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1. ÚVOD 

 Tato práce se věnuje přesahu undergroundové subkultuy předlistopadového 

Československa do současnosti na příkladu mladých aktivních hudebníků, kteří 

jsou touto subkulturou určitým způsobem ovlivněni po hudební a ideové stránce. 

Inspirací pro mě bylo několik kapel, ve kterých hrají lidé narozeni kolem roku 

1985, kteří se pohybují v centru Prahy, mají podobný okruh přátel a hudebně 

navazují na předlistopadový underground a jeho zahraniční vzory. Můj zájem o 

toto téma vyvolal zejména jejich pohled na stav současné undergroundové 

subkultury v kontextu předlistopadového undergroundu a moţnou reflexi vlastní 

přináleţitosti k této subkultuře.  

 Je problematické, ţe underground je (oproti zavedeným termínům 

označujícím konkrétní subkultury jako např. metal či punk) poměrně 

mnohoznačný termín. V rámci zpracování zvoleného tématu pracuji s tímto 

termínem v kontextu subkultury, která se v Československu nacházela zhruba 

mezi lety 1968 – 1989 a jejího vymezení odbornou literaturou. Jiné moţné 

významy tohoto termínu vysvětlují respondenti a tyto jsou pak zahrnuty v 

praktické části práce. 

 Pro získávání dat a jejich následnou analýzu jsem vyuţil kvalitativní 

metody, konkrétně metodu polostrukturovaných rozhovorů vedených s vybranými 

hudebníky a metodu zúčastněného pozorování prováděnou především na 

koncertech a doprovodných akcích, na kterých dotazovaní účinkovali. 

 

 Struktura bakalářské práce je následující. Po úvodu následuje první -

teoretická- část. Ta obsahuje jednak stručné vymezení pojmů, které v práci 

pouţívám a dále teoreticko-historické zakotvení undergroundu, tedy stručný vývoj 

československého undergroundu a jeho hudby. Ve zkratce jde o vybraný vývoj 

subkultur mládeţe a rockové hudby v zahraničí
1
, které byly významné pro vývoj 

československého undergroundu. Konečně jde o popis a vývoj československé 

undergroundové subkultury jako alternativní scény a tehdejší hudby. 

 Druhou částí bakalářské práce je metodologie. Zde popisuji, jaké metody a 

                                                 
1 Jde de facto o západní anglofonní svět – primárně Spojené státy americké a okrajově Velká Británie. 
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postupy jsem zvolil a za jakým účelem. Navrhuji výběr zkoumaného vzorku, jeho 

ohraničení a způsob, jakým jsem se k němu dopracoval. Je zde určeno i jakým 

způsobem pracuji se získanými daty v analytické části. 

 Třetí a poslední část práce je samotná analýza dat z polostrukturovaných 

rozhovorů a zúčastněného pozorování, získaných během výzkumu. Jde o souhrn 

výsledků z výzkumu, ve kterém se zaměřuji na porovnání tvrzení mladých 

hudebníků aktivních převáţně v centru Prahy, kteří na československý 

underground hudebně i názorově navazují a snaţím se zjistit, jak reflektují stav 

undergroundu v současnosti. Pro popsání zmíněného výcházím z těchto čtyř 

okruhů: sociokulturní pozadí hudebníků a moţné podobnosti s minulostí, co to je 

a co to byl underground, jakým způsobem se projevil v hudbě, jaká je vizuální 

stránka současného undergroundu. 

 

 Zdroje vyuţité v této práci jsou poměrně různorodé a to hlavně pro 

historické zakotvení československého undergroundu a československé 

undergroundové hudby. Pro ně jsem informace získával z odborné literatury
2
, 

rozhovorových knih
3
 a knih shrnujících rockový hudební vývoj ať uţ v zahraničí 

nebo v Československu
4
. Mimo to jsem k tomuto tématu shlédl několik filmových 

dokumentů mapujících vývoj světové rockové hudby a na něj napojené 

alternativní scény undergroundu v Československu a částečně takté v zahraničí
5
. 

V metodologické části se opírám převáţně o knihu Kvalitativní výzkum: Základní 

metody a aplikace, přičemţ s vymezením pojmů a teoretickým zakotvením jsem 

čerpal zejména z knih Folklor atomového věku, Alternativní kultura a Velký 

sociologický slovník. Veškeré pouţité zdroje, jsou vypsány na konci práce v 

seznamu pouţitých zdrojů. 

  

 

                                                 
2 Velkým přínosem zde byla kniha Byl to jenom Rock'n'roll od Miroslava Vaňka a „Vraťte nám vlasy!“ od Petra 

Blaţka 

3 Zde je třeba zmíňit knihu Pohledy zevnitř od Martina Machovce  

4 Zejména kniha Bigbít od Vojtěcha Lindaura a Ondřeje Konráda 

5 Vynikající série z produkce České Televize Bigbít a Alternativní kultura a pro přehled zahraničního vývoje rocku 

americký History of Rock'n'roll a britský Seven Ages of Rock 



 8       

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 Tato kapitola je rozdělena na dvě části. V první jsou skrze odbornou 

literaturu definovány základní pojmy, se kterými v práci operuji a nastíněny 

teoretické koncepty, ze kterých vycházím. V druhé části je stručně popsán vývoj 

československého undergroundu od svého vzniku kolem konce 60. let. Nejprve je 

popsán vývoj zahraničních vlivů, které zásadním způsobem formulovaly vznik 

předchůdců československého undergroundu a následně vývoj undergroundové 

subkultury (s důrazem na její hudební sloţku) v komunistickém Československu. 

2.1. Vymezení pojmů 

 Zkoumání undergroundové subkultury nutně přináší potřebu popsat, co to 

subkultura je. Počátky studia subkultur leţí ve 20. letech 20. století v 'chicagské 

škole americké sociologie'. Původní zaměření studia se věnovalo zejména různým 

etnickým enklávám, mládeţi, zločincům a dalším okrajovým skupinám. 

Subkultury byly vnímány jako narušitelé stability, které se společnost snaţí 

dosáhnout. Byly tedy v rámci společnosti vnímány jako deviantní, coţ posléze v 

70. letech vedlo v rámci studia subkultur k přechodu ke kriminologii. V konečném 

důsledku nebyly subkultury zkoumány jako svébytné systémy, ale šlo převáţně o 

studium důsledků jednání, které nebylo povaţováno za společensky přijatelné. 

Jiný přístup zaujali v 60. a 70. letech vědci 'briminghamské školy', kteří na 

subkultury nenahlíţeli jako na deviantní výseky společnosti, ale jako na projev 

vzdoru vůči dominantní kultuře. (Heřmanský – Novotná in Janeček, 2011) 

 „Subkultura má „hodnoty a normy odlišné od většiny, k nimţ se hlásí určitá 

část populace.“ (Giddens, 1999, s. 563) a nějakým způsobem se vůči většině 

vymezuje. Velký sociologický slovník ji definuje takto: „Soubor specifických 

norem, hodnot, vzorů chování a ţivotní styl charakterizující určitou skupinu v 

rámci širšího společenství, případně tzv. dominantní či hlavní kultury, jíţ je tato 

skupina konstitutivní součástí. Termín subkultura se také vztahuje na specifickou 

skupinu, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, odlišných norem, hodnot, 

vzorců chování a zejména ţivotního stylu, i kdyţ se podílí na dominantní kultuře a 

na fungování širšího společenství. V kaţdém případě je důleţitým znakem 

subkultury viditelné odlišení od dominantní kultury.“ (Maříková, Petrusek, 
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Vodáková, 1996, s. 1248). Jednou z moţných platforem, pod kterou můţe 

subkultura vzniknout je hudba. Hudební subkultury jsou všeobecně poměrně 

dobře známé. Řekne-li někdo punk, hip-hop či metal, většina lidí si představí 

konkrétní atributy, které pouţívají lidé, jeţ poslouchají daný hudební styl a jsou 

součástí jeho subkultury. 

 Tím je nadnesen jeden ze základních znaků subkultury, a tím je 'subkulturní 

styl'. Jeho „nejviditelnější a tudíţ nejvýraznější součást je vizáţ, tedy oblečení, 

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

vizáţ můţe člen subkultry nejsnáze demonstrovat svou příslušnost k dané 

subkultuře a odlišnost od mainstreamu.“ (Heřmanský – Novotná in Janeček, 2011, 

s. 95) Dick Hebdige subkulturnímu stylu přisuzuje tři propojené vlastnosti: vizáţ, 

vystupování a slang. (Hebdige, 1976) 

 Kromě oblečení a výrazových prostředků nicméně subkultura obsahuje i 

specifický soubor hodnot, norem a postojů, kteým se členové subkultury řídi. Tyto 

by se daly shrnout pod celkové označení 'subkulturní ideologie', který se v 

antropologii v podobném kontextu někdy nazývá jako 'worldview' neboli 

světonázor. (Heřmanský – Novotná in Janeček, 2011, s. 94) 

 Subkultura, která se vůči společnosti vymezuje a je s ní aţ v přímém 

rozporu je označována jako 'kontrakultura'. K té je ve velkém sociologickém 

slovníku napsáno, ţe „je moţné setkat se s kontrakulturami, které svou kritiku 

umírněně omezují na vybrané oblasti oficiální kultury, stejně jako s radikálními 

kontrakulturami, které směřují k negací celého kulturního systému. Kontrakulturní 

hnutí v mnoha případech usilují o vytvoření alternativní kultury (viz např. 

komuny hippies v 60. letech, atd.)“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 526). 

Pro kontrakulturu je typický nesouhlas s normami, hodnotami a idejemi oficální 

kultury, zároveň je na oficiální kultuře ale závislá, neboť pouze v jejím rámci 

kontrakultura nabýví smysl a její základní premisy jsou srozumitelné a 

realizovatelné. 

 Obecný popis alternativní kultury, kterou subkultury či kontrakultury často 

vytvářejí je dle Alana následující: „Pomineme-li bohatou historii alternativní 

kultury ve smyslu reflektované odlišnosti vůči různým v dané době uznávaným či 

převládajícím kulturním proudům, i skutečnost, ţe samo označení se k nám 

dostalo z odlišného společenského prostředí, zavládla shoda na jejím základním 
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rysu: definičním atributem alternativní kultury je více či méně vědomý odklon od 

vládnoucích kulturních proudů, které v příběhu, kterému se věnujeme, mocensky 

prosazoval a podporoval totalitní reţim státního socialismu a které prosakovaly i 

do kultury masové a konzumní. Nesnáze vznikají teprve ve chvíli, kdy se 

ponoříme do široké škály aktivit, které zahrnují ty od undergroundových, 

disidentských, ilegálních, zakázaných či opozičních přes paralelní, nezávislé a 

neoficiální aţ po polooficiální.." (Alan, 2001, s. 6). Alan zároveň rozděluje 

kulturu socialistického Československa na oficiální, masovou a alternativní, 

přičemţ  krajní pól alternativní kultury představoval především kulturní 

underground. 

 Zde se dostáváme k termínu 'underground', jeţ je třeba nějakým způsobem 

popsat, a se kterým je zároveň poměrně velký problém. Ten pramení z toho, ţe 

termín underground – a v mém případě jde jak o undergroundovou subkulturu, tak 

o 'undergroundovou hudbu' v komunistickém Českoslovnsku respektive Česku – 

je poměrně široký a těţko ukotvitelný termín, který není striktně vymezen. 

Nenalezl jsem text, který by se teoreticky zaměřil konkrétně na undergroundovou 

hudbu v totalitním Československu. Existující knihy k tomuto tématu se věnují 

primárně několika nejvýraznějším kapelám, osobnostem či prostředí tehdejší doby 

ve formě popisné historie či rozhovorů s protagonisty.
6
 Vzhledem k tomu, ţe 

kapely hrající v undergroundu nemohou být vytrţené z kontextu společnosti, ve 

které se pohybovaly či pohybují, a která byla z tvůrčího hlediska poměrně 

různorodá, dovolil jsem si vyuţít texty, které se na underground z teoretického 

hlediska zaměřily buď skrze undergroundovou literaturu, která je tímto způsobem 

zpracována mnohem lépe, anebo texty nahlíţející na alternativní kulturu 

komunistického Československa obecně
7
. 

  Underground jako krajní pól alternativní kultury „byl nesen odmítáním 

nebo ignorováním totalitního reţimu či jeho institucí a představoval formu 

vědomého odporu.“ (Alan, 2001, s. 19) Podobně popisuje underground i Pilař, 

vycházející z formulací Martina C. Putny, kdy udává čtyři kroky, které člověka do 

undergroundu dovedou: 

                                                 
6 Knihy jako: Pravdivý příběh Plastic People, Bez ohňů je underground, Evangelium podle Brabence, Obraz doby, 

aneb Chaotické vzpomínky na ţivot v českém undergroundu 70. let, atd. 

7 Jde zejména o tyto tři knihy: Martin Pilař, Underground – Kapitoly o českém literárním undergroundu, Martin 

Machovec, Pohledy Zevnitř a Josef Alan, Alternativní kultura – Příběh české společnosti 1945 - 1989 



 11       

 odpor k oficiálnímu světu a jeho kultuře; 

 odchod z něho; 

 sdruţení s lidmi podobně uvaţujícími; 

 vytváření jiného, paralelního světa s jinou kulturou a jinými hodnotami 

(Pilař, 1999, s. 14) 

 Pojem undergroundu jako kulturního podzemí je nicméně příliš široký, coţ 

Putna „dokládá dlouhým výčtem hnutí a seskupení, která vznikala výše uvedeným 

způsobem: začíná u kyniků a pokračuje (mj. přes české bratry a dekadenty) k 

beatnikům, hippies, undergroundu, punkerům, protikomunistickým disidentům 

apod.“ (Pilař, 1999, s. 14). Důleţité je, ţe underground je uveden jako pojem 

vymezující něco konkrétnějšího, něco co stojí na niţší úrovni pomyslné 

hierarchie, neţ je obecné vymezení kulturního podzemí. Pilař dále píše, ţe český 

literární underground se v posledních několika letech postupně ustálil v označení 

literárních aktivit, které se děly v určitých časových obdobích, na určitých místech 

a hlavně s konkrétními vůdčimi osobnostmi. Podobným způsobem přistupuji i já k 

českému hudebnímu undergroundu, který je úzce spjat se 70. a 80. lety, s 

konkrétními kapelami, s vlastními vůdčimi osobnostmi a vlastními poli 

působnosti, přičemţ mnoho z výše zmíněného se prolíná i s literárním 

undergroundem
8
. 

 Termínem 'underground' mám tedy na mysli subkulturu, která nebyla 

součástí oficiální a masové kultury komunistického Československa, nýbrţ 

československé alternativní kultury. V rámci alternativní československé kultury 

stála tato subkultura na jejím relativním okraji, na rozdíl od např. Jazzové sekce 

apod., kdy striktně odmítala jakoukoliv formu spolupráce s reţimem
9
. Největší 

umělecký záběr v undergroundové subkultuře měla pravděpodobně literatura a 

hudba
10

, přičemţ ideologie a styl československého undergroundu nevznikal 

nutně čistě kvůli jednomu z moţných uměleckých médií, jako je hudba, literatura 

či výtvarné umění, ale kvůli celkovému znechucení oficiálním světem a jeho 

                                                 
8 Příkladem můţe být Ivan Martin Jirous jako vůdčí osobnost undergroundu, silně ovlivňující jak jeho literární tvorbu 

tak i hudební. Mejla Hlavsa naproti tomu byl primárně hudebník a v rámci hudebního undergroundu bezpochyby 

jeden z čelních představitelů. 

9 Viz Zpráva o třetím českém hudebním obrození od Ivata Martina Jirouse, ve které je poměrně striktní odmítnutí 

vládnoucího reţimu přesně popsáno. Tento text je vyuţíván i v dalších částech práce. 

10 V undergroundu nicméně tvořilo i mnoho výtvarných umělců např. Karel Nepraš, Viktor Karlík, ad. 
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kulturou a kvůli silné potřebě existence prostředí, ve kterém by se mohli 

nonkonformní lidé svobodněji realizovat. 

Zdroj: Chorvátovičová, 2011 

 

„Ačkoliv měl několik odlišně historicky situovaných podob, všechny spojovaly 

shodné obecné rysy, především výrazná orientace na oblast umění, lpění na tvůrčí 

nezávislosti, uzavřenost do vlastního světa a s tím spojené utváření relativně 

úzkých kulturních enkláv. A také důrazné odmítání názoru, ţe jde o primárně 

vědomý politický postoj; jejich aktivity zpolitizoval teprve sám reţim. Další jeho 

vlastností bylo spontánní dodrţování specifické „duchovná morálky“ (důraz na 

opravdovost, autenticitu, tvůrčí poctivost atp.) a značná indolence vůči sociálním 

normám chování... mizel rozdíl mezi nonkonformním, sociálně deviantním a 

dokonce patologickým chováním... V tomto smyslu byl underground ţivotním 

stylem: „underground se hrát nedá, to není hudební styl... ani třeba malířský nebo 

spisovatelský, není to uměleckej styl, to je ţivotní styl, v undergroundu můţe bejt 

i netvůrčí člověk“ (F. T.). Některé lidi právě tento moment od undergroundu 

odrazoval („s lidma z undergroundu jsem se stýkal, ale ţe bych programově 

undergroundově ţil, to ne“ - B. L.).“ (Alan, 2001, s. 19) 

2.2. Historie undergroundu 

 Co znamená a je underground v současnosti a jak se liší od toho 

předlistopadového se budu snaţit zjistit mezi mladými a aktivními hudebníky, 

kteří jsou na underground nějakým způsobem navázáni – ţádná definice 

aktuálního, předlistopadového či světového undergroundu a undergroundové 
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subkultury neexistuje
11. 

