoval na jakékoliv jiné hodnoty, než byl konformismus a 

materialisticky orientovaný egoismus, stojící ve své podstatě v přímém rozporu k duchu 

socialismu či levicovému vidění světa obecně. Paradoxně byl tak punk stejným 

políčkem do tváře stádovosti normalizačního Československa jako „konzervativismus 

amerických předměstských maloměšťáků“. 

                                                 
29

 Média v době normalizace od dubna 1969 do listopadu 1989: Projekt "Dotkni se 20. století!" [online]. 

[cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://dvacatestoleti.eu/data/files/MH_ML_11_duben1969_list1989(1).pdf 
30

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

Portál. 2010. s. 209 
31

 Tamtéž, s. 205 

 



   

 

18 

  

 

3. Metodologie 
 

3.1 Obsahová analýza 

 

 „Obsahová analýza je kvantitativní objektivní analýza sdělení 

jakéhokoliv druhu. Obsahová analýza se může zabývat právě tak obsahem sdělení, jako 

jeho formou, obsahem i adresátem takového sdělení.“
32

 

 Obsahová analýza je nejčastěji využívanou metodou při 

výzkumu médií, konkrétně její častější (výše zmíněná) kvantitativní forma. Její 

uplatnění spočívá v převedení veškerých informací a obsahů do číselné formy (kódů), 

jejich záznamu do kódovací knihy a následném výpočtu výsledků, což nám dovoluje 

zpracování poměrně velkého množství článků (jednotek), objektivní shrnutí výsledků a 

díky tomu i snazší interpretaci a standardizaci. Ovšem právě díky tomuto zobecnění se 

často nelze dostat hlouběji pod významový povrch textů. O poznání méně používanou 

metodou je obsahová analýza kvalitativní. Jejím cílem není převod zkoumaných textů 

do statisticky měřitelných údajů a následně grafů a tabulek, ale odhalit širší kontext a 

souvislosti, skryté latentní významy. Ať už vědomé či nikoli. Umožňuje nám zaměřit se 

i na jazykovou stránku textu. Je zde nutná větší invence výzkumníka, která ovšem do 

značné míry ovlivňuje interpretace textu a následné shrnutí a formulace výsledků. Do 

interpretací textu se také do značné míry projevuje zkušenost a přehled výzkumníka o 

dané problematice, ale i jeho názory, priority. To způsobuje vždy nižší objektivnost 

výsledků a tím pádem i horší možnost standardizace a následné komparace výsledků. 

Na druhou stranu nám umožňuje podat mnohem komplexnější a barvitější obraz o dané 

problematice
33

. Tato kvalitativní analýza se často nazývá hermeneutickou. 

„Hermeneutická analýza vychází z literárně vědní textové interpretace. Pomocí 

subtilních interpretačních postupů se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší 

struktury. Odkrývají se autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační 

struktury.“
34

 

                                                 
32

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: 

Karolinum, 2000. s. 168 
33

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2000. 
34

 SCHULZ, Winfried, Helmut SCHERER, Lutz HAGEN, Irena REIFOVÁ a Jakub KONČELÍK. 

Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29 
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3.2 Použitá metoda 

 

Při tomto výzkumu byla použita kombinace obou přístupů, jelikož cílem nebylo 

zobecnit veškeré nalezené texty do grafů a tabulek, ale snažit se popsat na článcích 

historický vývoj punku jako takového v souvislostech zejména českého normalizačního 

prostředí. Kvantitativní analýza byla využita především jako systém třídění článků, 

který posloužil jako základ pro jejich následné interpretace. Díky systému kódování, 

který je stěžejní pro kvantitativní analýzu, byly články roztříděny podle názvu titulu, 

kde byly otištěny, roku a měsíce vydání, umístění (rubrika) a rozsahu. Dále byl kladen 

důraz na to, zda se jednalo o článek pouze informující (názorově objektivní) anebo 

článek tendenční, prezentující názory (většinou se jednalo samozřejmě o názory 

poplatné režimu). To bylo do značné míry ovlivněno tím, zda se jednalo o článek 

původní anebo pouze přejatý ze zahraničních titulů. Dále bylo při výzkumu podstatné, 

zda „punk“ a „nová vlna“ (a jejich představitelé) byla hlavním tématem textu nebo 

posloužila jako okrajová zmínka nebo dokonce pouze jako obrazový doprovod textu. 

Tento způsob třídění velmi usnadnil následnou kvalitativní interpretaci, jež si 

kladla za cíl popsat detailně vývoj subkultury punk právě na základě článků, které byly 

ke stanovenému tématu otištěny. 
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4. Praktická část 

4.1 Struktura zkoumaných titulů a článků 

 

Při výzkumu byla využita metoda obsahové analýzy článků, které byly vydány 

v daném časovém rozmezí 1977-1989. Jejich zastoupení bylo vybráno tak, aby 

postihovalo různé druhy tiskovin, které v dané době vycházely na našem území. Jednalo 

se o populární všeobecně společenské magazíny Mladý svět, Svět v obrazech, Signál, 

dále týdeník s hudebním zaměřením Melodie, na ženskou část čtenářstva zaměřený 

týdeník Květy, čtrnáctideník 100 plus 1 zahraničních zajímavostí a politicky zaměřené 

tituly týdeník ÚV KSČ Tribuna, Tvorba, Práce a Rudé právo. K jejich prostudování byl 

využit archiv Národní knihovny Klementinum, kde byly veškeré tiskoviny k dispozici, 

až na pár výjimek (chybějící svazky, poničené tituly), které byly dohledány v Knihovně 

FSV UK (budova Hollar). 

Z vydaných titulů byly vybrány veškeré články či zmínky, vztahující se 

k danému tématu, většinou na základě obsažených klíčových slov „punk“, „new wave“, 

„nová vlna“, konkrétních jmen interpretů či souvisejících sub-žánrů. 

Celkový počet článků k danému tématu čítá dohromady dvě stě šedesát čtyři 

zmínky. 

Titulem jednoznačně nejbohatším na relevantní tematické zmínky byl týdeník 

Melodie, kde se z celkového množství objevilo sto třicet tři články. Jednalo se o spíše 

kratší zmínky v rubrikách Ze světa (nejčastěji; později pod názvem Malé ozvěny 

z velkého světa) nebo Z domova, v rubrice Trendy, která se začala objevovat na 

stránkách Melodie v roce 1981, dokonce i v rubrice Kuriozita (Plasmatics)
35

. Dále se 

jednalo o komentáře, glosáře k současným světovým hitparádám a recenze nově 

vydaných titulů. Velké celostránkové články byly většinou věnovány spíše jednotlivým 

interpretům a koncipovány jako jejich profily (Patti Smith
36

, Velvet Underground
37

, 

Motorhead
38

). Od roku 1987 tyto profily vycházely jako rubrika s názvem Galaxie 

(otištěny profily kapel The Stranglers
39

, Public Image Limited
40

, Siouxie and the 

                                                 
35

 Melodie, 1982, č. 1 
36

 Melodie, 1977, č. 4 
37

 Melodie, 1977, č. 6 
38

 Melodie, 1983, č. 5 
39

 Melodie, 1987, č. 6 
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Banshees
41

), spíše sporadicky se objevily delší články, věnující se punku a nové vlně 

obecně („V bludišti žáci i profesoři“
42

, „Na nováčky nabito, na veterány 

poloprázdno“
43

). Melodie, jakožto hudební časopis, referovala i o hudebních akcích a 

festivalech, a to jak o lokálních (Pražské jazzové dny
44

, Rockový maratón
45

, Rockfest
46

, 

Čertovo kolo
47

), tak i o zahraničních (Reading rock festival 1979
48

, Jarocin 1987
49

). 

Melodie také dala prostor punku z jiných zemí než pouze USA a Velká Británie, viz 

poměrně rozsáhlý článek „Jugoslávie: Také na nové vlně“
50

 nebo článek „Sovětská 

rocková hudba – otevřená hra“
51

. Zajímavostmi jsou v roce 1985 otištěný text písně 

Válka od skupiny Moped
52

 anebo ve stejném roce otištěný komiks
53

, zobrazující čerta 

s transparentem „nová vlna“. 

V týdeníku Mladý svět bylo v rámci výzkumu nalezeno osmdesát osm zmínek. 

Převážná většina zde byla otištěna v rubrice Echo jako krátké informace, někdy taktéž 

doprovázené fotografií.  Objevují se zde také zřídka profily českých kapel, např. 

Zikkurat
54

. Nepříliš často byly otištěny i kratší reportáže z hudebních akcí (Beatsalón 

83
55

, Rockfest
56

, vystoupení skupiny Dybbuk
57

). Svým rozsahem se vyjímá 

celostránkový text Radka Johna s názvem Soumrak punku
58

. Od roku 1986 se začíná na 

stránkách Mladého světa objevovat pravidelně rubrika s profily zahraničních kapel, 

velmi často souvisejících s novou vlnou (Ramones
59

, Talking Heads
60

). 

Už poněkud méně časté byly zmínky k danému tématu v titulech Svět 

v obrazech, Signál a 100 plus 1 zahraničních zajímavostí. Svět v obrazech otiskoval jen 

několik delších článků, které byly většinou koncipovány jako součást „černé kroniky“ 

                                                                                                                                               
40

 Melodie, 1987, č. 8 
41

 Melodie, 1987, č. 5 
42

 Melodie, 1980, č. 6 
43

 Melodie, 1980, č. 8 
44

 Melodie, 1980, č. 1 
45

 Melodie, 1986, č. 3 
46

 Melodie, 1987, č. 7 
47

 Melodie, 1988, č. 1 
48

 Melodie, 1980, č. 1 
49

 Melodie, 1987, č. 10  
50

 Melodie, 1989, č. 9 
51

 Melodie, 1987, č. 6 
52

 Melodie, 1985, č. 3 
53

 Melodie, 1985, č. 12, viz obrazová příloha 1 
54

 Mladý svět, 1980, č. 29 
55

 Mladý svět, 1984, č. 7 
56

 Mladý svět, 1989, č. 18 
57

 Mladý svět, 1984, č. 46 
58

 Mladý svět, 1985, č. 11 
59

 Mladý svět, 1987, č. 19 
60

 Mladý svět, 1986, č. 7 
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(články o kriminalitě apod. na černém podkladu), jednalo se o texty „Třikrát zločin 

v konzumní společnosti“
61

  

a „Jsou takoví, jaký je jejich špinavý svět“
62

. Na stránkách Signálu vyšel velmi 

populární text, původně pocházející z týdeníku Der Spiegel  - „Punk: kultura z brlohů“
63

 

a o rok později celostránkový článek pojednávající o úmrtí Sida Viciouse - „Smrt 

rockového hudebníka“
64

. Na stránkách titulu 100 plus 1 zahraničních zajímavostí taktéž 

nevycházely články vztahující se k dané tématice příliš často. Ohledně punku zde bylo 

vše, dá se říci, řečeno v roce 1979 článkem „Punkrockové šílenství“
65

, kterému byly 

věnovány celé čtyři strany. Ostatní články se tématu dotýkaly spíše okrajově a hlavním 

tématem článků byly například protestující mládež anebo subkultura skinheads. Fotky 

punks byly k těmto článkům velmi často používány zejména jako poutavá a pobuřující 

ilustrace.
66

 

Ve zbývajících titulech Květy, Tvorba, Tribuna a Rudé právo pak vyšlo po 

jednom či dvou článcích, ovšem o to zásadnějších. V Květech se jednalo o článek 

s názvem „Punk, punk, punk – cvok“
67

, přejatý z týdeníku Der Spiegel, v Tvorbě to byl 

obsahově poměrně fundovaný článek s názvem „ „PUNK“ – protest nebo konzumní 

šlágr?“
68

. Týdeník Tribuna přinesl v roce 1983 článek „Hudba je umění“
69

 a nedlouho 

poté pro zdejší klima zlomový článek „Nová vlna se starým obsahem“
70

, který vyvolal 

celou řadu ohlasů a ty byly až do konce roku otiskovány na stránkách Tribuny téměř 

v každém čísle. A reakce na tento článek vyšla i v deníku Rudé právo pod názvem 

„Prevít rock – a my?“
71

. V deníku Práce zmínky nebyly nalezeny. 