Co byl československý underground 70. potaţmo 80. let 

lze zrekonstruovat z existující literatury a rozhovorů se samotnými aktéry. 

Významným textem na toto téma je 'Zpráva o třetím českém hudebním obrození' 

od Ivana Martina Jirouse z března roku 1974, kterou lze chápat jako ideový 

manifest československé undergroundové subkultury. Vnímání alternativní 

kultury či přímo undregroundové subkultury v Československu se značně rozšířilo 

skrze literaturu, která vyšla v průběhu posledních dvaceti let. Pro hlubší 

pochopení kulturního, respektive hudebního směřování československého 

undergroundu je nutné zmínit i vývoj zahraniční hudby a s ní spojených subkultur 

ve Spojených státech a ve Velké Británii. Tento výzkum se ovšem věnuje pouze 

zlomku československé undergroundové tvorby – coţ je vzhledem k rozsáhlé 

kulturní a umělecké činnosti členů této subkultury a rozsahu této práce 

pochopitelné – a to právě hudbě. Undergroundová hudba se ovšem zrodila z 

rock'n'rollu 60. let ve Spojených státech a pochopení českého undergroundu a jeho 

hudby tedy není bez exkurze do hudební minulosti a subkultur mládeţe
12

 Ameriky 

a Velké Británie moţné. 

 Pro stručný hudební a kulturní přehled Ameriky a Anglie 60.-80. let jsem 

vyuţil relativně velké mnoţství zdrojů, mimo jiné vynikající dokumenty '7 Ages 

of Rock' a 'History of Rock'n'roll' a encyklopedie 'The Greenwood Encyclopedia 

of Rock History'. 

2.2.1. USA 

 Vznik a vývoj československého undergroundu je tedy pochopitelně těsně 

spjat s vývojem kultury předchozích generací, ze kterých čerpá a na které částečně 

navazuje. Jeho kořeny ve světě lze dopátrat v subkulturách mládeţe, které začaly 

mohutně sílit po konci druhé světové války. Za jeden z pomyslných kořenů 

undergroundu by se dalo povaţovat hnutí beatníků, ve kterém je silně 

akcentovaná literární tvorba. Jako jedna z prvních a nejznámějších poválečných 

subkultur mládeţe vytvořili cestu, po které se následně pustilo mnoho dalších. 

Spojujícími prvky byla vzpoura proti starší generaci, kariéře, konzumu, 

                                                 
11 Ve Velkém sociologickém slovníku jsou definovány subkultury, které underground předcházely jako beatníci či 

subkultury příbuzné jako punk a hippies, a které československou undergroundovou subkulturu do velké míry 

ovlivnily. Underground jako takový ale samostatnou definici nemá. 

12 Viz Velký sociologický slovník. str. 1248 



 14       

politickému pragmatismu, rozrůstající se masové kultuře a oficíální kultuře vůbec. 

Proti tomu stavěli hodnotu individuální svobody, ţivotní styl nezávislý na 

penězích a majetku a vysokou míru tolerance ať uţ vůči homosexualitě nebo 

drogám. (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 123)  Na beatniky 

bezprostředně navazuje hnutí hippies. I v tomto hnutí je silným a propojujícím 

tématem protikonzumní způsob ţivota, vyzdvihování svobody a zároveň silný 

protiválečný tón. Literatura a hlavně hudba propojovala valnou většinu mladé 

alternativní generace své doby. 

 Termín underground byl poprvé pouţit pravděpodobně v roce 1957 v 

souvislosti s undergroundovým filmem ve Spojených státech amerických, s lidmi, 

jako byli například Andy Warhol, Jonas Mekas, Stan Brakhage či Jack Smith, a 

popisoval jejich postavení a postoj vůči oficiální kultuře, oficiální kritice a 

oficiálním médiím. (Vladimír 518, 2014, s. 114) Hudebně se underground ovšem 

nedá redukovat pouze na jeden hudební ţánr či styl. Underground byl 

kontrakulturní subkultura, která opět skrze různé umělecké prostředky, jako 

divadlo, literatura a hudba vyjadřovala umělecký a ţivotní postoj zcela odlišný od 

masové konzumní společnosti. V hudební oblasti se tak začínají sami nazývat 

umělci, kteří skládali hudbu mimo zavedená schémata a struktury. Cílenou 

snahou, vyplývající z vlastního ideového podkladu se vyhýbal a dokonce stavěl do 

kontrastu k běţnému pojetí tehdy vytvářené hudby. Té, se kterou byla spojena 

představa hudebníka, chovajícího se jako ustálený vzor a jeho úspěšná 

komercializace. V 60. letech je rodící se underground většinou chápán v 

souvislosti s kulturními projevy subkultury hippies, ale ve chvíli, kdy začala 

hudební vydavatelství úspěšné kapely této subkultury komercializovat, začaly 

vznikat proudy, které se stavěly i proti hnutí samotnému. 

 V akternativní umělecké sféře respektive v undergroundu tedy její 

vyhraněnější části, se nacházelo velké mnoţství tvůrčích lidí, podílejících se na 

vytváření časopisů, knih, plakátů, obrazů, soch, literatury a hudby, díky kterým se 

podařilo vytvořit paralelní kulturu na oficiálních strukturách prakticky nezávislou. 

Opozice vůči společenským konvencím se projevovala mnohostranně, ale v 

naprosté většině šlo o narušování ve většinové společnosti obvyklých norem. Šlo 

o provokativní módu a úpravu zevnějšku, chování v přístupu k sexu a drogám, ale 

i o světonázorovou orientaci, stavějící se proti konformitě společenského 
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establishmentu, kde hrál nejhlasitěji levicový radikalismus či individualistický 

anarchismus, přičemţ společným znakem všech různorodých projevů 

undergroundu byl hlavně odpor proti způsobu ţivota konzumní společnosti. 

 Americký hudební underground doby, která ovlivnila kapely 

československého undergroundu 70. let, by se dal rozdělit na dvě geografické 

oblasti: Kalifornie na západním pobřeţí s centry v San Francisku a Los Angeles a 

New York na východním pobřeţí. V Kalifornii a konkrétně v San Franciscu se 

soustředila subkultura hippies, a právě zde fungují a vytváří základní kameny 

rocku 60. let jedni z nejznámějších představitelů této subkultury jako Jefferson 

Airplane, Grateful Dead či The Big Brother And The Holding Company. 

Kalifornský underground neleţí ale pouze na základech hippies komunity. Silnou 

undergroundovou hudební základnu hostilo Los Angeles, kde se sešly kapely 

hrající progresivnější rock a art rock jako The Doors, Mothers of Invention s 

Frankem Zappou a Magic Band s Cpt. Beefheartem, kteří svým hudebním stylem 

poměrně silně zasáhli československé alternativní i undergroundové hudebníky. 

 Na východním pobřeţí se pohybují jiné skupiny a vzniká jiná 

undergroundová hudba. Jedna z nejznámějších undergroundových kapel The 

Velvet Underground vzniká v New Yorku roku 1965. Velmi ji ovlivnil Andy 

Warhol a jeho umělecká základna The Factory, kde 'Velveti' vystupovali na 

Warholem pořádaných večírcích nazývaných Exploading Plasatic Inevitable. Tyto 

show byly spíše hudebně-výtvarným happeningem, neţ pouhým koncertem. Na 

kapelu byly během produkce promítány filmy či různé světelné projekce a před 

kapelou tančili k tomu určení tanečníci, či performeři, kteří i za pomoci rekvizit 

ukazovali, o čem se zrovna hraje. O jinakosti kapely a její hudby vypovídají i 

depresivní texty o rozháraný ţivotních osudech, sexu, drogách a děvkách, které 

byly v dost silném kontrastu s podstatně veselejší a barevnější hudbou západního 

pobřeţí. Další ryze undergroundovou kapelou byli The Fugs jejichţ tvrdé jádro se 

skládalo ze tří básníků, kteří zhudebňovali vlastní silně satirické a parodické 

básně. Konkrétně The Velvet Underground ale i Fugs byly kapely, jejichţ hudba a 

styl velmi silně ovlivnily hudební styl československých undergroundových kapel. 
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2.2.1.2. Velká Británie 

 Situace v Anglii byla poměrně odlišná od Spojených států. Místní 

undergroundové hudební skupiny 60. a počátku 70. let se v naprosté většině oproti 

americkým nesnaţily být kritiky establishmentu. To se pochopitelně promítalo v 

textech, které byly prosty sarkasmu a satiry a vycházely spíše z poetiky 

surrealismu. Primárně šlo o zkoušení nových hudebních postupů a implementace 

nových zvuků. 

 Zrod britského undergroundu je -stejně jako americký- taktéţ vděčen 

beatníkům. Za okamţik, kdy se underground v Anglii začal prosazovat, by se dalo 

povaţovat čtení poezie v Royal Albert Hall v červnu roku 1965. Předčítajícím 

beatnickým básníkům Ferlinghetimu, Ginsbergovi a Corsovi se podařilo přilákat 

aţ několik tisíc převáţně mladých posluchačů. Instituce, které měly rozhodující 

vliv na formování ostrovního undergroundu bylo knihkupectví Indica, umělecká 

galerie v Mason's Yard a nezávislá London Free School
13

. Od ledna 1966 byly 

organizovány akce 'Spontaneous Underground', na kterých vystupovaly 

undergroundové kapely různých hudebních ţánrů jako byli Pink Floyd
14 

 či 

Donovan. Byl zde slyšet jazz, rock i folk. Hudba se na těchto akcích prolínala s 

výtvarným uměním, divadlem, výstavami a prodejem módy. 

 Londýn té doby pulsoval mladou generací a kypěl její touhou umělecky se 

realizovat. Sjíţděli se sem lidé z jiných měst, států západní Evropy ale i Ameriky. 

Různých happeningů, výstav, koncertů a nevázaných akcí zde proběhlo nespočet, 

přičemţ centrem toho všeho byl klub Marquee a hlavně v prosinci 1966 otevřený 

klub UFO
15

. Za vyvrcholení Londýnského undergroundu by se dala povaţovat 

akce 'Technicolor Dream' konající se v dubnu 1967, na kterou se sjelo kolem 10 

000 lidí a vystupovali zde prakticky všichni významní rockoví hudebníci v Anglii. 

Během této čtrnáctihodinové akce vystoupila největší undergroundová tělesa jako 

Pink Floyd, Soft Machine či Crazy World of Artur Harvey. Jednalo se o jednu z 

největších uměleckých a hudebních akcí, kterou překonal snad aţ o dva roky 

pozdější legendární festival Woodstock v Americe.  

                                                 
13 Komunitní škola vzniklá po vzoru amerických Free Universities, ve které se angaţovala beatnická a hippies 

generace. Toto alternativní vzdělávací centrum nabízelo vzdělání těm, kdo o něj stáli. Podobným v komunistickém 

Československu byla takzvaná 'podzemní univerzita' praţských bohemistů, fungující ke konci 80. let. Více viz kniha 

"Podzemní univerzita" praţských bohemistů od Karoline von Graevnitz. 

14 V té době hrající ještě se Sydem Barrettem. 

15 Underground Freak Out 
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 Nejvýraznější undergroundovou kapelou v té době v Londýně hrající byli jiţ 

zmínění Pink Floyd. V rámci do té doby nevídaného propojení hudby a světelné 

show
16

 vznikaly novátorské kusy avantgardního rocku. Undergroundových kapel 

bylo v Londýně opravdu velké mnoţství a mísily se v něm mnohé ţánry rocku, 

ale není cílem této práce je vypisovat.
17

  Podstatné je si umět představit, jakým 

způsobem to v Londýně vypadalo v nejsilnější éře undergroundu, a jakým 

způsobem se i zde do hudby začalo postupně zapojovat vizuální umění a 

happening. 

 

2.2.2. Vznik a vývoj Československého 

undergroundu 

 Martin Pilař periodizuje československý underground následovně: 

1) První vlna českého undergroundu v 50. letech 

2) Americký underground konce 60. let a jeho vliv na český kulturní kontext 

3) Praţský underground v 70. letech 

4) Underground v letech nedávných a dnes 

   (Pilař, 1999, s. 29) 

 Vzhledem k zaměření na hudební stránku mnou zkoumané subkultury se 

pokusím jen stručně naznačit vznik a vývoj československého undergroundu s 

důrazem právě na jeho hudební sloţku, není však cílem této práce detailně 

popisovat historii undergroundu v Československu. Periodizaci jsem zde uvedl 

zejména pro obecnou představu vývoje undergroundu, který sahá hlouběji do 50. 

let
18

, zmiňuje vlivy americké kultury a zřetelně odděluje první generaci 70. let od 

druhé generace let 80. a mladší. 

 Americký vliv na československý underground je původně zprostředkovaný 

skrze jiné subkultury mládeţe, jeţ undergroundu předcházely a jeţ jej do jisté 

míry ovlivnily, popřípadě se částečně staly jeho součástí. Jedna z 

nejvýznamnějších takových subkultur byli vlasatci, coţ byli v drtivé většině 

                                                 
16 V Americe byli propejním hudby a dalších prvků jako světla a divadla jiţ zmínění The Velvet Underground napojení 

na The Factory Andyho Warhola. 

17 Undergroundvá hudba byla samozřejmě slyšet i v dalších evropských zemích, ty ale vývoj českého undergroundu 

tak silně neovlivnily. 

18 Ač se jedná primárně o vývoj a vlivy na poli literatury. 
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případů mladší lidé z dělnického prostředí (Pospíšil F., Blaţek P., 2010, s. 57), 

ovlivněni zejména „beatniky. “...cesta jednoho z hlavních představitelů americké 

literatury beatníků, básníka Allena Ginsberga po Československu v roce 1965 

výrazně ovlivnila tvoříci se  mladou subkulturu.“ (Pospíšil F., Blaţek P., 2010, s. 

205) Mladí lidé se v Československu zejména prostřednictvím módy a vizáţe 

stavěli vůči většinové společnosti "Propagujeme provokaci jako projev odporu 

vůči společnosti, která je časovanou bombou. Proto věnujeme všechen svůj čas 

provokacím. Cheme se z provokujících beatniků postupně vyvinout v sílu 

nebezpečnou současnému zřízení." (Albers in  Pospíšil F., Blaţek P., 2010, s. 

210), a v menší míře se snaţili i o protest působící „na širší veřejnost 

prostřednictvím drobných akcí ve veřejném prostoru, pokus o manifestaci 

společné ideové základny hnutí, definovaný ovšem autorem jako umělecký 

projekt, a později dokonce i pokus o to, vytvořit z vlasatců formální organizaci.“ 

(Pospíšil F., Blaţek P., 2010, s. 209) Drobnými akcemi jsou myšleny kupříkladu 

happeningy, ve kterých se angaţuje zejména Milan Kníţák, lídr kapely Aktual, 

která byla jedním z inspiračních zdrojů pro pozdější undergroundové kapely jako 

DG307. 

 Československý underground se od toho západního zásadně lišil tím, ţe lidé, 

kteří se v něm nacházeli, se oproti svým hudebním kolegům na západě pohybovali 

po mnohem tenčím ledě moţné státní represe. Nebylo tomu sice tak, ţe by se na 

západě undergroundovým hudebníkům ze strany státu nedělo vůbec nic, „O 

šikaně, buzeraci by mohli vyprávět třeba newyorští The Fugs, kterým byla (nejen) 

FBI v patách, kteří měli problémy s pronájmem sálů, kdy místní úřady zakazovaly 

opětovná vystoupení, měli odposlouchávané telefony, stále však mohli hrát a stále 

jim vycházely desky.“ (Vladimír 518, 2014, s. 117), ale situace v Československu 

byla pro svobodomyslnější umělce mnohem nepříznivější a underground pro 

mnoho z nich představoval jedinou moţnost, jak se -byť s velkými problémy- 

alespoň částečně realizovat. 

 Zpočátku se však kapely jako The Primitives Group
19

 či The Plastic People 

of the Universe, v undergroundu nenacházejí, neboť ten ještě neexistuje. Plastic 

People of the Universe, kteří "Za svůj ne-li vzor, pak alespoň inspirační zdroj 

                                                 
19 Ta bývá označována za první kapelu hrající psychedelický rock propojený se silnou uměleckou vizuální stránkou v 

Československu. 
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povaţovali … newyorskou skupinu The Velvet Underground, zaloţenou v 

polovině šedesátých let Lou Reedem a později spolupracující jak s Andy 

Warholem, tak zpěvačkou Nico." (Vaněk, 2010, s. 57) vystupují poprvé v březnu 

1969 a do roku 1973 vystupují na oficiální scéně, nicméně jiţ během tohoto 

období „rychle a jistě v Praze mizela místa, kde se rock dal slyšet a hrát.“ 

(Lindaur, 2001, s. 73). 