                                                 
61

 Svět v obrazech, 1979, č. 6 
62

 Svět v obrazech, 1983, č. 29 
63

 Signál, 1978, č. 14 
64

 Signál, 1979, č. 25 
65

 100 plus 1, 1979, č. 26 
66

 Obrazová příloha 2 
67

 Květy, 1980, č. 9 
68

 Tvorba, 1978, č. 9 
69

 Tribuna, 1983, č. 7  
70

 Tribuna, 1983, č. 12 
71

 Rudé právo, 1983, 30.3. 
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4.2 Analýza článků 

 

4.2.1 Punk přichází (1976 až 1979) 

 

S nástupem normalizace se místní hudební svět více méně odtrhl od dění ve 

světě, ze kterého se sem v průběhu sedmdesátých let dostávali jen útržkovité informace, 

navíc ještě filtrovány skrze redakce časopisů, na hony vzdáleným tehdejším mladickým 

subkulturám. To je jedním z aspektů, proč zde byl punk za prvé nepochopen a za druhé 

vnímán jako něco z jiného vesmíru. Z kvasu zámořského a britského rocku, jenž v punk 

vyústil, se do místního prostředí nedostalo téměř nic. Popularita pub rocku, 60’s punku 

či garage rocku je přeci jen i v podmínkách západní společnosti přespříliš marginálním 

fenoménem na to, aby mu i zde bylo dopřáno nějak výraznějšího sluchu. Ačkoliv zpětně 

se v článcích o punku i o těchto záležitostech v pár slovech dočtete. Melodie, čerpající 

své informace z britských hudebních periodik, samozřejmě nástup punku zaznamenává, 

konkrétně první zmínka vypadá takto: „Celosvětová móda punk-rock provokuje i kritiky 

k obsáhlým hudebně sociologickým úvahám. Přehledné stati o novém stylu přinesly 

téměř současně polský hudební měsíčník Non Stop i jugoslávský Džuboks.“
72

. 

Některým interpretům dopřává roku 1977 až překvapivý prostor. Patti Smith a Blondie 

jsou toho roku v Melodii opakovaně zmiňovaná jména, ale nalezneme i zmínky o The 

Stranglers (někdy i propojené s úvahami o punku jako takovém): „Nový hit skupiny 

Stranglers Something Better Change mi na první poslech vnukl překvapivé zjištění, že 

inspirace módního punk-rocku (…) je možné hledat leckdy v mnohem čerstvějším a 

modernějším materiálu než v letité rockové klasice …“
73

 či Eddie And The Hot Rods
74

. 

Melodie, jak již bylo řečeno, v zásadě jediný český na moderní hudbu 

specializovaný hudební časopis, nástup punku nedokázal zachytit v plné jeho míře a 

především se ani nepokusil analyzovat jeho podstatu a kořeny. Jako vytržené z kontextu 

pak působí pravidelné zmínky o tom, že se dané kapele stalo to či ono - na stránkách 

Melodie se tak můžete dočíst, že si Patti Smith po pádu z pódia zlomila obratel
75

  

                                                 
72

 Melodie, 1977, č. 9 
73

 Tamtéž 
74

 Melodie, 1977, č. 12 
75

 Melodie, 1977, č. 10 
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a že z kapely The Damned odešel kytarista
76

, ovšem nedozvíte se, jak vlastně dané 

kapely a interpreti zní. Stejně tak poněkud groteskně vyznívá zmínka o tom, že polské a 

jugoslávské hudební časopisy přinesly velké články zabývající se punkem
77

. Výrazným 

problémem místní reality pak je to, že si sice čtenář Melodie může v roce 1978 přečíst o 

tom, že Patti Smith vydává desku
78

, nicméně nemá ani sebemenší šanci se k dané 

nahrávce oficiálním způsobem dostat. 

Fenomén nové hudby se časopis Melodie snaží přiblížit až v roce 1978 článkem 

„Nová vlna, staré rytmy“: „Zdá se, že příliv hudby označované termínem „nová vlna“ 

bude mít přece jenom dalekosáhlejší vliv na celou pop music než nějaká sezónní 

provokace či dočasné odreagování se od překomplikovanosti jazz rocku. Britská scéna 

je novým směrem dnes už jednoznačně zaplavena – zprvu spíše pouliční a klubové 

hnutí se přeneslo na titulní stránky odborných hudebních časopisů, ovládlo hitparády a 

začalo tedy zajímat i obchodníky z velkých gramofonových koncernů.“
79

. Následoval 

článek „Co je to punk?“
80

. Ten poměrně fundovaně popisuje kořeny stylu v garage 

rocku šedesátých let, zmiňujíc americké soubory The Kingsmen a Shadow Of Knights, 

stejně jako o pár let mladší The Stooges. 

První zmínkou o novém subkulturním fenoménu mimo specializovaná hudební 

periodika je pak pár slov v článku „Kam kráčí americká mládež“
81

, týkající se neutěšené 

situace americké mládeže a zmiňující nový trend „tramp rockových“ kapel Sex Pistols, 

Dead Boys či Hot Knives, ve stejné době punk prožívá na západě svůj vrchol a prvních 

patnáct minut slávy. Nejpodrobnějším seznámením se s celou novou subkulturou je pak 

v roce 1977 několik odstavců v Mladém světě s názvem „Bezvýchodná módní vlna“. Ty 

ovšem zmiňují i ojedinělý názor: „Pro nás tato ve všech směrech bezvýchodná a 

dekadentní vlna, která demagogicky reaguje na vlnu korupce, násilí, sexu a zvrácenosti, 

jež postihla západní společnost, není senzací. Je jen důkazem toho, kam až může lidská 

důstojnost klesnout, kam až může to, co se často vydává za umění, zavést mladé lidi. 

Koketování s nacismem, militarismem a surovostmi bylo vždy symptomem dob, kdy se 

společnost ocitá ve slepé uličce, kdy problémy nahromaděné kapitalistickou společností 

                                                 
76

 Melodie, 1978, č. 5 
77

 Melodie, 1981, č. 9 
78

 Melodie, 1978, č. 4 
79

 Melodie, 1978, č. 1 
80

 Melodie, 1978, č. 4 
81

 100 plus 1, 1977, č. 21 
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explodují, a buržoazie dává vědomě přednost jakékoliv, byť i zvrácené revoltě před 

skutečným řešením sociálních a hospodářských problémů.“
82

. 