 „Ve všech zprávách Státní bezpečnosti se dočteme o nepřátelském působení 

prostřednictvím hudebních skupin a společenství, která se pohybovala kolem 

bigbítu: hippies,částečně tzv. vlasatci, resp. Máničky, underground, později punk. 

Všichni příznivci této hudby pak byli Státní bezpečností vedeni pod zařazením 

„volná mládeţ“, která by se dala podle tehdejšího pohledu definovat jako mládeţ 

tíhnoucí k tzv. Západnímu způsobu ţivota, mládeţ „infikovaná“ západní 

burţoazní ideologií. Řečeno dobovým ţargonem: „lidé nepřizpůsobiví vůči svému 

okolí, ohroţující fungování celé společnosti, pijáci, narkomani, projevující nechuť 

k práci, navíc ironizující pokrokové tradice socialistického systému, příznivci 

Západu, neuznávající vedoucí úlohu KSČ atd.“ (Vaněk, 2010, s. 404) Podobným 

způsobem reţim přistupoval i k rockové hudbě, coţ vedlo k postupnému vzniku 

paralelní kultury - undergroundu, která se kolem hudebních skupin scházela. 

 V roce 1974 došlo k bezprecedentnímu brutálnímu zásahu StB proti 

hudebníkům a jejich posluchačům na jihu Čech v Rudolfově u Českých 

Budějovic. Dalo by se říci, ţe jde o jeden z přelomových roků pro vývoj 

československého undergroundu. V návaznosti na tvrdý zákrok dochází k 

ideovému vymezení undergroundové subkultury vznikem textu nazvaného 

'Zpráva o třetím českém hudebním obrození' z února roku 1975, který napsal  

'otec' undergroundu Ivan Martin Jirous. V tomto několikastránkovém manifestu se 

Jirous věnuje činnosti hudebních skupin, hlavně však definuje základy 

undergroundové subkultury. Píše, ţe "Nikdy by nevzniklo tak pevné, semknuté a 

přitom neorganizované společenství, kdyby tlak establishmentu nebyl tolik 

nesnesitelný. Je to společenství vzájemné záchrany lidí, kteří chtějí ţít jinak, v 

jejichţ hodnotovém ţebříčku stojí výše touha po ukojení duchovních potřeb neţ 

snaha o dosaţení hmotného zabezpečení, jak jim ho nabízí establishment, za cenu 

zřeknutí se všeho, co činí z člověka neopakovatelnou individuální svobodnou 

bytost." (Jirous in Machovec, 2008, s. 32) A říká co underground je: „underground 
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není vázán na určitý umělecký směr nebo styl, přestoţe například v hudbě se 

projevuje převáţně rockovou formou. Underground je duchovní pozice 

intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém 

ţijí. Je to vyhlášení boje establishmentu, zavedenému zřízení. Je to hnutí, které 

pracuje převáţně s uměleckými prostředky, ale jehoţ představitelé si uvědomují, 

ţe umění není a nemá být konečným cílem snaţení uměleců.“ (Jirous in 

Machovec, 2008, s. 32), a jaké jsou jeho cíle: „Cílem undergroundu na Západě je 

přímo destrukce establishmentu. Cílem undergroundu u nás je vytvoření druhé 

kultury. Kultury, která bude naprosto nezávislá na oficiálních komunikačních 

kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne 

establishment.“ (Jirous in Machovec, 2008, s. 34). 

 Boj establishmentu proti rockové undergroundové hudbě vrcholí v roce 

1976 akcí StB pod názvem 'akce Bojanovice'. Název je odvozen od jména 

vesnice, ve které se počátkem roku u příleţitosti svatby Ivana Martina Jirouse 

odehrál hudební festival druhé kultury, na kterém se mimo jiné „objevují nové 

[hudební] soubory. Recesistický Sen noci svatojánské Band sloţený z předních 

výtvarníků … Hever & Vazelína, Umělá hmota, Bílé světlo, Dr. Prostěradlo 

Band.“ (Lindaur, 2001, s. 73) a další. 14 dní po skončení festivalu byla spuštěna 

rozsáhla zatýkací akce, která skončila uvězněním čtyř čelních představitelů 

undergroundové subkultury: Ivana Martina Jirouse, Svatopluka Karáska, Pavla 

Zajíčka a Vratislava Brabence. Tato rána citelně oslabila český underground a 

vedla k ještě omezenějšímu počtu koncertů neţ tomu bylo doposud. 

 V 80. letech na české undergroundové scéně působí hudebníci z předchozí 

generace v rámci nových hudebních těles jako je Milan Hlavsa s kapelou Půlnoc, 

či personálně obměněná kapela Garáţ. Mimo to ale vznikají kapely, jejichţ 

členové jsou o jednu aţ dvě generace mladší, jako je kapela Národní třída či Psí 

vojáci. V 80. letech se tak do undergroundu zapojují generačně mladší lidé, jejichţ 

hudební produkce jsou mírně odlišné, coţ je pochopitelně způsobeno hudebním 

vývojem, ale také posunem od artistní a těţké hudby, reflektující nelehké období 

druhé poloviny 70. let k více uvolněné písničkářské formě. (Lindaur, 2001, s. 101) 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 V této kapitole je nastíněn způsob provedení výzkumu. Je zde popsán důvod 

výzkumu a výzkumné okruhy, které se k němu váţí. Dále pak  uvádím výběr a 

důvod výběru metody, kterou jsem pouţil pro zjištění a následnou analýzu dat, 

stejně jako hodnocení kvality a pouţitelnosti tohoto výzkumu pro moţná budoucí 

zpracování tématu. 

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 Tato práce se snaţí zmapovat současné vnímání fenoménu undergroundu v 

prostředí generace hudebníků pohybujících se v kulturní sféře v centru Prahy, 

kteří vyrůstali po roce 1989, a kteří z undergroundu kulturně čerpají. Konkrétněji 

pak jde o lokální a generační popis undergroundové scény zaloţený primárně na 

aktivně hrajících hudebnících této společnosti, přičemţ snahou je i částečné 

vystihnutí moţných podobností či rozdílností mezi současným a 

předlistopadovým fungováním na principech českého undergroundu. 

 

 Výzkumné okruhy: 

 Z jakých společenských a kulturních podmínek hudebníci pocházejí? 

 Jak je vnímán (chápán) underground – jaké jsou jeho základní atributy? 

 Jak se projevuje underground v hudbě? 

 Má underground nějaké společné vizuální znaky? 

 

 Vzhledem k charakteru kvalitativního výzkumu, který se v průběhu neustále 

vyvíjí, jsem počítal s moţností lehké modifikace výzkumných otázek či přiřazení 

nového okruhu, objevilo-li by se během mého zkoumání nové, zajímavé a 

relevantní téma. (Hendl, 2005) 

3.2. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

 Koncentrace čistě na Prahu a její relativně ohraničený úsek, vymezený věk 
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dotazovaných a poměrně specifický hudební styl nutně znamenal přiměřeně 

nepočetné mnoţství hudebníků, kterých se můj výzkum týkal. Pro výzkum jsem 

tedy zvolil kvalitativní metodu, kdy jsem data pro analýzu sbíral převáţně pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými hudebníky. Mimo to jsem uţil 

metodu otevřeného zúčastněného pozorování, která ovšem slouţila spíše jako 

pomocná metoda, doplňující a potvrzující informace získané rozhovory. 

 Kontakty a vstup do terénu pro mě prakticky nepředstavovaly větší problém, 

neboť prostředí ve kterém se pohybuje a vystupuje několik hudebníků, kteří se 

stali mými informátory, poměrně dobře znám. Skrze ně jsem se následně dostal k 

dalším kapelám, které byly pro tento výzkum vhodné. Tato metoda je popsána 

jako metoda 'sněhové koule', „kdy výzkumník zvolí jednoho nebo několik málo 

jedinců k interview. Tyto osoby slouţí pak jako informátoři pro doporučení 

dalších zajímavých členů .“ (Hendl, 2005, s. 152) 

3.2.1. Rozhovor 

 Většinu dat pro analytickou část jsem získával metodou 

polostrukturovaného rozhovoru, který se při definování účelu jeho získávání 

vyznačuje velkou pruţností získávání dat. (Hendl, 2005, s. 164) Předem jsem si 

tak vytvořil okruhy a podotázky
20

 týkající se výzkumných otázek, na které se ve 

výzkumu soustředím. Tento typ rozhovoru mi zároveň umoţnil případné doladění 

nesrovnalostí, pokud respondent otázce plně neporozuměl, či moţnost doptat se, 

pokud se respondent dotkl tématu, které bylo pro můj výzkum také zajímavé. 

Dluţno dodat, ţe zhruba ustálená podoba podotázek vznikla po druhém 

rozhovoru, ale postupem času jsem některé vynechával a začal se soustředit jen na 

pár konkrétních, neboť mi první rozhovory ukázaly nepotřebnost a jiné moţnosti 

dalších dotazů, které mne původně samotného nenapadly. Rozhovory tak 

probíhaly relativně standardizovaně s určitou mírou volnosti. K rozhovorům 

docházelo po předchozí domluvě v rozmezí zhruba 4 měsíců obvykle v neutrálním 

prostředí kaváren či hudebních klubů. Jejich délka se průměrně pohybovala kolem 

50-60 minut. Záznam probíhal na diktafon s čímţ byli respondenti předem 

seznámeni a ţádný z nich s tím neměl problém. 

                                                 
20 Celý seznam okruhů a podotázek je přiloţen v příloze na CD. 
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 Mimo rozhovorů, které jsem vedl já, jsem jako zdroj pouţil rozhovory 

vedené jinými lidmi, pokud se dotýkaly tématicky obsahu této práce. Cenným 

zdrojem byly rozhovory nacházející se v knize Tváře undergroundu a rozhovory s 

příslušníky obou dvou generací hudebního undergroundu 70. a 80. let otištěné v 

publikacích, časopisech a filmových dokumentech. 

3.2.2. Pozorování 

 Mimo rozhovorů jsem jako zdroj dat pouţil metodu zúčastněného 

pozorování. To probíhalo přímo na i po koncertech v klubech a barech, kde se 

hudebníci a jejich přátelé scházeli a v jednom případě na zkoušce kapely. Těchto 

akcí jsem navštívil všehovšudy jedenáct. Vzhledem k tomu, ţe mé okolí vědělo o 

tématu mé práce, nijak jsem se netajil tím, ţe na místě provádím výzkum. Nebyl 

proto problém informace občas doplnit neformálními rozhovory se členy kapely, 

se kterými jsem polostrukturované rozhovory nevedl, či lidmi, kteří sice hudebně 

aktivní nejsou, nicméně se pohybují v těsném okruhu některých ze zmíněných 

kapel a kulturně mají k undergroundu také blízko. To s sebou pochopitelně 

přinášelo potenciální problém v mém ovlivňování pozorovaných, ale vzhledem k 

tomu, ţe jsem nebyl většinou absolutně cizí, nevzbuzoval jsem svým jednáním ani 

příliš velkou pozornost a nenarušoval běţný průběh akce. Poznatky ze 

zúčastněného pozorování se týkaly hlavně vizuální stránky, tedy módy a prostor, 

kde hudební produkce probíhala. Taktéţ jsem se soustředil na moţné jednotící 

prvky dané subkultury v průběhu i po jednotlivých hudebních akcích.  

3.3. Výběr a popis vzorku a prostředí výzkumu 

 Fenomén undergoundu je velmi široký a z kulturního hlediska zahrnuje 

velké mnoţství uměleckých činností od literatury přes divadlo a výtvarná umění 

aţ po hudbu
21

. Undergroundová subkultura neexistovala pouze v Praze, taktéţ je 

potřeba vzít na vědomí, ţe je rozprostřena přes více generací. Pro to, aby bylo 

výzkum moţné realizovat, bylo nutné specifikovat výzkumný vzorek tak, aby 

nebyl vzhledem k výše zmínému rozpětí příliš široký. Zvolil jsem tedy tři 

základní kritéria, která musel respondent splňovat: 

                                                 
21 Viz teoretická část práce. 
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 Aktivní hudebník v kapele kulturně čerpající z undergroundu
22

 

 Narozený kolem poloviny 80. let 

 Bydlení a hudební produkce provozovaná v Praze, konkrétně v jejím 

centru
23

 

 

 První kritérium bylo nejproblematičtější, tedy určení kapel, u kterých lze 

tvrdit, ţe kulturně čerpají z undergroundu. Zde jsem se řídil tím, co jsem věděl o 

svých respondentech, jejich hudebních aktivitách a kulturním cítění. Při 

rozhodování pro mě bylo zásadní například vzájemné spoluúčinkování těchto 

kapel na hudebních akcích ale i jejich spolupráce s kapelami patřícími do 

undergroundových generací 70. a 80. let jako Garáţ, Umělá hmota, atd., 

coverování hudebních vzorů českého undergroundu jako byli The Velvet 

Underground, Nico, atd., navštevování koncertů a akcí spojených s českým 

undergroundem 70. a 80. let a další. Věkové omezení
24

 jsem zvolil tak, aby se 

týkalo generace, která sice komunismus ještě částečně mohla zaţít, nicméně 

proţila dospívání a většinu ţivota jiţ ve svobodné společnosti. Cílem je 

postihnout skupinu lidí, které jiţ nediktoval, co má a co nemá dělat - minimálně 

na poli hudby - státní aparát, a která si hudební underground vybrala naprosto 

dobrovolně z palety všech ostatních moţných dostupných stylů. Nakonec důvody 

pro sledování výhradně praţské scény jsou dva. První je zúţení vzorku a moţnost 

realizace výzkumu
25

 a druhým je ten, ţe ač byla undergroundová komunita 

nerovnoměrně rozprostřena po celém bývalém Československu a například v Brně 

také vystupovalo několik undergroundových kapel, Praha stále fungovala jako 

                                                 
22 Zde je třeba podotknout, ţe výběr jsem prováděl já, na základě vlastního znalostí a vhledu do tohoto prostředí. 

23 Centrem je myšleno převáţně Staré a Nové Město, nicméně nikoliv striktně. Hudebníci jinými slovy vystupují či 

bydlí i v jiných částech Prahy, nicméně se v centru v rámci svých sociálních kontaktů velmi často pohybují. 

24 Do výzkumu jsou nicméně zahrnutí dva respondenti, kteří jsou mimo věkovou hranici. První je Tomáš Skřivánek, 

který se přes svůj nízký věk pohybuje prakticky v jádru československého hudebního undergroundu. Důvodem 

zařazení je jeho relativně pozdní objevení undergroundové hudby, pohyb v centru Prahy, osobní kontakt s 

respondenty tohoto výzkumu a zároveň absence silného sepjetí s jakoukoliv porevoluční 'partou' ovlivněnou 

undergroundem. Druhým je Josef 'Bobeš' Rössler, který je členem undergroundové generace 80. let. Důvodem jeho 

zařazení je velmi úzké propojení s několika respondenty tohoto výzkumu a předpoklad, ţe můţe dodat potřebný 

vhled z hlediska člověka, který zkoumaný vzorek dobře zná. Jeho výpovědi nicméně pochopitelně nejsou v rámci 

analýzy zahrnuty do výpovědí mladé generace. 

25 Hudebních skupin inspirovaných undergroundem je v Praze několik, ovšem zásadně se liší prostředí ze kterého 

vychází a věkové rozpětí je příliš široké 
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centrum, kde vznikly jedny z nejznámějších undergroundových kapel, jako The 

Primitives Group,  The Plastic People of the Universe, Psí vojáci, atd., a kde se 

pohybovaly jedny z předních figur českého undergroundu. Během získávání 

dodatečných kontaktů od svých informátorů se mi často stávalo, ţe kapely, na 

které jsem byl nasměrován, jiţ nebyly aktivní, popřípadě aktivní byly, ale kapela 

se jiţ nevešla svým stylem do tématu této práce, neboť byla příliš stylově 

vyhraněna nejčastěji směrem k punku. Zde mi tedy vznikl první větší nečekaný 

problém. Kapel, ve kterých by se projevoval silněji vliv undergroundu a splňovaly 

by i ostatní kritéria nakonec nebylo takové mnoţství, jaké jsem zpočátku 

předpokládal. Důvodem dle mého názoru byl zaprvé relativně jepičí ţivot mnoha 

seskupení, která vznikla v tomto prostředí
26

 a zadruhé častým důvodem je 

zmíněné ţánrové odbočení směrem k punku.
27

 Respondenti tohoto výzkumu ale 

ve všech případech patří mezi kapely, které mají k undergroundu hlubší 

formulovatelný vztah, a kteří na praţské scéně vystupují jiţ řadu let. Mimo to 

proběhl jeden polostrukturovaný rozhovor s příslušníkem generace undergroundu 

80. let, který je na tuto scénu skrze několik zpovídaných hudebníků poměrně 

blízce navázán. 

 

Přehled  dotazovaných členů subkultury: 

Michal Geisler (Pohlavní nádraţí), hudebně aktivní 8 let 

FSV UK, 26 let, student 

Jakub Koţíšek (Pohlavní nádraţí), hudebně aktivní 7 let 

FF UK, 23 let, student 

Marie Mainerová (Papírový panenky), hudebně aktivní 9 let 

AMU, 23 ket, studentka 

Fábina Mertová (Papírový panenky), hudebně aktivní 9 let 

FAMU, 24 let, studentka 

Tomáš Pospíšil (Underground in the Prague, Bobeš & prátelé), hudebně aktivní 9 

                                                 
26 Tento důvod je poměrně pochopitelný, neboť ţivotní styl lidí pohybujících se v tomto prostředí, je poměrně náročný 

a mnoho lidí z této subkultury pravděpodobně 'dospěje'. 

27 Hezkým příkladem tohoto je 'Kozí mejdan' v Milkovicích, kaţdoročně pořádaný Stanislavem Pencem v 

Milkovicích, a přehled kapel, které zde za jeho historii vystupovaly viz http://www.kozy.cz/seznamuc.html 
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let 

střední umělecká škola, 24 let, jevištní technik v divadle 

Jan Řehák (Underground in the Prague), hudebně aktivní 9 let 

střední odborné učiliště, 25 let, jevištní technik v divadle 

Tomáš Skřivánek (Trefen Mezipsem, Krch-off band, ATP band), hudebně aktivní 

12 let 

střední technická škola, 30 let, technik v ČT 

Josef 'Bobeš' Rössler (Bobeš a přátelé, ex: Plastic People of the Universe, 

DG307, ad.) 

 

 Prostředí, ve kterém výzkum probíhal, bylo pro respondenty v případě 

rozhovorů a pro subklturu v případě hudebních akcí přirozené. Rozhovory 

probíhaly v barech a kavárnách, jeţ moji informátoři dobře znali. Stejně tak 

neformální rozhovory a pozorování probíhalo přímo v terénu, kde se akce 

odehrávaly. 

3.4. Analytické postupy 

 Rozhovory zaznamenané na diktafon jsem ve většině případů doslovně 

přepisoval, tedy včetně vulgarit, a pokud to nezpůsobovalo nesrozumitelnost i 

včetně nespisovných či slangových výrazů a přeřeknutí. Aby pro mě byly 

rozhovory  srozumitelnější, vynechával jsem některé obraty a výplňková slova 

pouţívané jen v mluvené řeči. Například pokud se během jedné věty několikrát 

objevilo slovo „prostě“, či časté pouţívání výplňkových slov jako „no“, „tak“, atd. 

Rozhovory jsem nutně nepřepisoval celé, pokud jsem při přepisu zjistil, ţe jsem se 

s informátrorem zbytečně rozpovídal o tématu, které ve finále nebylo pro mou 

práci relevantní. (Hendl, 2005, s. 210) Vzniklé texty jsem následně podrobil 

analýze pomocí otevřeného kódování. Úseky dat, které byly relevantní k 

výzkumným okruhům jsem tak rozkategorizoval pomocí symbolů. Kódy 

přiřazené k úsekům textu jsem následně seřadil do skupin podle témat. (Hendl, 

2005, s. 212) Z této systematizace mi de facto vznikly okruhy, kter daly vzniknout 

tématům kapitol v analytické části této práce. Kódování rozhovorů probíhalo 
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průběţně se sběrem dat. Snaha o dodrţování tematicky připravených okruhů a 

jejich podotázek, na které jsem se během rozhovorů ptal, kódování a následnou 

kategorizaci značně usnadnily. 

 V rámci zúčastněného pozorování jsem si vedl poznámky, objevilo-li se 

něco zajímavého pro můj výzkum. Několik neformálních rozhovorů jsem se 

souhlasem dotazovaných zaznamenal na diktafon a z několika akcí si pořídil 

fotografie. Rozkategorizování poznámek proběhlo podobným způsobem jako u 

rozhovorů. Data získaná z pozorování jsem opatřil kódy, náleţícími ke 

konkrétním okruhům a následně seskupil podle témat, jeţ se týkaly mých 

výzkumných otázek. Tento proces probíhal bezprostředně po zápisu, dokud bylo 

to, k čemu se zápisky vztahovaly, v mé hlavě stále v kontextu. Celá analýza dat 

tak probíhala prakticky od počátku mého výzkumu. Výjimkou je jeden rozhovor, 

který byl veden dlouhou dobu před ostatními. 

3.5. Hodnocení kvality výzkumu 

 Při hledání závěrečných studentských prací věnujících se české 

undergroundové subkultuře – a zvláště pak jejího stavu po Sametové revoluci 

dostupných v internetové databázi Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a 

dalších, jsem ke svému překvapení narazil na velmi malé mnoţství 

vypracovaných textů.
28

 Kniţních publikací věnujících se tomuto tématu je 

poměrně velké mnoţství, ale většinou se týkají undergroundové literatury. 

Publikací věnujících se hudbě v undergroundu je nevelké mnoţství a z velké části 

se soustředí jen na pár nejznámějších kapel jako jsou The Plastic People of the 

Universe či DG307. Undergroundové hudbě je věnováno několik dílů různých 

dokumentárních cyklů natočených pro Českou televizi.
29

 Vypracování studie 

zaměřující se na stav undergroundu v polistopadových letech a zvláště pak na 

generaci, která v těchto letech vyrostla, bylo tak krokem na neprobádané pole. Z 

tohoto hlediska si myslím, ţe výsledky práce mohou částečně poodhalit, v jakém 

stádiu se u mladé generace, která jím byla nějakým způsobem ovlivněna, 

                                                 
28 Situace se velmi změnila kolem roku 2013, kdy závěrečných prací zaobírajících se nějakým způsobem 

předlistopadovým undergroundem vzniklo, v porovnání s předchozí dobou, poměrně velké mnoţství. Hudbě v 

jakékoliv podobě se nicméně nevěnovala ani jedna z těchto prací. 

29 Seriál Bigbít či Alternativní kultura, ze kterých jsem pro tuto práci také čerpal. V roce 2014 má být pro Českou 

televizi dokončen seriál, věnující se výhradně československému undergroundu: Fenomén underground. 
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underground nachází a eventuelně pomoci případným budoucím výzkumníkům, 

kteří se budou tématem undergroundu a jeho vlivu v rámci hudby zabývat. 

 Pro větší validitu výsledků jsem přistoupil k dvěma metodám získávání dat. 

Obě zvolené metody mají nicméně několik úskalí, která jsem si během 

vypracovávání uvědomoval. Výsledky zúčastněného pozorování, které bylo v 

mém případě přiznané
30

, mohly být ovlivněny vědomím zkoumaných o mém 

záměru. Jinými slovy se situace v mé přítomnosti mohou odehrávat jinak, neţ 

pokud bych jako výzkumník přítomen nebyl. (Hendl, 2005, s. 148) Tento problém, 

dle mého názoru, není aţ tak zásadní, neboť se během výzkumu pohybuji většinou 

mezi lidmi, kteří mě přinejmenším alespoň zprostředkovaně znají. Vzhledem k 

tomu, ţe se dotazuji na běţné otázky nijak nezasahující do citlivých témat, 

nemyslím si, ţe by měli informátoři zábrany, ani potřebu korigovat své chování. 

Jak bylo jiţ zmíněno, pozorování je v případě tohoto výzkumu spíše podpůrnou 

metodou, kterou ověřuji hlavně přesnost dat získaných rozhovory a neverbální 

data o vizuálních atributech členů subkultury. 

 Úskalí rozhovorů spočívalo v moţném cíleném zamlčování či zaměňování 

určitých informací, kdy by se snaţil informátor určité věci z osobních důvodů 

zkreslit. Vzhledem k ochotě a otevřenosti, se kterou se mnou informátoři hovořili, 

si nemyslím, ţe by se o něco podobného snaţili. Velmi důleţitá byla v tomto 

výzkumu „schopnost oprostit se od osobních pocitů a předsudečného pojímání 

výzkumné situace“ (Hendl, 2005, s. 148), neboť jsem mnoho respondentů a 

prostředí, které jsem zkoumal, osobně znal.  

3.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

 V rámci rozhovorů jsem kaţdého respondenta před zahájením seznámil s 

tím, co dělám a pro co je rozhovor určen a pokud se objeví otázka, na kterou 

odpovídat nechce, tak samozřejmě nemusí. Respondenti byli obeznámeni s 

faktem, ţe rozhovor byl nahráván na diktafon a ujištěni, ţe audionahrávky a 

přepisy jsou pouze pro účel tohoto výzkumu a nebudou distribuovány dál, pokud 

neřeknou jinak. Ţádný z informátorů neodmítl zodpovídat otázky ani netrval na 

cílené anonymitě. Vzhledem k charakteru výzkumu, kdy nepracuji s citlivými 

                                                 
30 Pokud to bylo nutné, tedy pokud jsem s těmi, které jsem zkoumal, seděl u stolu a například s nimi hovořil. Pokud šlo 

o pasivní pozorování situací, oblečení atd. a nebylo nutné nikoho na nic upozorňovat, ani jsem tak nečinil. 
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daty či informacemi, jsem anonymizaci respondentů nezvolil ani sám. 

 

 



 30       

4. ANALYTICKÁ ČÁST 

 V této části se ve čtyřech kapitolách věnuji samotné analýze získaných dat. 

V první zjištuji, odkud respondenti ze sociokulturního hlediska pocházía jaké 

hudební vlivy na ně působily. V další části se věnuji samotnému termínu 

underground a jeho reflexe respondenty. Třetí část se soustředí na hudební sloţku 

undergroundu, kterou hudebníci popisovali z hlediska textů, zvuku undergroundu 

a hudebního stylu. V poslední části se zameřuji na vizuální stránky undergroundu 

mezi které patří móda, kterou toto společenství nosí, místa na kterých dochází k 

hudební produkci a popisuji publikum, které na akce chodí. 

4.1. Vlivy na respondenty 

 Tato část se zaměřuje na popis minulosti dotazovaných mladých hudebníků 

a má za cíl popsat rodinné, kulturní a hudební vlivy, které mohly jejich názory a 

hudbu ovlivnit. 

4.1.1. Sociokulturní zakotvení 

 Poměrně zajímavá je hlubší rodinná minulost respondentů. Prakticky 

všichni mají ve své rodině na v generaci prarodičů vysokoškolsky vzdělané lidi, 

kteří byli perzekvovaní z politických důvodů, nebo naopak aktivní komunisty. 

Čistě dělnický původ na úrovni prarodičů nemá ţádný z mladých hudebníků. V 

generaci rodičů pak ve většině případů dochází k propojení s undergroundovou 

subkulturou. Jinými slovy dotazovaní praţští hudebníci, hrající hudbu blízkou 

undergroundovému rocku komunistického Československa, měli rodiče, kteří se 

jiţ pohybovali v nekonformním kulturním prostředí a to výhradně v Praze. 

„[táta se] pohyboval v takovýtý společnosti těch vlasáčů, mániček takovejch, který 

měli názor, ţe ţili v nějaký posraný době.“
31

  

„[táta] měl dlouhý vlasy … s Tonym Ducháčkem se znají dobře, na DG307 

chodil.“
32

  Zároveň by se dalo říci, ţe dotazovaní hudebníci pocházejí převáţně 

z rodin s hlubším zázemím v kulturní sféře.  

                                                 
31 Jan Řehák 

32 Marie Mainerová 
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„Moje máma je malířka, docela známá, Margita Tittlová a pak si našla za muţe 

vlastně taky malíře, Vladimíra Mertu.“
33

 

„Nejdřív šel na UMPRUMku a pak ho vzali na AVU … vlastně v 90. letech se jako 

proslavil [otec – Martin Mainer].“
34

 

„Vlastně uţ od malička od toho dědy skladatele hudebního [Zdeněk Lukáš] já sem 

vyrůstal pod piánem ţejo pod křídlem, kdy on komponoval váţnou muziku.“
35

 

„táta pořádal koncerty Mišíka na sedmičce [klub 007 na studentských kolejích na 

Strahově], byl produkční ve studentskym klubu, ve kterym hráli JazzQ, Mišík a 

tyhlety party.”
36

  

„Táta maloval obrazy, ale tak nějak pro sebe a pro známý.“
37

 

 Samozřejmě, ţe ne všichni mají v rodině známé malíře, hudebníky, básníky 

nebo jiné umělce, ale prakticky všichni mají v rodině někoho, kdo byl alespoň 

jako člen nějaké party napojen na kulturní sféru v minulém reţimu. Tím není 

myšlena oficiální scéna a ani ne nutně underground. Jde spíše o širší zakotvení v 

rámci alternativní kultury komunistického Československa, pod kterou spadal jak 

underground, tak jazz, disent nebo výtvarníci. Zde je velmi zajímavé pozorovat 

jakým způsobem jsou respondenti ovlivněni prostředím, ze kterého pochází. V 

současnosti se valná většina z nich pohybuje v kulturních či uměleckých kruzích 

buď v rovině studentů výtvarných škol nebo pracujících v kulturních institucích, 

přičemţ opakují rodinné zázemí z hlediska vzdělání a práce: děti známějších 

umělců studují umělecké školy, kdeţto děti z rodin bez vysokoškolského vzdělání 

zpravidla dokončily střední školy a dnes v kulturní sféře pracují většinou na 

pomocných pozicích. 

 Z hlediska lidí, přináleţících k undergroundu v Československu platí, ţe 

„hlavní představitelé se nerekrutovali z uměleckých a intelektuálních vrstev; byli 

to převáţně dělníci, kteří jako by v praxi naplňovali Lautréamontův výrok, ţe 

umění budou jednou dělat všichni.“ (Lindaur, 2001, s. 72) Ivan Martin Jirous 

přesně toto popisuje, kdyţ se  zamýšlel nad důvody výběru obţalovaných členů 

                                                 
33 Fábina Mertová 

34 Marie Mainerová 

35 Tomáš Skřivánek 

36 Tomáš Pospíšil 

37 Jan Řehák 
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undergroundu v roce 1976, tedy: „nakonec jsme tam zůstali čtyři [Pavel Zajíček, 

Svatopluk Karásek, Vráťa Brabenec, Ivan Martin Jirous], tak jsem pátral po klíči, 

podle čeho nás čtyři vybrali, páč Brabenec hrál na saxofon, takţe ţádný sprostý 

slova nevysílal, no a pak mě došlo, ţe sme to byli my, kteři sme měli buď 

dokončený, nebo aspoň započatý vysokoškolský vzdělání, poněvadţ jádro 

undergroundu bylo tenkrát dělnický.“
38

 Subkultura, která se dnes pohybuje v 

Praze a to převáţně v jejím centru, zahrnuje jak studenty vysokých škol, studenty 

s maturitou, tak učně. Fakt je nicméně takový, ţe zde absolutně chybí studenti 

vysokých škol s technickým zaměřením a lidé, kteří do subkultury spadají, 

studují-li vysokou školu, studují převáţně umělecké obory a v menší míře 

humanitní obory. 

4.1.2. Hudební průprava a vlivy 

 Člověk by mohl očekávat, ţe budou dotazovaní ve často udávat jako zdroj 

hudby svoji rodinu, pokud se v undergroundových hudebních vodách pohybovala, 

ale k tomu vţdy nedocházelo a k hudbě se dotazovaní dostávali z různých zdrojů. 

„Uţ moje máma s mym tátou byli hodně takový … Máma měla hromadu kazet a já 

poslouchal uplně všechno v tu dobu jo - všechny ţánry. Pak sem nějak i jako dost 

projíţděl ty Velvety...“
39

,  

„Ten vývoj byl takovej hodně proměnlivej, ţe sem neměl třeba nějaký zázemí třeba 

v rodině, ţe by rodiče poslouchali něco, ţe sem si spíš tak jako našel [vlastn9 

hudbu]“
40

.  

 Podobnost je nicméně ve výběru hudby. Opakují se zde jména, která 

ovlivnila hudební underground komunistického Československa a jména 

interpretů, kteří se pohybují na poli rockové alternativy v podobě grundge, 

psychedelic, progressive či avantgard-rocku. 

„...od Stonů, který si jako poslechu, přes nějaký AC/DC a tadyty, to uţ bych jako 

teďka si vůbec nepustil. … ta mezifáze, kdy sem předtim poslouchal takovej 

debilní hard-rock a pak první kapely, který taky mě trošku přesouvaly, tak to byla 

Patti Smith pak třeba i Iggy Pop, Doors … A pak taková další fáze z těch 

                                                 
38 MAGOR V AKCI BOJANOVICE 

39 Jan Řehák 

40 Michal Geisler 
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zahraničních věcí byly jako Nick Cave, PJ Harvey a tyhle a to mám jako rád 

hodně do teďka.“
41

 

„...nějak na základce – to byla nějaká sedmá osmá třída: Davida Bowieho, Patti 

Smith, Iggiho Popa, Mejlu Hlavsu jsme hodně poslouchali tu Půlnoc a bylo nám 

třeba 14.“
42

  

 Hlavní hudebně inspirační styl je tedy alternativní rock. Mimo něj byl v 

hudební minulosti respnondentů párkrát zmíněn punk, který byl ale aktuální 

zpravidla před tím, neţ se hudebníci začali váţněji zabývat aktivní produkcí 

hudby. 