V letech 1977 až 1979 Mladý svět otiskuje krátké zmínky ve své hudební 

rubrice Echo v obdobném duchu jako Melodie. Zpětně možná nejzajímavější z těchto 

informací mohou být anonce na vysílání rozhlasového pořadu Větrník, roku 1979 čas od 

času prezentujícího profily punkových souborů Television, Clash nebo Generation X. 

Situace se mění s rokem 1978, velký ilustrovaný článek otiskuje Signál
83

, svou 

troškou do mlýna přispívá článkem i jinak velice konzervativně zaměřená Tvorba, která 

otiskuje článek „„PUNK“ – protest, nebo konzumní šlágr?“ a vcelku podrobný článek 

uzavírá slovy: „„Punk“ je vědomý úpadek, lidská degradace, hnus. Zastihl však svým 

nástupem část konzumní kapitalistické společnosti ve stádiu, kdy byla připravena punk 

přijmout  

a identifikovat se s ním.“
84

. Až s ročním zpožděním oproti konkurenci pak v roce 1979 

na punk reaguje jinak poměrně aktuální 100 plus 1 a to velmi rozsáhlým článkem 

„Punkrockové šílenství“
85

.  Všechny tyto články evidentně čerpají ze stejných zdrojů 

(Der Spiegel) a nalezneme zde slovo od slova stejné větné formulace.  Opakují se zde 

odstavce o úpadkovosti, fascinaci fašizmem, bezvýchodnosti. Pejorativně se vlastně 

všechny články vyjadřují i o původu muzikantů. Je zarážející, že média systému, který 

veškerou svou legitimitu odvozuje od dělnické třídy, pohrdavě zmiňují, že punkoví 

hudebníci se rekrutují z řad mládeže, vykonávající podřadná zaměstnání či 

nezaměstnaných. Znovu tak na frekventovanosti nabývá termín lumpenproletariat. Za 

vděk se samozřejmě bere názvy kapel a přezdívkami s nacistickými odkazy, do Tvorby 

tak proniká přezdívka frontmana relativně obskurních kanadských Villetones - Nazi 

Dog
86

. A zatímco místní média si již názor udělala na základě buržoazního bulváru, 

v reálu ti nihilističtí Sex Pistols pořádají vánoční akce pro děti stávkujících horníků a 

The Clash koncerty Rock Against Racism. 

Časopis 100 plus 1 navíc článek
87

, krom již obligátních výpadů, obohacuje o 

přehlídku zkomolených jmen - Iggy Pop je překřtěn na Eaggie Popa a Sid Vicious na 

Cida Viciouse. 
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Další ze zajímavých myšlenek, prolínajících se většinou zmínek o punku, je 

důraz na jeho amatérismus a neumětelství, zde narážíme ovšem na nepochopení celého 

rock´n´rollu od svého základu. Zatímco v místním prostředí se pěstoval a dosud pěstuje 

kult „profesionálních“ školených hudebníků, v anglosaském prostředí, kde rock´n´roll 

vznikl, se jedná o čisté pokračování kulturních tradic lidové hudby, produkované 

neškolenými lidmi. Jde o srážku bílé lidové hudby s černou, folklóru bílých 

přistěhovalců zkříženým s černým blues. Žádné noty ani hudební školy, ale čistý 

amatérismus, někdy nakonec ověnčený komerčním úspěchem. I proto tu od začátku 

máme ty nejprimárnější hudební nástroje - bubny a kytary, nástroje zvládnutelné bez 

dlouhých a složitých lekcí a schopné tvořit funkční doprovod jednoduchým zpěvným 

kompozicím. Punk v tomto smyslu byl pokračováním přesně této tradice a naopak se 

tím pyšnil, což bylo v místním prostředí, kde již místní lidová hudba byla dávno 

vysterilizována a zanesena aranžérským balastem „profesionálního hudebnického“ 

pojetí, věcí naprosto nepochopitelnou. Znovu a znovu se v článcích autoři nechápavě 

pozastavují nad tím, jak punkoví interpreti hrdě pohrdají školenou hudbou a staví se na 

její protipól. Je to jeden z paradoxů socialismu po česku, zvláště pak toho 

budovatelského a posléze normalizačního, kdy v pravdě pokrokářský koncept hudby 

obyčejných lidí pro obyčejné lidi, je likvidován „maloměšťáckým“ pohledem na věc. 

Jak již bylo řečeno, informace o punku v místních společenských magazínech 

jsou prakticky ve všech případech čerpány ze západoevropského bulváru typu Der 

Spiegel, který se v klasickém duchu časopisů své kategorie snažil operovat pouze se 

skandálními aspekty nové subkultury a tak je punk od začátku prezentován i zde. Právě 

tím ovšem nechtěně punku dali nový rozměr atraktivity pro místní rebelantské 

teenagery. 

Rok 1979 s sebou přináší punkový skandál číslo jedna, tragické úmrtí Sida 

Viciouse. Dá se říci, že to je nejmedializovanější rock´n´rollové úmrtí desetiletí a tím 

pádem vhodné sousto pro bulvár, ze kterého místní žurnalistika v té době primárně 

čerpá. Smutný konec mladého rock´n´rollového rebela zaznamenává ve velkých 

článcích Signál
88

 i Svět v obrazech
89

, je to navíc vhodné téma pro normalizační 

ostrakizování něčeho, co se vymykalo tehdejší konfekci, a bylo místním prostředím 

nepochopeno. Po smrti Sida Vicouse, která se dočkala vydatné publicity, v zásadě 
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referující ve stylu „to je ten PUNK, vždyť jsme vám to říkali“, v podstatě mizí o punku 

jakékoliv zmínky. 

4.2.2 „Punk is Dead?“ (1980 až 1982) 

 

Pro mainstreamová média západní Evropy byl punk ve své původní době 

v podstatě mrtev a v tamějším prostředí se v zásadě přesunul do podzemí žít si svůj 

vlastní paralelní život. Nicméně v kurzu jsou z punku vzešlé podoby rocku. O těch 

v mnoha případech krátce referuje Melodie. Ovšem téměř vždy opět bez hlubší analýzy 

a pokusu a přiblížení subžánrů čtenářům. Melodie rovněž mnohdy více méně nadšeně 

referuje o punku jugoslávském, kde se nová subkultura stala zásadním hudebním 

žánrem nové generace. Tu a tam do Melodie (či v pár slovech do Mladého světa) 

problesknou i jména podzemních kapel jako Crass, Angelic Upstarts či amerických 

Dead Kennedys, Minor Threat, TSOL  a vlastně nevědomky tak normalizační hudební 

tiskovina zaznamenala příchod stylu hardcore na scénu. 