 Všichni dotazovaní jak československý tak zahraniční hudební underground 

poměrně dobře znají a hudebně je baví, či k němu mají blízko, nicméně sami sebe 

většinou 'neomezují' jedním stylem jednoho interpreta či kapely, která je na 

underground navázaná. Místo toho jako inspirační zdroje zmiňují plejádu kapel. 

Slovo většinou jsem pouţil z toho důvodu, ţe menší část respondentů toto dělá
43

 a 

ač mají hudebně zpravidla poměrně veliký přehled, přisuzují konkrétním 

interpretům trvající dlouhodobý vliv na formování vlastní hudební 'kariéry', 

přičemţ těmito interprety jsou zdrojoví interpreti pro československý 

komunistický underground – kapela The Velvet Underground a konkrétně Lou 

Reed:  

„Bylo mi, já nevim 18, a vůbec sem netušil co to je Velvet Underground a co to 

vlastně je nějakej androš … a najednou sem začal zjišťovat, ţe existuje někde 

nějaká dimenze, která mě do tý doby, fakt do těch třeba 19 absolutně míjela, a ţe 

mě to strašně fascinuje, ta podobnost třeba s nějakym tim i českym punkem nebo i 

s nějakym tim grungem ţejo, tam prostě byla … No a já sem se do toho úplně 

zbláznil ţejo, prostě Velveti pro mě znamenali něco úplně … odevřeli mě jako 

dveře do světa undergroundu. No a k tomu přes ty Velvety se člověk samozřejmě 

dostane aţ na ten českej underground.“
44

 

„Já myslim, ţe kdybych neznal Lou Reeda nebo Velvety, tak bych nedělal dneska 

                                                 
41 Michal Geisler 

42 Jan Řehák 

43 Zpravidla ti, kteří jsou v undergroundové subkultuře opravdu hluboko - zde mám na mysli vyšší míru zapojení i 

mimo svou generaci respektive extrémně aktivní návštěvnost či participaci na akcích a koncertech pořádaných lidmi 

z československého undergroundu atd. 

44 Tomáš Skřivánek 
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hudbu.“
45

  

 Zajímavá je i samotná hudební průprava z hlediska učení se hře na hudební 

nástroje.  

„No já sem uplnej samouk a ještě – nevim jestli je to uplně správný, ale ţe sem se 

dycky jako nějak bránil nějakýmu – nenechat se ovlivnit.“
46

  

 Samouků je mezi respondenty totiţ valná většina. Pár jedinců se sice 

krátkodobě a převáţně v mládí chodilo do hudebních škol učit hrát na různé 

hudební nástroje, ale většinou přiznávají, ţe z toho sami moc neměli, neboť je to v 

tehdejší době nebavilo a nakonec v kapele hrají na jiný nástroj, neţ se původně 

učili.
47

 Víceméně je zde tedy patrný podobný princip, který se v 

předlistopadových undergroundových kapelách zhusta objevoval – zpočátku silný 

hudební amatérismus
48

. Znovu by se dal pouţít jiţ citovaný Lautreámontův výrok, 

ţe „umění budou jednou dělat všichni“. Nechci tím samozřejmě tvrdit, ţe všichni 

dotazovaní hudebníci procházejí svoji hudební dráhu bez jakékoliv hudební 

průpravy. 

„Není to jako, ţe se parta kluků sebrala a rodiče jim zaplatili lidušku a voni se 

naučili hrát na nástroje a pak se sešli ve zkušebně.“
49

  

4.2. Co je to underground? 

 V této části je popsán underground tak, jak je vnímán praţskými 

undergroundovými hudebníky narozenými kolem roku 1985 a de facto jde o 

vymezení subkulturní ideologie. Zahrnuje pohledy na minulost i současnost 

československého undergroundu respektive českého undergroundu a význam 

samotného termínu. 

4.2.1. Vícevýznamový termín 

„Byl underground v šedesátých letech tak běţné slovo jako dnes? 

Tehdy to tak běţné nebylo, mělo to přesnější význam. Dneska je underground 

                                                 
45 Jan Řehák 

46 Michal Geisler 

47 Výjimkou je pouze Jakub Koţíšek, který podstoupil z vlastní iniciativy hudební průpravu jiţ od útlého věku. 

48 Vráťa Brabenec, Jiří Kabeš a další nějakou hudební průpravou prošli, nicméně velká část undergroundové hudby 

pocházela od lidí, kterých se systematická hudební výchova nedotkla. 

49 Tomáš Skřivánek 
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málem všechno, stejně jako happening – zrovna jsem četl, ţe odboráři pořádají 

happening, to bych vylítl z kůţe. To samé sestřičky ve špitále, dají si na prsa 

cedulku, ţe jsou ve stávce, a je happening. Tyhle pojmy ztratily obsah. 

Underground v našem pojetí znamenalo být mimo etablovanou společnost, ale i 

společnost našich rodičů – mimo konzervativní slušnou společnost. Ideálem 

nebylo cokoliv asociálního nebo hnusného, důsledně jsme chtěli být mimo všechny 

oficiální struktury.“ (Ságl, 2013, s. 21) 

 Při vedení rozhovorů jsem dotazovaným pochopitelně vysvětlil na co se 

ptám a o čem výzkum vedu. K zakotvení termínu underground v kontextu hudby a 

československé historie sice došlo, ale většina respondentů měla i tak potřebu 

underground konkrétně vymezit, popřípadě pojmenovat více jeho podob. 

Důvodem bude s největší pravděpodobností relativní neukotvenost termínu a tudíţ 

moţná mnohoznačnost, zvlášť v současnosti, kdy chybí to, co bývá často 

povaţováno za sjednocující prvek československého undergroundu, a to je 

komunistický reţim, respektive systém který mimo jiné nekonformní hudebníky 

prezekvuje a vede je ať uţ k dobrovolnému nebo nucenému odchodu z jeho 

oficiálních struktur. I z výše uvedené citace je jasně patrné, ţe v současnosti se 

vymezenost undergroundu značně dezintegrovala. Ze získaných dat ale 

nejzřetelněji vyplývají tři přístupy, jak na underground nahlíţet.  

„Já si myslim, ţe je hrozně duleţitý odlišovat ten českej underground a jako 

underground obecně... Českej underground je jedna subkultura prostě daná, ale 

underground v Česku zahrnuje hrozně moc subkultur.“ 
50

 

„No hudební underground. Kdyţ se teď řekne underground, tak teď uţ to můţe 

bejt i něco jinýho, můţe bejt nějakej rapovej underground, elektronickej.“
51

 

„No já myslim, ţe těch undergroundů je tolik, ţe někteří jsou rapeři a je to 

undergroundo-rap, nebo underground-tekno, nebo je underground v rockový 

muzice, jako co se týče hudby.“
52

 

 Překvapení nevzbuzuje vysvětlení undergroundu jako subkultury, která 

fungovala v rámci neoficiální kultury v komunistickém Československu. 

Vzhledem k tomu, ţe rozhovory probíhaly s hudebníky, docházelo i k vymezení 

                                                 
50 Michal Geisler 

51 Marie Mainerová 

52 Tomáš Pospíšil 
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na hudebním poli, tedy toho co je to hudební underground. V tomto případě byli 

undergroundovými hudebníky nazýváni ti, kteří nejsou příliš známí
53

 a pohybují 

se mimo oficiální hudební proud. Neoficiální proud byl často souhrně označován 

jako alternativa. Mezi alternativou a undergroundem byl nicméně kladen rozdíl, 

kdy underground byl označován jako krajní mez alternativy
54

. 

„Alternativa je podle mě ten underground obecnej a co se týče toho českýho, tak 

je to prostě alternativní subkultura … Underground je vyšší stupeň alternativy, to 

je takovej ten, přes kterej nejede vlak.“
55

 

 Třetím označením undergroundu se stal jakýsi umělecký princip či přístup. 

Ten je dle mého názoru klíčový pro pochopení toho, jak vnímá tato generace 

nejen přístup k tvorbě předlistopadového undergroundu, ale i svůj vlastní. 

„[Underground] to je nějakej pojem, kterej … se vztahuje k několika různejm 

věcem. Jednak to teda můţe označovat nějakej přístup lidí, jak to umění dělaj, 

jednak to můţe označovat nějaký konkrétní umění, který se tady odehrávalo někdy 

od roku 69 do roku 89 třeba, pak to můţe označovat nějakou komunitu lidí, kteří s 

tim nějakym způsobem sdíleli nějaký myšlenky – jednak se jako stýkali spolu v 

nějakejch komunitách.“
56

 

4.2.2. Autenticita projevu 

 Autenticita a opravdovost vyjádření hrála v rámci tvorby všech zpovídaných 

hudebníků velmi zásadní roli. Dalo by se říci, ţe kvintesence v přístupu ve 

vytváření hudby, potaţmo umění obecně, je zásada nenechat se řídit vnějšími 

vlivy. Nejcitelněji vnímali respondenti ovlivňování tvorby v komerčním hledisku. 

Názory mladší generace víceméně kopírují názory té starší. V jednom 

neformálním rozhovoru se Tony Ducháček vyjádřil na otázku, zda-li v současnosti 

ještě existuje underground, takto: 

„Já si myslim, ţe teď máme ten pravej underground. 

Teď je ten pravej underground? 

No, ten kapitelistickej ţejo!“
57

 

                                                 
53 V tomto případě myšleno tak, ţe nehrají několikrát denně v rádiích a neprodávají kvanta hudebních nosičů. 

54 Viz graf v kapitole '2.1. Vymezení pojmů'. 

55 Michal Geisler 

56 Jakub Koţíšek 

57 Tony Ducháček – neformální rozhovor 
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 A Bobeš Rössler toto téma rozvádí následovně: 

„Dycky kdyţ se potom chceš někde prosadit do médií nebo někam, no tak 

postupem času narazíš na nějaký managery nebo produkční, který ti začnou do 

toho kecat a řikat co a jak, ţe tahle písnička je blbá, ţe tenhle text, ţe by si tam 

měl změnit nějaký slova a takový, anebo prostě ustoupit něčemu a v tomhle to 

přesně podle mě spočívá.“
58

 

 Protikonzumnost a vymezení se vůči oficiální scéně bylo u předlistopadové 

undergroundové subkultury jedním ze základních kamenů. V současnosti se tato 

starší generace nevymezuje vůči reţimu, neboť ten jiţ nezasahuje do procesu 

tvorby, ale potenciální nepřítel se transformoval do procesu komerční výroby. 

Přesně tento trend kopírují i tito, z undergroundu kulturně čerpající mladí 

hudebníci. 

„No tak jako je tady spousta lidí, kteří jsou nějak umělecky činný proto, aby mohli 

ten svůj uměleckej produkt prodat a vzít za něj peníze, takţe je v podstatě jedno, 

jestli budou psát symfonie nebo undergroundový písničky, to je prostě princip, 

kterej je neslučitelnej s tim undergroundem. Kdyţ někdo tvoří něco, co jako chce 

tvořit a pak se to prodá, tak to mi přijde v pořádku. Ale nesmí bejt ten konzum 

nebo ta komerce jakoby příčinou toho, proč tvoří.“
59

 

„Underground, co myslim já, jako komerční a nekomerční, ţe určitě tak komerční 

není vlastně nikdy underground, nebo spíš můţe bejt určitě i hudba, která zní 

undergroundově komerční, ale prostě uţ to není ten pravej androš no...“
60

 

„No tak samozřejmě, ţe jako nevadí, kdyţ nějaká věc je komerční, konzumní, 

popová, vůbec ne, kdyţ je to kvalitní hudba, ale s tim undergroundem to obvykle 

tak není, protoţe člověk dělá něco, co je svébytný, co jako není poplatný době, co 

není umělecky podbízivý … “
61

 

 Dluţno dodat, ţe nekomerčnost neznamená absolutní odmítání peněz. 

Hudebníci za vystoupení dostávají nějaké peníze, ale jde spíše o symbolické 

částky, ze kterých proplácejí cestovné či částečně spotřební zboţí nutné pro 

hudební produkci. Faktem nicméně je, ţe sami přiznávají, ţe nevi, jak přesně by 

se zachovali, kdyby dostali nabídku na velké peníze, výměnou za určitou dávku 

tvůrčí svobody. 

                                                 
58 Bobeš Rössler 

59 Jakub Koţíšek 

60 Jan Řehák 

61 Jakub Koţíšek 
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„No doufám, doufám. Ještě nám do toho nikdo nekecá, ale taky nám do toho 

nikdo nechce kecat (smích). Moţná, ţe kdyby chtěl, tak bůhví jak bych se rozhodl, 

kdyby mi řekl, ţe mi dá smlouvu a...“
62

 

 Tato mladá generace nicméně prvoplánovou komerční tvorbu vidí jako 

jednu z překáţek autentického uměleckého projevu a jako taková se jí ani neřídí. 

Byl jsem svědkem toho, kdy měla kapela Underground in the Prague moţnost 

získat určité benefity výměnou za to, ţe budou mít za sebou na pódiu během 

vystupování reklamní banery nejmenované nápojové společnosti. Délka 

promýšlení, zda-li to udělají nebo ne, byla velmi krátká a nabídku odmítli s tím, 

ţe jim to za to rozhodně nestojí. Vyvstává tedy zmíněný problém: na kolik si svojí 

názorové integrity cení. Předlistopadové undergroundové kapely neměly v 

konečném důsledku moţnost za svou hudbu získávat peníze takovým způsobem 

jako v současnosti, takţe problematiku komerčnosti neměly potřebu řešit. Po 

převratu samozřejmě Plastic People of the Universe, DG307 a další kapely 

vystupují nadále a za vystupování získávají peníze, ale asi by se nedalo říct, ţe 

dělají hudbu čistě za účelem peněţního zisku. Dotazovaní mladí hudebníci se 

pohybují v prostředí, ve kterém by v současnosti pod taktovkou nějakého 

manaţera či producenta eventuelně nějaké peníze získat mohli, nebo k této metě 

mohou přinejmenším aspirovat. Dle vlastních slov však tímto způsobem k hudbě 

nicméně nepřistupují a vzhledem k tomu, ţe hudbu nehrají na profesionální úrovni 

a obvykle nevystupují v prostředí, které by bylo komerčně zajímavé, tak k 

moţnosti konfrontace ideálů většinou ani nedojde a hudební produkce bude i 

nadále osvobozena od tlaků manaţerů apod. 

 Autentickým vyjádřením je zde myšlenka i vlastní tvůrčí invence, či alespoň 

umělecká integrita. Peníze jdou ruku v ruce s mírou známosti, respektive slávou. 

Ani kvůli ní však hudební produkce neprobíhá. 

„Nejde ani tak o styl, tam jde o způsob dělání tý věci. 

A jak to myslíš? 

Nějaký fungování na nějaký svépomocný bázi a jakoby nezabředávání do nějakých 

účelových postupů, jako hrát na nějakých akcích, který neseděj těm lidem jenom 

kvuli nějakýmu úspěchu … no protoţe by to ovlivňovalo ţejo, to tě pak ovlivňuje a 

musíš se chovat jinak, uţ nemáš takovou svobodu projevu, si myslim, kdyţ začneš 
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hrát někde, jenom kvuli tomu abys tam mohl hrát, aby ses dostal před víc lidí – ale 

zase to by bylo pak povrchní řikat, ţe ty undergroundový kapely, chtěj hrát pro 

prázdný sály to ne, ale myslim, ţe si vybíraj akce …  my to děláme jako vyloţeně z 

nadšení a z  toho, ţe zároveň do toho dáváme nějaký jako vyjádření … kde se 

chcem setkávat a taky jako nemáme ţádný ambice se tim uţivit, nebo se tim nějak 

přiţivovat.“ 
63

 

„Ten underground je teda něco, co se snaţí nějakym způsobem vyjadřovat ty 

pocity, myšlenky, umění, ţe to je nějakej způsob, kterej není poplatnej jednak 

tomu, co chce slyšet nějakej posluchač, nějakej konzument toho umění, a druhá ta 

poloha by měla bejt hledaní nějakejch novejch způsobů toho vyjadřování, to 

prostě jako pokud tyhle dvě věci nejsou spojený, tak prostě jakmile ta hudba není 

svébytná a není autentická, tak není underground.“
64

 

 Rovina inovátorství nebyla zmíněna zdaleka všemi, nicméně vlastní tvorba 

zdaleka převaţuje nad cover verzemi. Výjimkou však je ATP Band (All 

Tomorrow´s parties Band) -podobně jako kapela Velvet Underground Revival- 

který je svým repertoárem celý vystavěn na písních skupiny The Velvet 

Underground. Underground in the Prague také pravidelně coveruje hudbu od 

Velvetů a Lou Reeda, nicméně ty tvoří zhruba třetinu repertoáru a nové covery jiţ 

nejsou v plánu – současné covery v podstatě zahrnují hudbu, se kterou v kapele 

začínali, v případě zbylých písní jde o vlastní tvorbu. Některé kapely, ve kterých 

figuruje pár citovaných respondentů ovšem – např. Papírové panenky, Pohlavní 

nádraţí a samozřejmě i kapely, jejichţ členy jsou i lidé z undergroundu 80. let 

jako Krch-off Band (Jiří Hásek Krchovský, Tomáš Schilla, Pavel Cigánek, Jiří 

Michálek) či Bobeš a přátelé (Bobeš Rössler) hrají pouze autorskou tvorbu, 

4.2.3. Politické a umělecké zakotvení undergroundu 

 Politika a underground jsou často dávány dohromady. Vzhledem k 

vyhraněnosti vůčí komunistickému reţimu a manifestování této vyhraněnosti 

zejména ve Zprávě o třetím českém hudebním obrození od Ivana Martina Jirouse, 

ve které se underground od tehdejšího reţimu absolutně distancuje a vzhledem k 

medializovanému procesu s 'Plastiky' v roce 1976, který vedl k propojení 
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undergroundu s disentem a potaţmo ke vzniku Charty 77 a tedy silné politizaci 

této subkultury, není se příliš čemu divit.  Hudba a politika nicméně v rámci 

undergroundu a ze strany muzikantů nehrála aţ tak velikou roli. Hudebníci 

samozřejmě jistou formu protestu vyvíjeli – ať uţ šlo o nekonformní módu, 

vícesmyslné protireţimní texty písní aj.,  primárně šlo ale o hudbu jako takovou, 

respektive o moţnost hrát, přičemţ hudba nebyla zhusta prvoplánově vyuţívána 

pro provokaci reţimu či demonstrování silných protireţimních poselství. 