Český punk jako by pro média až do éry anti-punkového běsnění blížící se půle 

osmdesátých let téměř neexistoval a to včetně médií hudebních a pro mládež určených, 

jako byla Melodie či Mladý svět. Tato situace působí, jako by se tomuto ošemetnému 

tématu média vyhýbala stylem příslovečného „čerta kříži“. Punk je prezentován jako 

určitý symptom nemoci buržoazní společnosti, který přece v „naší socialistické“ 

společnosti neexistuje. Jako paradox pak působí pravidelné zmínky v Melodii o punku 

jugoslávském
90

 a později polském. V obou (taktéž socialistických) zemích byl punk 

mezi mládeží velkým fenoménem se zásadním společenským přesahem. Pokud se o 

punkových kapelách píše jinak než v pejorativním slova smyslu, je termín taktně 

obcházen složeninami „Nová vlna“ či „Nový rock“. 

V tomto ohledu je jistě zajímavých kontrastem přístup československý 

v konfrontaci s již zmíněnými, rovněž socialistickými zeměmi jakými byly Jugoslávie a 

Polsko. Především Jugoslávie prožila již na konci sedmdesátých let autentický punkový 

boom se vším, co s tím bylo spojeno. Státní vydavatelství vydávají punkové desky, a to 

jak licence souborů zahraniční provenience, tak i mladým souborům místním, ty 

dostávají stejně tak prostor i v studentských rozhlasových pořadech a v celostátní 

televizi. Jugoslávské edice prvních singlů The Clash či The Jam vychází již v roce 1977 
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a jen o necelý rok později vychází první desky místních kapel Pankrti či Prljavo 

Kazaliště. Polsko si totéž prožívá jen o pár let později.
91

 

Pražské Jazzové dny, zásadní místní přehlídka mladé hudební tvorby, zažívá na 

svém v pořadí devátém ročníku nečekaný úspěch místní mutace punku, s tím se zde 

představují Zikkurat, mladická formace Energie G a v neposlední řadě i punkový 

projekt kapely Extempore s názvem Velkoměsto, složený v převážné většině z přejatých 

punkových písní. Mladý svět uveřejňuje profil Zikkuratu
92

 dokonce včetně textu Disco 

2000. Melodie v reportáži z Jazzových dnů, sepsané Janem Rejžkem, pak zmiňuje 

především Extempore („… jejich výpověď byl strohá, řeřavá, neúprosná. Kdo chce, 

uvidí tam Zappovy duchy, vtipálek přiskočí a přilípne sem název – český punk.“
93

) a 

Zikkurat, nicméně Energii G se dostalo výsady skončit mezi nemnoha publikovanými 

fotografiemi
94

. Nicméně to je v konečném důsledku vše, co se tehdejší čtenáři o 

místním punku mohli dočíst. V aktualitách Melodie z let 1980 a 1981 se ale můžete 

nečekaně dozvědět třeba o tom, že vychází kompilace s nahrávkami finských punk 

kapel Eppu Normaali a Loose prick, že bývalí členové Sex Pistols mají novou kapelu 

The Proffesionals, Stranglers byli zatčeni po koncertě v Nice nebo například že Japonci 

Anarchy natáčejí novou desku v Londýně
95

. 

Melodie roku 1982 překvapivě publikuje dva navýsost zajímavé články, týkající 

se aktuálního punkového dění. Prvním je „Kde končí legrace“
96

, dotýkající se britské 

vlny Oi! punku a infiltrací neonacistických skinheadů na koncerty, vedoucí k eskalaci 

násilí v jejich průběhu. Druhým a o poznání zajímavějším je text s názvem „Punk bez 

odezvy“
97

, který reflektuje radikálně levicové politické poselství amerických Dead 

Kennnedys a v neposlední řadě zmiňující novou vlnu amerických punk kapel Toxic 

Reasons, Minor Threat, TSOL, Bad Brains, False Prophets, Husker Du, Black Flag, 

Youth Brigade a Government Issue. Jinak řečeno to, čemu se již tehdy v zahraničí říká 

hardcore punk. 
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4.2.3 Lov na punk (1983 až 1986) 

 

Zdánlivě jako blesk z čistého nebe přichází „Nová vlna se starým obsahem“. 

Text Jana Krýzla, popisující punk slovy: „Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, 

odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho normálního, barvení 

vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování hákových křížů, malování barevných 

pásů na obličej apod., to byl výsledek, který tato vlna přinesla.“
98

. Normalizace ve své 

uzavřenosti objevila, že punk se jako infekce šíří mezi mládeží i ve „šťastné“ 

socialistické společnosti. Boj s máničkami a undergroundem byl navíc více méně 

vybojován a tak přišli na řadu noví nepřátelé, se kterými bylo třeba v zájmu zdravého 

vývoje společnosti zatočit na příkaz z nejvyšších mocenských kruhů. ÚV KSČ, 

inspirováno instrukcemi z moskevské porady tajemníků ÚV komunistických a 

dělnických stran socialistických zemí pro mezinárodní a ideologické otázky
99

, dostalo 

tímto ten správný impulz a směr, kam zacílit své normalizační úsilí. Zde je ovšem nutno 

podotknout, že ačkoliv popud můžeme vystopovat u dané moskevské porady, její 

nasměrování na subkultury „závadové“ mládeže, bylo v takto silné míře čistě místní 

záležitostí, zosnovanou zdejšími normalizačními aparátčíky. Pro ilustraci a potvrzení 

stačí zmínit příklady sousedních zemí. V Polsku ve stejné době vycházejí desky 

punkových kapel na státních vydavatelstvích v desetitisícových nákladech, kapely se 

prezentují na monstrózním festivalu v Jarocinu a vrcholem oprese je občasný cenzorský 

zásah pípnutím do nahrávek (praxe ostatně aplikovaná i v tehdejší západní Evropě), 

Maďarsko pak celkem běžně hostí klubové koncerty kapel ze západní Evropy.
100

 Mladé 

české kapely, do té doby hrající plus mínus bez překážek a mnohdy s nakročením i 

k relativnímu úspěchu (jako tomu bylo třeba v případě Letadla, které před tím ještě 

stihlo nahrát i klip pro Televizní klub mladých), se náhle staly nepřáteli systému a 

punkové z ulic automaticky potenciálními delikventy. V té době navíc s inspirací 

v aktuálním zahraničním punku přichází do místního prostředí výrazně radikálnější 

punkový zjev, a zatímco punk „model 79 / 80“ byl v převážné většině „sako a ostříhané 

vlasy“, generace o tři roky mladší, to již byly pokreslené kožené bundy, řetězy  
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a natužené vlasy. Snadný terč a Tribuna plní svou úlohu, jako namířený ukazováček 

v boji za vymýcení buržoazního zlořádu jmény nová vlna a punk. Při čtení textů 

Tribuny si čtenář plně uvědomuje, v čem spočívá princip místní normalizace. Tlak na 

konformitu, na to, že nic nesmí vybočovat. Zde již dávno nejde o socialismus či 

jakoukoliv formu společensko-ekonomického systému, je to prostý útok na vše, co 

vybočuje a provokuje. Tribuna, jakožto titul, jenž je hlasem systému, rozpoutává svůj 

boj k vymýcení všeho co je odlišné, pod rouškou ochrany společnosti boje za 

kultivovanost a kvalitu. Zde se naplno odhaluje poněkud zcestné pojetí hudby, 

zastávané mocenským aparátem. Nicméně v následné smršti článků a reakcí na toto 

téma, Tribuna trochu překvapivě otiskuje i jiné úhly pohledu, jakým je třeba článek 

„Slovo kritiky“
101

 či některé reakce čtenářů. Kampaň má ovšem totálně devastační vliv 

na místní hudební a subkulturní podzemí a její stín se bude ve vzduchu vznášet v 

podstatě až do zvolení Gorbačova generálním tajemníkem a jeho vyhlášení programu 

perestrojky. 

V návaznosti na celkovou atmosféru ovšem „anti-punkové“ články pronikají i do 

jiných periodik. Namátkou Svět v obrazech a v něm dvoustrana s titulem „Jsou takoví, 

jaký je jejich špinavý svět“
102

, jenž je v podstatě rozšířenou recyklací předchozích 

článků z roku 78. Opakuje již předtím popsaná klišé, ale pro potenciální punkové 

fanoušky nabízí, ač patrně nechtěně, i přínosné informace o kořenech stylu a jménech 

kapel, po kterých se stojí za to poohlédnout. Se svou troškou do mlýna přichází i Mladý 

svět s článkem „Pankáč z diagnosťáku“
103

, líčící hypotetický příběh chovance ústavu 

pro mladistvé delikventy, či o rok mladší Johnův pamflet „Soumrak punku“
104

, snažící 

se nenásilnou formou v místní mládeži vzbudit dojem, že daná subkultura je v zemích 

svého vzniku mrtvá. Populárním zastrašujícím tématem je spojování punku s fašismem 

či neofašismem. Ostatně při listování časopisy jako Svět v obrazech či 100 plus 1 má 

čtenář pocit, že tato periodika jsou obecně doslova posedlá obviňováním nepřátel 

z fašizmu a permanentním děšením čtenářů strašákem mávajícím swastikou. V kontextu 

toho byl pro místní poměry punk se svou obsesí v nacistických i komunistických 

symbolech snadným a vděčným terčem. Obrázky punks
105

 se pak více či méně často 

zjevují jako ilustrace k článkům o mladých neonacistech a problémové mládeži 
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v západním světě. Kampaň na ostrakizování punků proniká na stránky hojně čtených 

regionálních deníků jako Jihočeská pravda
106

. Odkud tyto články čerpají, může být 

zřejmé již z fotografie u článku „I mládí má své stíny“
107

, pořízené STB bezprostředně 

po výslechu mladistvého punka ze Strakonic. Opět se tu ale především opakují v 

podstatě již stejná klišé o zmatenosti mládeže, její indoktrinaci skrze diverzní působení 

buržoazní propagandy, inklinaci k fašismu. Je příznačné, že je zde uvedena právě 

Jihočeská pravda, právě jižní Čechy totiž patřily k nejkonzervativnějším a 

nejrepresivnějším částem země a zároveň k místům s velice živým punkovým 

podzemím. 

V téže době Melodie čas od času informuje o kapelách z punku vzešlých a 

mnohdy formujících nové hudební subžánry. Totéž se dá říci o hudební rubrice 

Mladého světa. V převážné většině se ale žurnalisté úzkostlivě snaží vyhýbat termínu 

„punk“ jako takovému. Obecná úroveň časopisu Melodie se navíc katastrofálně propadá 

po redakčním zemětřesení, způsobeném zásahem ÚV KSČ na počátku roku 1984
108

. 

V této celkové atmosféře může působit jako zjevení i relativně nedlouhý článek 

o pražské dívčí kapele Dybbuk
109

 (v titulku přejmenovány na Dybbuck), která se 

pohybuje na hranici punku, new wave a minimalistického dívčího rocku. 
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4.2.4 Perestrojka (1986 až 1989) 

 

A klima se mění. Po velkém tajemnickém vymírání nastupuje Gorbačov a jeho 

perestrojka
110

, normalizační režim je zmaten a nový vítr začíná vanout i v místních 

tiskovinách. S desetiletým zpožděním se v „perestrojkovém“ období v Mladém světě či 

Melodii dočtete o kapelách, které v té době měly již období své hlavní slávy již za 

sebou. V době, kdy již dávno nereflektují tehdy aktuální hudební dění. Nicméně ve 

spojení s incidentem, který se udál během koncertu, spojeném s mezinárodním 

pochodem Olofa Palmeho, ještě médii probleskne poslední záchvěv anti-punkové 

propagandy. Ovšem to je již jen pouhá epizoda a o to groteskněji působí otištěný dopis 

jednoho z konferenciérů inkriminovaného festivalu v časopise Melodie
111

. 