„Dycky nám šlo hlavně o muziku – jako vyjádřit svůj názor, to bylo jasný, ale 

dycky nám šlo hlavně o muziku.“
65

 

 Ostatně k propojování undergroundové subkultury a politiky dochází i dnes 

a opět jde primárně o hudbu: 

„Nás se ixkrát ptali „A co ty vaše politický to.“ a já řikám „Hele, politiku nám do 

toho netahejte.“ (smích) „My sme parta nadšenců, je nám 25, víme o tom kulový a 

prostě hrajem písničky, který se nám strašně líběj.“
66

 

 Nicméně jakási vágní názorová podobnost přesto existuje a je zaloţena 

pochopitelně na odkazu protikomunistického postoje undergroundu, který 

současné hudebníky pochopitelně nějakým způsobem ovlivnil. 

„Samozřejmě ţe kdyţ můţem hrát na akci 'S komunisty se nemluví', tak ihned 

zadarmo prostě tam vyrazíme a jedeme s kombama a třískáme do tří do rána 

jenom abychom prostě podpořili tu akci ţejo.“
67

 

 Větší politické nasazení – mimo protikomunistického postoje – nicméně u 

předchozích generací undergroundu mladí hudebníci necítí. Jde spíše o popisování 

touhy po svobodném vyjádření, tak jak to souhrně popisuje manţelka Milana 

Hlavsy Jana Němcová-Hlavsová: „Ţít ve svobodě, říct co si člověk myslí, dělat co 

chce, bez nějaký hrůzy ţe za to bude potrestanej.“ (Špátová, Ţeny Charty 77, Jana 

Hlavsová) Tuto svobodomyslnost ostatně popisuje mnoho členů undergroundu a 

ne nutně jen hudebníci. Hezky to Popsal Vladimír Drápal
68

, kdy na otázku „Co 

pro tebe znamenal jiný svět undergroundu? Jaké hodnoty byly pro tebe klíčové?“, 

odpověděl: „Přitahovala mě představa svobody, ţivota bez lţí, zatímco okolo mě 

                                                 
65 ŠVEC - neformál 

66 Tomáš Skřivánek 

67 Tomáš Skřivánek 

68 Vladimír 'Lábus' Drápal je příslušník generace undergroundu 80. let. Po revoluci zaloţil hudební vydavatelství 

Guerilla Records, které se soustředí na vydávání alb undergroundových hudebních skupin. 
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ve lţi všichni ţili, a to jsem Sloţenicyna tehdy vůbec neznal! Taky jim vadila 

hudba, díky které jsem mohl dýchat, protoţe v ní byl cítit závan svobody.“ 

(Denčevová, 2012, s. 184) 

 Tímto úhlem pohledu na to nahlíţí i tato mladší generace a nevnímá 

undergroundovou subkulturu jako primárně bojovníky za svobodu, ale 

společenství lidí, které se chce svobodně realizovat. 

„A to si myslim, ţe hodně těch lidí je jako s těma myšlenkama, co řikal Václav 

Havel nebo s těma názorama jako blízká si, ale ty jeho myšlenky jsou hrozně 

volnomyšlenkářství jako. Jako neubliţovat, bejt férovaj, ale jako aby ses mohl 

veselit a radovat se a dělat si, jestli tě baví todle nebo tamhle … Tak já si myslim 

ţe spíš furt tu svobodu toho jako vyjadřování a toho jako ţe to děláš to pro radost 

a uţíváš si to, jestli něco společnýho jako.“
69

 

„No určitě no – chtěli mít svobodu slova a svobodu vyjádřit, co cejtěj.“
70

 

 Vzhledem k současné svobodné situaci nicméně tento silný aspekt 

undergroundu jiţ není. Pokud je mladá generace z politického hlediska něčím 

ovlivněna, je to asi souhrnný respekt a úcta vůči osobě Václava Havla a 

eventuelně u některých ovlivnění v případě vyjádření politických názorů, kdy se 

přiklání k politickým subjektům, které jsou s Havlem nějakým způsobem spojené. 

„Určitě chtěli za prezidenta Schwarzenberga a ne Zemana, nebo určitě by radši 

volili nějakou malou stranu balbínovců nebo moţná i zelenejch neţ radši ODS 

nebo ČSSD … já tohleto zase spíš nenechávám na sobě, já se o politiku zas tolik 

nezajímám, ale co sem slyšel, tak kaţdopádně se přidávám k těm, který o tom něco 

vědi a zajímaj se o to a já se přidám k nim, protoţe maj jinak podobný názory i v 

jinejch věcech.“
71

 

„Podle mě to nejsou lidi, který sou jako homo politicus … No tak samozřejmě, ţe 

byli proti tomu reţimu, ostře. Ale ţe by to byli lidi, který by měli nějakej 

vyhraněnej politickej názor – jesti to jsou třeba liberálové nebo konzervativci , to 

ne.“
72

 

„Ale tak to je tak, jakoţe na Ukrajině ti tam válčej davy lidí a sou tam prostě proti 

nějakýmu reţimu a sou tam nějaký veteráni, po boku s náckama, po boku s 

dělníkáma, po boku s nějakejma uplně jinejma lidma a válčej všichni proti 
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jednomu nepříteli, ale jako oni se uplně názorově rozcházej. Takţe kdyţ potom ten 

nepřítel padne, kterej padnul, ten společnej a uţ si tady můţem dělat co chceme, 

tak ty lidi pak nemusej mít společný názory, i kdyţ se znají a kamarádí spolu, tak 

nemusí volit tu samou politickou stranu.“
73

 

 Důleţitý aspekt je sjednocení proti společnému nepříteli – komunistickému 

reţimu, které dělalo z undergroundu velmi soudrţné společenství. Na tuto 

hodnotu undergroundu velké mnoţství jeho členů poměrně nostalgicky vzpomíná 

s tím, ţe dnes uţ to zdaleka není, co to bývalo. Není pak překvapení, ţe mladí 

hudebníci soudrţnost sice cítí, ale pouze na úrovni part. Je moţné, ţe mladí lidé 

potaţmo party, které jsou undergroundovou kulturou Československa ovlivněni do 

takové míry, ţe i v současnosti nosí podobnou módu apod, a kterých bude víc na 

více místech v České Republice, spolu nějakou soudrţnost cítí, mí respondenti 

mezi ně ale nutně nepatří.
74

 

„Myslim si, u tý starší generace je to o tom, ţe spolu něco proţili a je to přátelství, 

je to setkávání a u nás mladejch je to v podstatě na jednu stranu závist, ţe sme to 

nemohli proţít – to přátelství takový jaký oni měli.“ 

 Kromě apolitičnosti a soudrţnosti můţeme u této subkultury vysledovat 

ještě jeden zajímavý trend, a to uměleckou multioborovost. Underground se 

netýkal pouze hudby. Většina odborných knih, které se undergroundu věnují, 

zkoumají prakticky výhradně undergroundovou literární tvorbu. Mimo hudby a 

literatury vznikala v československém undergroundu bytová divadla či byly 

vytvářeny obrazy a sochy. Tuto skutečnost reflektují i účastníci tohoto výzkumu, 

kdyţ se shodují, ţe zájem o různé druhy umění a kulturu obecně je mezi lidmi 

pocházejícími z československého undergroundu velmi silný. 

„No ten českej underground, tam je zajímavý to, ţe ty lidi, který to dělali, tak se 

snaţili propojovat různý umělecký aktivity – ţe to nebyla jenom hudba sama pro 

sebe, byla hudba spojená s poezií, pak tam byli výtvarníci, pak třeba i nějaký 

takový filosofický a náboţenský přesahy, a tak v tom si myslim, ţe to bylo taky 

inspirativní, ţe to byl jako nějakej postoj a hudba byla jedna z platforem toho 

postoje a ţivota.“
75
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74 Více k tomuto tématu v následující podkapitole '4.2.4. Inspirace minulostí'. 
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„... směr kterej není jenom hudba – můţe to být i divadlo, výtvarno, mluva, verše, 

kníţky – je to vlastně směr umění jako no, není to čistě určitě jenom hudba.“
76

 

 Většina těchto hudebníků zároveň v tvůrči rovině nevytváří pouze hudbu. 

Část z nich se nachází na výtvarných školách, větší část z nich prošla výtvarnými 

středními školami. Vedle hudby se aktivně zabývají fotografií či malbou a větší 

část z nich je pravidelnými návštěvníky galerií, divadel, kin, či různých festivalů 

(hudebních, poezie atp.), přičemţ i v tomto směru je zde velké mnoţství těch, 

kteří se na vzniku kulturních událostí různého typu sami aktivně podílí. 

 Stejně tak lidé, kteří patří do uţšího okruhu přátel a poměrně pravidelných 

návštěvníků koncertů, jsou z veliké části umělecky činní jedinci z širokého okruhu 

umělecké tvorby – od filmu přes malbu po divadlo. Je otázka nakolik je toto vliv 

prostředí, ve kterém se respondenti pohybují a na kolik se to dá přpsat na vrub 

vlivu undergroundové subkultury, ze které inspiračně čerpají, nicméně faktem 

zůstává, ţe tímto sdílí jistou podobnost s předlistopadovou undergroundovou 

subkulturou. 

 Všichni respondenti zároveň ze všech uměleckých 'médií', jako je literatura, 

hudba, výtvarné umění atd. shodně určili hudební sloţku jako nejvýraznější ze 

všech v předlistopadovém undergroundu. Dá se pochopitelně argumentovat tím, 

ţe vzhledem k osobním preferencím hudebníků bude jako zásadní určeno spíše 

toto neţ jiné 'médium', a v některých případech tomu na základě osobních důvodů 

bylo. 

„No řekl bych, ţe převáţně v tý hudbě no. Protoţe hudba je takovej klíč člověka ke 

svobodě. Pro mě třeba je hudba nejvíc. Já to tak cejtim, ţe prostě tam je nejvíc. 

Samozřejmě i různý kníţky jako, ale v tý hudbě mi to přijde nejlepší no...“
77

 

 Nicméne docházelo i k argumentování moţností širší návštěvnosti 

hudebních akcí oproti uměleckým výstavám, apod.
78

 

„Kdyţ děláš nějaký výtvarný umění a děláš ho trošku zvláštně, jakymkoliv stylem, 

tak na to dostaneš, plácnu, deset lidí, a kdyţ děláš muziku a je tam prostě deset 

kámošů – to muzika byla vţdycky sexy ţejo, vţdycky jako bigbít a něco jako 

posloucháš a něco ti to řekne. Znám spousty lidí, který čuměj na obraz a styděj se, 
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77 Jan Řehák 

78 To je podrobněji popsáno v podkapitole '4.4.1 Publikum'. 
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ţe nevědí, co o tom říct ţejo, řikám jim „Řekni co cejtíš.“ Ale u muziky je to 

jednoduchý, muzika se ti prostě líbí, nelíbí. Já nevim jestli je to srozumitelný, ale 

prostě ta muzika má větší záběr a proto se asi jako i ten Magor Jirous zaměřil na 

to.“
79

 

4.2.4. Inspirace minulostí 

 Zajímavým momentem je reflexe jiných hudebních skupin a part, které se 

nechaly československým undergroundem inspirovat. V tomto výzkumu se 

soustředím na scénu situovanou převáţně v centru Prahy, ale undergroundová 

hudba, respektive hudba a móda undergroundem inspirovaná, rezonuje 

pochopitelně i v jiných částech republiky.  

„Já si myslim, ţe těch undergroundovejch subkultur ne českej underground, tak 

těch je kupa a můţe to mít různý formy … my sme třeba hráli vloni v Brně … tam 

pořádaj takový malý festiválky, jednak Potulný dělník se to jmenuje, a pak maj 

Krákor. A Potulný dělník je v zimě v klubu a Krákor je venku. A tam to vyolţeně 

bylo, nebo mě to přišlo, jako kdyţ seš před 30ti lety.“
80

 

 Na tomto je velmi zajímavý přístup mých respondentů, kteří přitom vychází 

z podobných inspiračních zdrojů: 

„...já mám třeba nějaký kamarády, který jedou furt v týhle linii, ţe poslouchaj 

tyhle kapely. Mám jednoho specifickýho kamaráda, kterej vyloţeně ţije uplně jako 

mimo dnešní společnost mi přijde. … a on v ţádný kapele nehraje, on je prostě 

fanoušek a vyznává všechny tydle …  jemu je třeba 32 a prostě ţije tak jako 

nomádsky. Ale právě si myslim, ţe to ţe je tak jakoby furt inspiračně, teď myslim 

přes tu kulturu, napojenej jenom na todle a zároveň se vzhlíţí v tomhle způsobu 

ţivota, tak si myslim, ţe ho to trochu odstřihává prostě od reality no. Prostě ten 

underground reflektoval hrozně nějakou dobu a i ty lidi a i ty texty, to byla reakce 

na nějakej stav společnosti a jejich pozici v tý společnosti … tehdy to bylo jiný, to 

právě se teďka těţko hodnotí, nebo těţko se ta inspirace přenáší do dnešný doby. 

To je to, co kdyţ sem mluvil o tom svým kamarádovi, tak to co sem tim myslel. Ţe 

to byl prostě odraz tehdejší doby.“
81
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80 Michal Geisler 

81 Michal Geisler 
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„Kaţdej ten underground probíhá zrovna tou dobou, tim reţimem kterej zrovna je 

a kdo ví, jaký to bude za deset za dvacet let...“
82

 

„Z mýho pohledu ti lidi, který dneska o sobě řikaj, ţe jsou underground, tak se ho 

snaţej nějakym způsobem napodobit. Z mýho pohledu to je úsměvný – je to lehce 

směšný, kdyţ se ti lidi snaţej ţít ţivotní styl lidi, kteří ho museli ţít takhle.“
83

 

„...za Brnem- a tam se opravdu hrálo –-já sem tam byl třeba jeden den, a slyšel 

sem tam pět kapel a všechny ty kapely nejen ţe vypadaly, ale snaţily se mít ten 

zvuk jako ti Plastici v roce 73 a 74. … Jako to není underground, to je prostě jako 

nějaká póza.“
84

 

„Detail a tihle, ti si na tom vyloţeně zakládaj … ti to chtěj prostě udrţet, to sou 

takovýti věrní sokolníci, kteří té své víře naprosto věří a oblíkaj se prostě, aţ je to 

neuvěřitelný, jak celá tahleta partička jejich choděj – doma má puštěnou televizi 

retro, na to se kouká prsotě, to je neuvěřitelný! – ţije v minulosti. Já bych to 

srovnala s nějakejma těma lidma, co třeba se oblíkaj do těch historickejch obleků, 

tak on se prostě oblíká do těch historickejch obleků.“
85

 

 Dalo by se s jistotou tvrdit, ţe přístup k 'doslovnému' kopírování 

undergroundu po módní, hudební, či 'ţivotní' stránce je z hlediska mnou 

dotazovaných hudebníků povaţován za anachronismus aţ pózu. „Aktual, byl 

sloţený aţ na výjimky z nehudebníků. Ti pouţívali velmi nezvyklých nástrojů: 

housle, siréna, vrtačka, motocykl. V monotónních seriálních kompozicích se 

prolínalo několik volných polyfonně vedených melodií. Texty byly plné parodií, 

výkřiků a hesel.“ (Lindaur, 2001, s. 72) Hudebně sice tito hudebníci setrvávají ve 

sféře rocku, nicméně o nápodobu ranných let kapel Plastic People, DG307 či 

Aktual tedy nejde
86

.  