Mladý svět otevírá poměrně zásadní diskuzi o přístupu systému k rockové hudbě 

velikým článkem „Rockování“, prezentujícím názory mladých publicistů i 

normalizačních „strážců čistoty kultury“, kde na přetřes přichází i obligátní 

profašistické postoje rockových kapel a jsou zde prezentovány dílem jako nesmyslné. 

Jaromír Tůma v něm píše: „ … O to více mě překvapují některé nefundované články, 

jako kupříkladu nedávno jeden převzatý z maďarského tisku (…) V článku jsem se však 

dočetl, že Clapton je rasista, že Bowie propaguje Hitlera, že i skupina Queen projevuje 

profašistické sklony.“
112

. „Rockování“ se na stránkách Mladého světa dočkalo i 

pokračování v následujících letech a poměrně výrazně napomáhá celkové změně 

přístupu k rockové hudbě. Nutno podotknout, že Mladý svět je ve své době časopis 

s enormní čteností a tudíž i celospolečenským dosahem. 

Hudební okénko Mladého světa Echo poznenáhlu poměrně systematicky 

uveřejňuje profily punkových či ex punkových kapel a hudebníků jako Ultravox
113

, 

Talking Heads
114

, Damned
115

 či Elvis Costello
116

. Otiskuje také samostatné články o 

z punku vzešlých subžánrech Paisley Underground
117

 a Cow punk
118

. 
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Novým fenoménem k tepání se stávají skinheads, o kterých velké články 

otiskuje jak Mladý Svět
119

, tak 100 plus 1
120

. V druhém titulu je pak i zmíněna 

návaznost tehdejších skinheads na punk (pozn. britská renesance skinheadské kultury je 

celá v režii punku a hudba skinheadů pozdních sedmdesátých a osmdesátých let je 

čistou variací na pouliční punk, ať již mluvíme o skinheads z levé i pravé části 

politického spektra). Zmíněny jsou kapely Skrewdriver, Böhse Onkels, 4 Skins a Body 

Checks, všechny s kořeny v punkové scéně. 

Melodie v „přestavbové“ éře znovu objevuje punk obdobnou formou. Roku 

1986 se postupně začínají množit zmínky o punku obecně a co víc i o punku místní 

provenience. Reportáž z koncertů v pražském klubu Gong
121

 je plná zmínek o VZ 

(pozn. Visací zámek). Ve zmínce se dočtete o návratu na pódia skupiny Bon Pari. 

Report z prvního ročníku Rockfestu pak zmiňuje FPB, Dybbuk, OZW a opět VZ. 

Od roku 1986 se stupňující se mírou objevují zmínky o punkovém dění ve světě 

a s postupem času se i termín punk začíná znovu užívat, aniž by byl vnímán pejorativně. 

Zaznamenána je soudní pře Dead Kennedys
122

 i jejich následný rozpad. Přečtěte si 

profil post-punkových Jesus & The Mary Chains
123

 i německých punků Die Toten 

Hosen
124

. Report z koncertu polských Siekiera
125

. Rozhovory s frontmanem polských 

Brygada Kryzys i s jeho krajany Kobranocka
126

. 

Melodie dokonce začíná otiskovat recenze zahraničních desek, které jsou ovšem 

stále nedostupné na místním oficiálním trhu. V roce 1987 v ní najdete recenzi na finální 

album amerických Hüsker Dü
127

, o rok později na aktuální LP Public Image Limited
128

. 

Velký report z festivalu Rockfest 1988
129

 věnuje jeho punkovému pódiu celý dlouhý 

sloupec a velice pozitivně se vyjadřuje o prakticky všech zúčastněných souborech, které 

ještě o dva roky dříve lavírovaly na hranici ilegality a o zájmu běžných tiskovin 

nemohla být ani zmínka. Najdete tu ovšem i zmínky o oblastních kolech Rockfestu. 

Otištěny jsou i anonce na vycházející první československé punk gramofonové desky, 
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EP dívčích Dybbuk
130

 a SP VZ
131

. Ti druzí se ještě v předrevoluční době stávají 

oficiální kapelou s relativně velkou publicitou, ke stejné metě mají nakročeno Jihlavští 

HNF, ti se však v roce 1988 rozpadají. 

Poslední antipunková křeč, se objevuje v Západočeské pravdě v květnu 1989 ve 

spojení s antisystémovými aktivitami Jana Rampicha je otištěn očerňující článek „Jeden 

z nich“
132

, jeho přináležení k “vyznavačům punku“ náležitě zdůrazňující.
133

 

Na druhou stranu se punk pozvolna vytrácí ze stránek Melodie i Mladého světa, 

stal se něčím relativně běžným, šokový efekt je pryč a světové trendy jsou navíc v té 

době již někde jinde. Jako zjevení v intencích roku 1988 působí zmínka o tom, že se 

Johnny Thunders stěhuje ze Švédska.
134

 

4.3 Shrnutí výzkumu 

 

Z analyzovaných dvanácti let jednoznačně vyplynula odpověď na v úvodu 

stanovené téma, formulované do hypotézy: „Obraz subkultury punk v normalizačních 

médiích se měnil v návaznosti na aktuální politickou situaci v Československu.“ To lze 

jednoznačně potvrdit, jelikož se měnil velmi intenzivně. Zajímavým zjištěním bylo už 

jen to, že zmínek v analyzovaných tiskovinách vyšlo nepřeberné množství. Ale o to 

překvapivější fakt je, že i přes tyto četné zmínky se zdejším normalizačním médiím 

nepodařilo podstatu punku a nové vlny postihnout. Přestože prostoru bylo využito 

nadmíru. Možná v některých případech i ke škodě režimu, protože čtenář se například 

neměl šanci dozvědět o levicovém pozadí této subkultury. Taktéž téměř chybí nástin 

historie a vzniku punku, hudebních i ideových kořenů. Punk se začíná v médiích 

objevovat relativně krátce po svém vzniku, ale spíše formou kuriozit, nežli něčím, co 

reálně existuje. Čtenář zprvu dostal informace o tom, jak takový příznivec punku 

vypadá a poté byl naprosto saturován jmény punkových či novovlnných hudebníků. To 

ovšem za situace, že ve zdejších podmínkách neměl šanci se dostat k jejich poslechu, 

bylo vcelku bezúčelné. V počáteční fázi byly otiskovány články většinou přejaté ze 

zahraničních periodik, systém neviděl důvod toto téma aplikovat na místní prostředí, 

kde prozatím nebylo reálnou hrozbou. A tak se dále otiskovaly zahraniční články, které 

(kromě hudebních periodik) spojovaly punk především s tématy extremismu, 

                                                 
130

 Melodie, 1988, č. 1 
131

 Melodie, 1988, č. 5 
132

 Západočeská pravda, 1989, 6.5. 
133

 Komentář respondenta M.S. 
134

 Mladý svět, 1988, č. 51 



   

 

35 

  

demonstracemi a závadovou mládeží. Vše se obrací v momentě, kdy režim začíná 

pociťovat v punku nového nepřítele (po vlně rockového undergroundu) a rázně 

zakročuje otištěním článku „Nová vlna se starým obsahem“ v Tribuně. To má vliv 

vskutku devastační na veškeré subkulturní dění, které tak utichá a spolu s ním i 

prezentace punku na stránkách tištěných médií. Nastalá situace trvá až do 

společenského uvolnění, které je spojené s nástupem Gorbačova do pozice generálního 

tajemníka a následnou perestrojkou. Toto uvolnění můžeme na stánkách tiskovin 

pozorovat například informováním o vydání prvních českých punkových 

gramofonových desek (Dybbuk a Visací zámek). 
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5. Závěr 
 

Ze stínu času tu vystupuje obrázek jedné subkultury, neschopnost normalizačních 

mocenských autorit pochopit realitu světa mladých bouřících se lidí i jejich 

zakonzervovanost v maloměšťáckém pohledu na svět, který zároveň tak rádi kritizovali. 

Z analýzy dvanácti let českých normalizačních tiskovin a jejich vztahu k jedné 

specifické hudební subkultuře vystupuje napovrch příběh dané doby a obnažuje 

paradoxy dané doby zasazené do konkrétního místa. Příběh punku v českých 

tiskovinách opisuje nejen vývoj punku jako takového, ale i proměny české společnosti a 

moci. Nepochopení a prapodivné paradoxy se táhnou v množství linií. Systém, jenž se 

ohání revoluční pokrokovostí, se utápí v tom nejhlubším konformismu. Strana, kterou 

spoluformovala avantgarda a výstřední bohémové, o půl století později jejich nástupce 

pasuje na své úhlavní nepřátele. Západní rock v převážné své většině radikálně levicový 

pasuje do role ideologického diverzanta imperialismu, ač právě rockové a punkové 

soubory zvláště, jsou v čele západního protiválečného a anti-imperialistického hnutí. Jak 

již bylo zmíněno, tento přístup je pak ve středoevropském prostoru specificky místní 

záležitostí, v převážné většině srovnatelně kulturně rozvinutých socialistických zemí je 

situace diametrálně odlišná. Odpověď, proč tomu tak bylo, je nasnadě. Punk 

v socialistickém Československu není obětí společenského systému jako takového, je 

obětí čistě místního normalizačního konformismu, jenž z myšlenek, kdysi vznešených, 

vytvořil jakýsi oportunistický absurdní režim, popírající sám sebe. Dogmaticky se 

snažící vše zakomponovat do svého pojetí socialismu sovětského typu, ten má v sobě 

ovšem v mnoha ohledech prvky bližší režimu carského samoděržaví, nežli k chápání 

socialismu v intencích evropských, kulturně sociálních tradic, ale skvěle zapadá do 

normalizačně konformistického konceptu světa, kde nic a nikdo nevybočuje z řady. Za 

pomoci policejních represí vytvořil ze zástupů nekonformní mládeže své oponenty. 

Z náctiletých punků vychoval své nepřátele šikanou a ostouzením. Tento stav je 

legitimizován právě skrze tiskoviny, nejzářnějším a zároveň nejkomplexnějším 

příkladem je pak skrze Tribunu rozpoutaná kampaň „Nová vlna se starým obsahem“. 

Normalizační systém nedokázal pochopit, že i ti, kdož nezapadají do davu, mohou být 

funkčními součástmi společnosti, a že revoltující mládež se v převážné většině po pár 

letech usadí sama. Stačí dát jí pocit volnosti, gramofonové desky a místa, kde se lze 
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sdružovat (slovy antického klasika – „chléb a hry“). Normalizační paranoia ale něco 

takového nebyla schopna vstřebat a respektovat, což zásadně napomohlo k tomu, aby si 

vykopala de facto vlastní hrob. Na dvanácti letech novinových článků tu pak může 

pozorný čtenář vnímat nejen proměny zdejší společnosti, ale i zachytit příběh doby, kdy 

ten zlořečený rock´n´roll nebyl pouhou hudbou, a nutno říci, že mnohdy jí nebyl 

z donucení. Stejně jako lze alespoň v útržcích pochopit příběhy místních mladistvých 

rebelů taktéž z donucení. 
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6. Summary 
 

Based on analysis of twelve years of articles about punk and new wave in printed 

media during the period of normalization, we can say, that our hypothesis was verified. 

It means that „the image of the punk subculture in Czechoslovakian printed media in the 

period of normalization had changed a lot according to recent political situation“. Very 

interesting finding was already the fact, that there were many articles about punk printed 

during this era. In despite of that there were lot of articles published, there was no 

possibility to get to know more serious information about this genre, about the origins 

of punk music and also about the leftist background. First remarks are appearing quite 

soon after the first punk explosion. Punk is presented as something not „real“ for the 

local atmosphere, just as a some kind of rarity. There was presented, how do the punks 

look like and there were also mentioned many names of punk artists. But on the other 

hand, it was quite useless, because there was no possibility to hear them.  At the 

beginning, there were printed usually assumed articles from foreign media, for the local 

political system there was no point to make their own articles, punk wasn´t that 

important and dangerous. So there were mostly articles about punks abroad in context of 

demonstrations and extremism (fascism). Everything had changed in the moment, when 

the local communist party begun to be afraid of punks and its consequences and tried to 

stop it with the article called „Nová vlna se starým obsahem“, which had entered the 

fight against punks and subcultures at all. It was successful, so it has devastated the 

local punk scene and even the interest about it. There were no bands existed, no articles 

printed. This situation had lasted till the perestroika came. This change we can see for 

example on published articles about first Czech punk released records (Dybbuk and 

Visací zámek bands).  
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