 Přímo v Praze se přitom vyskytuje další undergroundem ovlivněná parta, 

která se ovšem nepohybuje v centru ale převáţně kolem Palmovky. Z jejích řad 

vycházejí členové kapely Kočkolit nebo jiţ zaniklého tělesa Tlaky do uší. Kapela 

Papírové panenky s touto skupinou několikrát dohromady vystoupila a s jejími 

členy se relativně dobře osobně zná. Jak Marie Mainerová tak Fábina Mertová 
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83 Matěj Páv – neformální rozhovor 

84 Jakub Koţíšek 

85 Fábina Mertová 

86 Pro představu by mohly dobře poslouţit archivní materiály pouţité v československém propagandistickém 

dokumentu  z roku 1977 Atentát na kulturu. 
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tvrdí, ţe Papírové panenky jsou alespoň v počátcích poměrně silně ovlivněny 

vlivem lidí kolem Detaila, coţ je víceméně ústřední postava této skupinky
87

, ale v 

současnosti jsou jiţ mimo tuto skupinu a pohybují se právě více v centru. Do 

tohoto výzkumu jsem nakonec ţádného z nich nezařadil, neboť se lokálně i 

věkově míjí s cílovou skupinou mého bádání – všem je jiţ 30 let a výš a scházejí 

se pravidelně v hospodě u Krále Jiřího, tedy aţ na Palmovce. Domnívám se, ţe jde 

o předchozí generaci ovlivněnou undergroundem, jeţ je od té v mém výzkumu, 

která je o pět let mladší, výrazně odlišná. Vliv undergroundu je na jejích 

příslušnících poznat velmi snadno, ať uţ ve formě oblečení, zarostlosti a dlouhých 

vlasů či celkového velmi vyrovnaného aţ flegmatického přístupu k ţivotu. K 

domněnce, ţe jde spíš o generační, neţ o lokální rozdíl je v tom, ţe jsem do 

výzkumu chtěl původně zařadit i Tomáše 'Roga' Rogovského
88

 hrajícího v kapele 

Von Plastic Factory, který se s touto partou také zná, který patří do stejné generace 

a objevuje se mimo jiné v rámci další praţské party v hospodě U vystřelenýho oka 

na Ţiţkově či v klubu Bílá vrána v Šáreckém údolí. Ten a jeho stejně staří 

souputníci jsou oproti mým respondentům stylově velmi konkrétně vyhranění. 

Jestli a jak moc se však názorově liší od mladší generace, by však vyţadovalo 

samostatnou studii. 

4.3. Zvuk undergroundu 

 V této části je respondenty popsáno vnímání undergroundové hudby, 

pričemţ jde hlavně o stylové zařazení, jakým zvukem underground zní a význam 

textů v rámci této hudby.  Pro představu a moţné porovnání, je na CD v přílohách 

zařazena hudba a texty hudebních skupin, s jejímiţ členy jsem dělal rozhovory.
89

 

4.3.1. Hudební styl 

„Undergroundová hudba je pro mě, jako kdyby si řekl Velvet Underground. Oni 

podle mě vymysleli styl hudby, kterej bych charakterizoval jako pomalejší punk, 

                                                 
87 Podle něj je tato parta taky neoficiálně označována jako 'Detailovci'. 

88 Polostrukturovaný rozhovor jsem s ním nakonec nevedl, ale čerpám z knihy Tváře undergroundu, pro kterou 

rozhovor poskytl. 

89 Přiloţení textů i nahrávek bylo odsouhlaseno jejich autory. Nahrávky jsem získal záznamem na diktafon přímo na 

koncertě, ve zkušebně a z webu pro hudební kapely bandzone. 
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rock avantgardní, alternativní – taková směsice dost nekonkrétních názvů.“
90

 

 Stylové vymezení undergroundu bylo řešeno jiţ v podkapitole '4.2.1. 

Vícevýznamovost undergroundu'. Z té plyne, ţe hudebním undergroundem můţe 

být nepříliš známá hudební alternativa a nezáleţí na konkrétním stylu, tedy rock, 

rap, tekno, atd. Ve chvíli kdy byli respondenti dotázáni, jestli se dá hudba, která je 

obecně navázána na československý underground ve významu předlistopadové 

subkultury nějak stylově sjednotit, vycházely víceméně jednotné odpovědi ve 

prospěch různého druhu rocku.  

„Mě přijde, ţe to je takový avantgardní nebo alternativní, ţe to je trošku do směru 

undergroundu.“
91

 

„Takovej alternativní rock, nebo něco takovýho ... underground je v tom hudebnim 

smyslu vázanej na nějakou rockovou hudbu na ten bigbít. 

Underground nemůţe bejt jako jinej hudební styl? 

Pokud to chápu jako nějakou uměleckou svébytnost, tak pak jako ano, ale pokud 

to chápeme v tom smyslu jako dějinně, toho co tady bylo, tak pak ne.“
92

 

 Podstatné je sjednocení v rockovém stylu, jehoţ různé deriváty se objevují v 

undergroundové generaci 70. i 80. let. Hudebníci tyto jemnější rozdíly vnímají a 

vcelku podobně je popisují – například u kapely Garáţ se shodují na její 

rozdílnosti a popisují ji velmi podobně, jako mi ji popsal Tony Ducháček sám, 

tedy ţe jde víc o rock'n'roll, neţ underground. Ducháček v jiném rozhovoru na 

otázku, zda-li je ještě Garáţ underground řekl: „Tyhle svoje věci v programu 

pořád máme. Kdyţ hrajeme na koncertě takový ty monotonní plochy, tak jo.“ 

(Bezr, 1996, s. 34) Jinými slovy je undergroundová hudba sice rocková, nicméně 

nutně i nějakým způsobem alternativní. Tento zvuk je zřetelný kupříkladu u 

kapely The Plastic People of the Universe a dalších kapel, které vznikaly jiţ pod 

vlivem 'Plastiků', jako byli například DG307. Hudební „období [The Plastic 

People of the Universe] 1973-76 lze s odstupem času povaţovat za 

nejinspirativnější pro vývoj českého rocku následujících desetiletí“ (Lindaur, 

2001, s. 73) a vzhledem k tomu, ţe 'Plastici' vycházeli z psychedelického a 

avantgardního rocku přelomu 60. a 70. let, jenţ zpodobňovaly kapely jako The 

Velvet Underground či The Fugs, je tím ovlivněn i celkový hudební styl. 
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„Garáţ a ta je z nich vlastně – ta nezní tak alternativně, to je takovej rokec. A to 

mi je blízký – tomu Iggymu Popovi … Lou Reed není tak alternativní jakoby 

muzika, to sou písničky takový poslouchatelný všechno, to není jak Dégéčka úplně 

„psycho“. Takovej psychedelic rock.“
93

 

4.3.2. Zvuk 

„Kdybych měl říct česká hudební undergroundová kapela, tak si myslim, ţe to je 

poměrně temná hudba s nějakejma jakoby komplikovanějšíma textama, třeba i 

delší skladby, psychedeličtější.“
94

 

 Vzhledem k tomu, ţe underground se sice pohybuje na poli rocku, ale 

objevují se v něm jeho různé formy, zajímalo mě, jesli je moţné tyto různé stylové 

'škatulky' v rámci undergroundu nějakým způsobem zvukově a textově sjednotit. 

Zvuk se nepopisuje úplně jednoduše, nicméně snaha byla a přinesla souhrnně 

velmi podobné odpovědi. Hudebníci odpověď na otázku „jak underground zní“ 

formulovali silně pocitově. Jde kaţdopádně o temnější, po hudební stránce ne 

nutně příliš komplikovanou, občas aţ úsporně minimalistickou  hudbu.  

„Myslim ţe to je prostě fakt zvuk, kterej se dá vysvětlit jenom tou temnotou, ale ne 

takovou tou nápaditou, jako je třeba v nějakym metalu, prostě je to spíš takový 

ţivotní temno. 

A myslíš tim, ţe to je jako depresivní? 

Nemusí, můţe to bejt i o radostech člověka, ale tenhle zvuk konkrétně znám jenom 

z undergroundu …  má to takovej náboj – většinou je to takový těmnější.“
95

 

„Já neumim noty, ale já potřebuju vědět o čem ta písnička je, jakou má náladu a 

to mně ten underground dává, protoţe to slyšim v těch undergroundovejch 

nahrávkách 

… já sem si proţíval nějaký svoje uzavřenosti, deprese, pekla a tohleto mě to 

trošku jako připomínalo, ta muzika mě z toho ňák jako vytahovala...“
96

 

„Ty undergroundový kapely měly specificky českej zvuk, i kdyţ jako byly 

inspirovaný různejma zahraničníma kapelama, … to hodně ovlivnilo – moţná i ty 
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texty, který zhudebňovali, a ţe to bylo celý takový jakoby temnější.“
97

 

4.3.3. Texty 

 Úloha textu v undergroundové hudbě je všemi souhrnně silně vyzdvihována 

a víceméně určena jako jisté unikum pro český underground v porovnání 

například se zahraniční undergroundovou hudbou. 

„V tom českym prostředí, co pro mě je docela zásadní, hodně to fúzovalo s poezií, 

coţ je něco co je jako – dobře, dělal to jako Lou Reed, ale trochu jinym způsobem, 

to sou takový prozaičtější texty a tady to je opravdu, tady se vezme Hejda, nebo 

jiní takový opravdu básníci a teď se z toho dělá písnička nebo skladba … Moţná 

je to daný taky tim jazykem ţejo, kdy přecijenom napsat nějaký rýmy, který ti v 

Angličtině zněj jako libě, který sou jako v pohodě, v Češtině zněj stupidně ţejo, 

moţná je to z toho důvodu, ten jazyk funguje nějakym způsobem. Jinak mluvíme, 

máme jinou intonaci, jinou dikci, jinou melodii, neţ ti lidi, který mluvěj Anglicky, 

tak moţná ţe to nějak prostupuje do tý hudby, ţe to s tim souvisí, ţe to tak jako 

splývá nebo recituje, deklamuje, moţná ţe to je ten důvod.“
98

 

 Faktem zůstává, ţe i zde zanechala silnou stopu kapela The Plastic People 

of the Universe, kdyţ jiţ v první polovině 70. let zhudebňuje básně Egona 

Bondyho. Krom 'Plastiků' se do zhudebňování básní pouští mnoho dalších kapel, 

včetně těch notoricky známých, jako jsou DG307, Psí vojáci či novější Krch-off 

band. 

„Jako myslim si, ţe tenkrát ta muzika byla jenom o textech, vţdyť to jsou poetové 

ţejo – Vráťa Brabenec je prostě básník, Pavel Zajíček je básník, Mejla Hlavsa …  

si bral texty Krchovskýho ţejo … bez toho textu to nejde, je tam jedna jediná 

instrumentální skladba od Plastiků, ale já sem se zpětně dozvěděl, ţe to taky bylo 

kdysi otextovaný, aţ pak se jim ten text na to nehodil, tak to stáhli a zjistili, ţe ta 

muzika je tak dobrá, ţe to nechali jako instrumentálku, ale myslim si, ţe v androši 

vţdycky  všechno stálo na textech.“
99
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4.3.4. Inspirace hudebním undergroundem
100

 

 Jakým způsobem jsou tedy hudbou ovlivněni mladí hudebníci? Velmi jasně 

to popsal Michal Geisler z kapely Pohlavní nádraţí: 

„Já si myslim, ţe to byl jako formující vliv pro tu kapelu, jako výraznej, a z těch 

mladejch kapel si myslim, ţe tahle kapela na to odkazuje celkem výrazně, ale 

zároveň ta kapela není uplně pohodlná s tim sepjetím. A byl to vliv, kterej to 

utvářel, ale teďka všichni uţ sme někde dál a je nám nepohodlný prostě se s tim 

uplně jako ztotoţňovat, protoţe podle nás underground je věc minulosti a my 

chcem směřovat do budoucnosti (smích) … stylově to je hrozně těţký, ale já tomu 

řikám vţdycky, ţe se snaţíme pracovat jako s textama, propojit hudbu s textama, a 

aby to trochu i podtrhávalo jako atmosféru těch textů … to se mi líbí na týhle 

kapele, ţe tam je duleţitej právě nějakej jinej obsah neţ jenom ten hudební, ţe 

právě tadyty texty – i kdyţ, taky má několik poloh a ne všechny jsou tak jako 

hluboký, ale ta kapela se nebojí dělat i nějaký váţnější věci. Třeba sme 

zhudebňovali básně Bertolda Brechta, to mě třeba hodně bavilo, takţe to je jakoby 

trošičku váţnější věc, neţ jak to vypadá podle názvu a podle některejch 

hospodskejch věcí.“
101

 

 I muzikanti z ostatních skupin se jednoznačně shodují na jasném formujícím 

vlivu zvuku undergroundu, a to jak československých skupin tak jejich 

zahraničních vzorů, coţ je ostatně patrné jiţ ze stručného přehledu hudby 

vyjmenovaného v podkapitole '4.1.2 Hudební průprava a vlivy'. Ač nejsou texty 

všech kapel básně známých básníků, nejsou to ani standardní popové písně o lásce 

apod. Jejich texty se často věnují existenciálním otázkám, pouţívají estetiku 

ošklivosti či přeskakují v podivné psychedelické snové nesrozumitelnosti. Stejně 

tak stylem se pohybují stále na poli rocku, respektive v jeho odnoţích. Po hudební 

stránce nejde o extrémně komplikované aranţe, které by člověk nacházel např u 

zahraničních art-rockových kapel jako King Crimson, či československých kapel 

nové vlny 80. let. Co povaţuji já za velmi důleţité je vyhraněnost vůči 'ustrnutí' v 

minulosti, tak jak je popsána v podkapitole '4.2.3. Inspirace minulostí'. Tyto mladé 

kapely sice notně čerpají ze zahraničních i československých hudebních 

                                                 
100 Na CD v přílohách je pro představu přiloţeno několik písní a textů kapel, jejichţ členové jsou součástí 

výzkumu. 

101 Michal Geisler 
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undergroundových vzorů a jsou jimi nevyhnutelně zformovány, nicméně na nich 

nebazírují a hudebně se snaţí vyvíjet dál. 

„I kdyţ v posledních věcech [písních] uţ si nejsem tak jistej, ale to je prostě vývoj 

kapely, ţe tam teďka kluci dávaj hodně novejch zvuků, ale rozhodně bych pořád 

řikal, ţe to je taková avantgarda, coţ je taky určitě underground....“
102

 

4.4. Vizuální stránka undergroundu 

 V této poslední části analytického oddílu se zaměřuji na viditelné stránky 

undergroundu. Je zde popsáno publikum, které navštěvuje koncerty 

undergroundových kapel, moţné podobnosti v módě kterou hudebníci a publikum 

nosí a místa na kterých hudebníci vystupují, či kde se schází. 

4.4.1. Publikum 

 Lidé, kteří se objevovali na koncertech undergroundových kapel v totalitním  

Československu, se příliš neobměňovali. Důvodem byla relativní uzavřenost 

československé undergroundové subkultury. „Koncerty se zhruba jednoroční 

periodicitou se mění v události, slavnosti pro výlučný okruh publika z 

nepočetného okruhu undergroundu“ (Lindaur, 2001, s. 100) Termín 'veselé 

ghetto'
103

, kterým je označována československá undergroundová subkultura, a 

který vyjadřuje specifické podmínky a ţivotní postoj undergroundu, tedy 

dobrovolné ţití v politickém i kulturním  ghettu a zároveň uvědomování si jeho 

absurdity (Pilař, 1999), poměrně dobře vystihuje uzavřenost undergroundové 

subkultury. Hraní pro stále stejné publikum nebylo po chuti ani mnohým 

muzikantům. „Tento stav koneckonců popsal i Milan Hlavsa, který byl právě 

jedním z těch, kteří chtěli vyměnit izolovanost ghetta undergroundu za „normální“ 

koncertování před „normálním“ publikem. V rozhovoru pro časopis Revolver 

Revue to M.Hlavsa řekl ještě pregnantněji, totiţ „ţe uţ ho štve hrát pro ty samý 

ksichty“.“ (Vaněk, 2010, s. 438) V publiku se tedy tehdy objevovali dokola 

víceméně titíţ lidé a ne všichni hudebníci byli s timto stavem – ač nevyhnutelným 

– spokojeni. 

 Důleţitým aspektem byla samozřejmě velikost subkultury, která nebyla 

                                                 
102 Jan Řehák 

103 Pouţil poprvé magor?? 
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nijak početná.  

„...to společenství tady bylo poměrně malý – to se dá spočítat na pár stovek těch 

lidí“
104

 

 Vzhledem k absenci sjednocujícího prvku, kterým byl před rokem 1989 

komunistický reţim, jiţ není subkultura zdaleka tak jednotná, jako byla v 

minulosti. Velké mnoţství různých hudebních stylů a kulturních akcí způsobilo, ţe 

posluchačská základna, v porovnání s předlistopadovou dobou, značně 

dezintegrovala. Mezi mladou generací se zároveň ani rock uţ netěší zdaleka 

takové popularitě, jako tomu bylo v 70. či 80. letech.  

 Koncerty, které jsem v rámci výzkumu navštívil, probíhaly v menších 

prostorách, kde bylo zpravidla mezi třiceti a šedesáti lidmi. Vţdy jsem se bavil s 

několika návštěvníky a zjišťoval, zda-li jsou na dané kapele poprvé, či ji jiţ někdy 

slyšeli, a jak si myslí, ţe to je u ostatních návštěvníků koncertu. V citelně vyšší 

míře jsem se setkával s pravidelnými návštěvníky, kteří kapelu nějaký čas znají a 

na jejich koncertě uţ předtím byli a často se mi stávalo, ţe dotazovaní připoušteli, 

ţe se s muzikanty osobně znají. Zdá se, ţe koncerty se konají častěji pro 

publikum, které kapely zná a se členy kapely popřípadě má i osobní vazby, neţ ţe 

by šlo o koncerty pro náhodné anonymní publikum. Koncerty tak často slouţí 

jako akce hromadných setkávání, které nikdy nekončí ukončením hudební 

produkce. Podobným způsobem jsou popisovány i průběhy koncertů za minulého 

reţimu. 

„Myslim, ţe ty koncerty... Jak třeba můj táta nebyl nikdy moc na hudbu, no ale na 

ty koncerty chodili, tam se setkával s těma lidma a tak. Tam asi nešlo jenom o tu 

hudbu, ale o nějakou tu atmosféru, a ţe se tam ti lidi setkali, ti umělci, na tom 

jednom místě. Na nás taky choděj hlavně ti samí známí.“
105

 

 Takto nicméně koncerty neprobíhají úplně vţdy a kapely hrávají i mimo 

Prahu, popřípadě ve větších klubech, do kterých se dostanou návštěvníci, kteří 

jdou prvoplánově spíše do daného klubu neţ na danou kapelu
106

. 

                                                 
104 Bobeš Rössler 

105 Marie Mainerová 

106 Jako je třeba hudební klub Vagon v pasáţi Metro na Národní třídě. 
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4.4.2. Móda 

 O módě undergroundové subkultury v minulém reţimu se dá bezpochyby 

říct, ţe nesla určité podobné znaky. Undergroundová generace 70. let byla silně 

ovlivněna dozvuky hippies, a to se promítalo na oblečení, které její členové nosili 

v podobě různých batikovaných triček, čelenek apod.
107

 Oblečení nicméně nehrálo 

extrémně výraznou roli. Hlavním znakem této subkultury byly dlouhé vlasy. 

Vladimír Drápal říká, ţe „vlasy byly jakýmsi „inzerováním“ toho, ţe chci být 

jinej. Šel jsem třeba po náměstí v Pardubicích a hned jsem podle nich poznal 

souputníka, i kdyţ jsem tam nikdy předtím nebyl. Byla to tak trochu legitimace. 

Přijel jsem do nějakého města, neměl jsem kde spát, tak vedla první cesta do 

hospody, kde jsem se zeptal, kam chodí máničky. Nebo mi ujel vlak, došly prachy, 

vţdycky to fungovalo. Potkal jsem třeba kluky, co byli v Lounech na vojně a říkali: 

„Hele, v civilu jsme byli taky máničky,“ ukázali fotky a vytvořil se vztah, scházeli 

jsme se, kdykoli měli vycházku. Hromada těch přátelství trvá dodnes.“ 

(Denčevová, 2012, s. 185) 

 Současná generace je z módního hlediska velmi nejednotná. Hudebníků 

jsem se ptal, jestli by byli schopni na ulici poznat člověka, přináleţícího k 

undergroundové subkultuře. Odpovědi byli vesměs dost podobné. 

„Tak to jo, to poznal. To je těţký takhle říct slovně. Ono se to odlišuje, oproti 

nějakejm rockerům, tak ty lidi jsou takoví přírodnější, divočejší, delší vlasy, starý 

oblečení, ale to je právě to, ţe se oblíkaj jako v 70. letech, ale češi v 70. letech. 

Ale je to takový hloupý to takhle zobecňova. Tak je to takovej lesní člověk no. Ale 

tak to uţ i dřív byly odlišnosti. Jáchym Topol rád říká, ţe byl vţdycky rozdíl v těch 

80. letech mezi nějakym praţskym undergroundem a nějakejma androšema ze 

severu, tak taky sou nějaký lokální odlišnosti.“
108

 

„Jako delší vlasy, zarostlý lidi. Jako je pravda, ţe v 19 jsem nosil vlasy po prdel … 

takový ty manšestráky, úzký rifle, něco takovýho asi …  jako ne uplně batikovaný 

trička a náramky, nebo tak to můţe taky bejt, ale to uţ je pak fakt vyhrocený. Jako 

                                                 
107 Pro jasnou představu o vizuálním stylu generace undergroundu 70. let z okolí kapel Primitives Group a The 

Plastic People of the Universe můţe velmi dobře poslouţit obsáhlá fotografická monografie 'Tanec na dvojitém ledě' 

od Jana Ságla. 

108 Michal Geisler 
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asi fakt nebudou nosit nějaký značkový hadry a tak.“
109

 

„Na věku v podstatě tolik nezáleţí, můţou to bejt klidně i teenageři, ale musej 

něco cejtit no, a zarostlý – to tomu prostě dělá atmosféru jak vizuálně tak taky 

duchovně – no nijak konkrétně ten člověk nemůţe vypadat.“
110

 

 Ač se všichni shodují na dlouhých vlasech, z hudebníků je má pouze jeden. 

Všichni nicméně přiznávají, ţe v mladším věku 'háro' nosili, a to i ostatní 

hudebníci, se kterými jsem dělal pouze neformální rozhovory.  Podobná situace se 

odehrává v publiku, kde se nescházejí 'máničky', ale většina na krátko střiţených 

posluchačů. Co se oblečení týče, tak se nedá říct, ţe by tato subkultura nosila 

určitou výraznou módu, nebo speciální doplňky, jako tomu bývá u jiných 

hudebních subkultur
111

. Jistá jednotnost by se dala najít, ale týká se poměrně 

jemných detailů: oblečení které na sobě hudebníci i posluchači mají v drtivé 

většině případů není značkové, častěji jde o nošením jiţ lehce poškozené kusy a 

absolutně absentuje sportovní styl. 

 Na co zároveň hudebníci jiţ vůbec nenavazují, je vizuální stránka koncertů. 

Československý underground začínal s psychedelickou hudbou Primitives Group, 

na které navázali The Plastic People of the Universe. Obě kapely vyuţívaly během 

hudební produkce po vzoru The Velvet Underground (z éry, kdy hráli v The 

Factory Andyho Warhola) poměrně silné vizuální znaky v podobě masek, světel a 

ohňů
112

. Současné kapely tento umělecký prvek z koncertů absolutně vypouštěji. 

Lehce světlou výjimkou je kapela Underground in the Prague, která se světly 

koketovala ve svých začátcích, kdy na sebe účinkující během koncertů nechávali 

promítat různé filmy. 

4.4.3. Místa 

 Všichni zmínění hudebníci, se pohybují v centru Prahy, přičemţ velká část 

zde i bydlí. Jde převáţně o Staré Město a Nové Město praţské. Lokálně jde o 

okolí divadla Na zábradlí, jehoţ divadelní bar slouţí jako jedno z míst setkávání. 

                                                 
109 Jakub Koţíšek 

110 Jan Řehák 

111 Neurčitá a nejednotná móda je vidět i na akcích dnešních undergroundových matadorů a jejich publiku, ať uţ 

jde o Revolver Revue párty, pocty undergroundu, výročí smrti čelních protagonistů undergroundu, či vystoupení 

undergroundových kapel. Jediné co se u předlistopadových generací undergroundu ještě částečně drţí, jsou dlouhé 

vlasy. 

112 Velkými světelnými show a vizuální stránkou koncertu se proslavili mimo jiné Pink Floyd. 
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Mimo to bylo zmiňováno okolí kostela svatého Haštala a blízký non-stop bar 

Eliška v ulici Elišky Krásnohorské, který byl před dvěma lety zavřen, hospoda 

Duende v ulici Karolíny Světlé a okolí Křemencovy ulice na Novém Městě. 

 Koncerty se odehrávají na mnoha místech v Praze i mimo Prahu, ale pro 

pravidelnější vystupování byly zmíněny praţské podniky: Restaurace Dejvické 

Nádraţí 'Nádraţka', Dejvická klubovna, Hospoda u Rafa, Hospoda Na Slamníku, 

Bílá vrána, U prince Miroslava, Veselá koza, U vystřelenýho oka a pár dalších. 

Mimo hospod a hudebních klubů dochází ke sporadickému vystupování na 

hudebních festivalech s převahou těch, které se nějakým způsobem váţou k 

undergroundu viz brněnský Krákor, nebo plánované vystoupení kapely Bobeš a 

přátelé v undergroundovém stanu na trutnovském festivale v roce 2014. 

 Vizuální sjednocení míst, na kterých tyto undergroundové kapely hrají 

pochopitelně není úplně moţné. Jednu podobnost nicméně sdílely všechny. Ani 

jedno z míst, které jsem v rámci návštěv koncertů pro tuto práci navštívil, a která 

jsem navštívil i mimo rámec této práce, nebylo nové. Všechny hospody, kluby a 

sály, ve kterých probíhala hudební produkce skupin navázaných na 

československý underground nesly evidentní silné známky opouţívání a 

nepřehlédnutelnou patinu- pro prostor dlouhodobě uţívaný a nerekonstruovaný 

příznačnou.  Mimo vizuální stránku jsem zároveň nezaţil undergroundovou akci, 

na které by nebylo pivo, i kdyţ šlo o hudební produkci v přírodě. 

„Je to taková směsice jako váţnýho a někdy i jako vyššího umění, kdyţ to řeknu 

takhle, ale zároveň takovýho hospodskýho, no.“
113

 

                                                 
113 Michal Geisler 
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5. ZÁVĚR 

 Dá se s jistotou tvrdit, ţe v centru Prahy se pohybují lidé, kteří vědomě 

kulturně a hudebně navazují na československý underground. Většina 

dotazovaných hudebníků je součástí skupiny lidí, která se setkává i mimo hudební 

produkci. V rámci této skupiny – nebo party – se setkávají lidé z mnoha různých 

oborů, přičemţ umělecké zaměření je i mezi příslušníky party či návštěvníky 

koncertů zpravidla zastoupeno v největší míře. 

 Umělecké zatíţení skupiny lidí, které jsem zpovídal, je tedy zřejmé. Zůstává 

nicméně otázkou, do jaké míry by se dalo tvrdit, ţe bude tento trend platit i u 

undergroundem ovlivněných hudebníků z jiných částí České Republiky. 

Hudebníci, kteří byli součástí tohoto výzkumu, jsou silně ovlivněni lokální 

praţskou scénou v centru. Ta byla i z hlediska undergroundu poměrně odlišná od 

zbytku Československa, neboť se zde pohybovali lidé a kapely, kteří jsou 

povaţování za vrchol československé undergroundové subkultury. Lidé jako Ivan 

Martin Jirous, Vratislav Brabenec, Milan Hlavsa, bratři Topolové, Tony Ducháček, 

Jiří Hásek Krchovský a další, o kterých se dá bezesporu tvrdit, ţe byli z 

uměleckého hlediska tvůrčí na mnoha úrovních – ať uţ jde o literaturu, malbu, 

hudbu či happening; a zároveň se z velké míry podíleli na utváření obrazu 

undergroundové subkultury. Valná většina respondentů, jeţ se pohybuje v centru 

české metropole, působí aktivně zároveň i v místních kulturních zařízeních a mezi 

známými mají řadu studentů uměleckých škol, či je sami studují. Co se rodinného 

zázemí týče pocházejí většinou z kulturních a uměleckých kruhů a častokrát se 

jejich rodiče osobně znají s někteřými z protagonistů československého 

undergroundu. Jinými slovy scéna, která je vymezena v tomto výzkumu, je 

poměrně specifická svoji kulturní hutností, která by v rámci jiných skupin 

ovlivněných undergroundovou subkulturou nemusela  existovat. To je ovšem 

pouze domněnka a stálo by za to ji ověřit v rámci samostatného výzkumu. 

 Podobným způsobem by se dalo nahlíţet i na vizuální stránku společenství. 

Evidentně existují další seskupení, která jsou československou undergroundovou 

hudbou -potaţmo subkulturou- ovlivněni a tento vliv se na nich odráţí ve větší 

míře. V Praze existují minimálně dvě další skupiny (party), které jsou podobného 

typu. Na zmíněném festivalu Krákor či Kozím mejdanu pořádaným Stanislavem 
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Pencem, kam se kaţdoročně sjíţdí mnoho mladých hudebníků, kteří z 

československého undergroundu inspiračně čerpají či na něj nějakým způsobem 

navazují, jich má člověk příleţitost vidět poměrně velké mnoţství. Zde je moţná 

velký rozdíl mezi kulturně nahuštěným centrem Prahy, kde se na malém prostoru 

míchá velké mnoţství stylů a vlivů, které nutně ovlivňují i hudebníky zahrnuté v 

tomto výzkumu, a jinými částmi České Republiky, které nejsou z kulturního 

hlediska tak exponované. 

 Nutně vyvstává otázka, zda-li je moţné zkoumaný vzorek označit za 

underground. Zde je nutné připomenout hledisko undergroundu, které je v této 

práci vyuţíváno a které vychází z předlistopadové subkultury čili definice 

undergroundu jako krajního pólu alternativní kultury. Dotazovaní hudebníci ani 

jejich okolí nevytváří paralelní kulturu, jako tomu bylo v předlistopadových 

dobách. Nevymezují se vůči reţimu, neboť není reţimu, který by je omezoval a 

do kulturního undergroundu vedl. Místo toho se shodně s předlistopadovým 

undergroundem a s příslušníky starších generací undergroundu vymezují vůči 

konzumu a komerčnímu přístupu při vytváření hudebních respektive uměleckých 

a kulturních hodnot.  

 Tím se dostávám k samotnému vnímání undergroundu těmito hudebníky. 

Ten byl jejich slovy rozdělen do tří kategorií. Jednak šlo o polohu kapely, která je 

zpravidla mimo radar oficiální hudební scény. Tento hudební underground je 

stylově naprosto nejednotný a můţe jít o metal, rock, tekno, hip-hop, atd., přičemţ 

jde zpravidla o moderní alternativní hudební styly. Dále šlo o označení subkultury 

v předlistopadovém Československu a jejích příslušníků z let 70. a 80. Třetím 

označením undergroundu byl umělecký přístup při vytváření uměleckého díla 

respektive hudby. Zde byla vyzdvihovaná umělecká autenticita a stranění se 

vnějších vlivů na dílo umělce. Tímto se dotazovaní hudebníci vymezili vůči 

komerčnímu pojeti hudby a umění obecně či tvorby kulturních statků za účelem 

zisku společenské prestiţe. Jak hudební alternativa, tak tvůrčí nezávislost jsou 

nicméně vlastnosti, které přináleţí i předlistopadové československé 

undergroundové subkultuře. Ta hudebně z největší míry čerpá z mnoha verzí 

alternativního rocku. Ač sami sebe hudebníci neřadili do české undergroundové 

subkultury a argumentovali tím, ţe underground reflektuje danou dobu, přičemţ 

doba československého undergroundu je jiţ pryč, mají s touto subkulturou mnoho 
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společného. 

 Kromě zmíněného ideového základu nicméně operuji ještě s hudební 

sloţkou. Styl, který dle mých respondentů představuje československý 

underground, je alternativní rock. Bylo řečeno, ţe v rámci československého 

undergroundu hrají zároveň velmi důleţitou roli texty. Poměrně jedinečně se zde s 

alternativním rockem snoubí zhudebňované básně známých básníků, popřípadě 

vlastní tvorba. Hudebníci zvuk undergroundové hudby popisovaly jako těţký, 

temný a poetický. Na základě těchto tří pocitových termínů lze jen obtíţně soudit 

případnou podobnost. Faktem nicméně zůstává, ţe i mladé kapely se pouštějí do 

zhudebňování básnických textů
114

 a ţe z hlediska jejich obsahu jde opravdu o 

depresivněji laděné texty s existenciálními tématy a částými odkazy na různé 

omamné látky – zejména alkohol. 

 Závěrem bych řekl, ţe skupina hudebníků, která byla součástí tohoto 

výzkumu, můţe být bezpochyby označena za silné navazovatele na odkaz 

undergroundu předlistopadového Československa. Tak, jako byla druhá generace 

undergroundu 80. let ovlivněna první generací let 70. a zároveň se i v lecčems 

lišila, liší se od předchozích generací i tato generace. Hudební odkaz je však v 

jejich tvorbě jasně rozpoznatelný a sami se k němu i hlásí. Zároveň však dle 

vlastních slov odmítají ustrnout v minulosti a hudbu se snaţí při zachování 

určitých rysů hudebního stylu rozvíjet dál. Z ideového hlediska mají k českému 

předlistopadovému undergroundu také velmi blízko. 

                                                 
114 Viz nové skladby kapely Pohlavní nádraţí. 
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