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Anotace (abstrakt) 

Disertační práce „Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu 

rockové hudby a její medializace“ popisuje a analyzuje na základě širokého teoretického 

a metodologického rámce systém kontroly a řízení hudební tvorby v Československu, 

prostřednictvím kterého komunistický režim v období začínající normalizace 

internalizoval ideologickou linii kulturní politiky i v oblasti rockové hudby. Způsob 

systematizace hudební tvorby na institucionální úrovni a propagandistická úloha médií 

v této souvislosti představovaly výchozí mocenské nástroje režimu v indoktrinaci 

socialistických hodnot. Na příkladu zobrazení soudních procesů s hudebním 

undergroundem v roce 1976 v tisku tato práce ukazuje, jakým způsobem se vlivem 

kontrolních a řídících mechanismů projevoval daný ideologický rámec v mediálním 

zobrazení rockové hudby, která se ve sledovaném období stala uměleckým vyjádřením 

estetického i etického rozchodu undergroundu s establishmentem. 

 

 

Abstract 

The thesis “Controlling and managing a music production in the period of 

normalization on the example of rock music and its media portrayal” describes and 

analyses the system of controlling and managing Czechoslovak music production in the 

period of normalization with a particular attention to the mechanisms that deployed 

socialist ideological and aesthetical standards in the area of rock music. Additionally, 

this included a prescriptive media coverage highlighting socialist values using 

coordinated and centralised management through state institutions. The goal of the 

thesis is then to reveal a modus operandi of communist cultural policy on the examples 

of media approach to the trials with leading underground music protagonists in 1976 as 



 

 

 

 

rock music was a vehicle for expression their dissent attitude toward the system in an 

artistic way.  
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1 Úvod 

 

V textu jedné z písní newyorské undergroundové1 skupiny The Fugs se objevuje 

příměr, kterým lze metaforicky vyjádřit motiv této práce: „Když se mění modus hudby, 

třesou se hradby města.“ Ve skutečnosti jde o parafrázi Platónova výroku, který již ve své 

době varoval před zaváděním nových druhů hudby (Vaněk 2010: 301). S jistou nadsázkou 

lze pomocí tohoto odkazu znázornit, jakým způsobem vládnoucí establishment 

v Československu přistupoval ke kulturním alternativám, které se rozcházely s oficiálním 

ideologickým a estetickým diskurzem. V období nastupující normalizace2 se složitost 

koexistence alternativních kulturních směrů, reprezentovaných v této práci rockovou 

hudbou a kulturou undergroundu, a komunistického režimu projevila naplno.  

Komunistický režim se po potlačení politických reforem v roce 1968, v období 

tzv. Pražského jara3, rozhodl nastolit nový politický kurz a obnovit svou kontrolu nad 

celou společností. Neunikla tomu ani oblast oficiální hudební tvorby. Normalizace 

poměrů se projevila důrazem na přijetí jednotné ideologické kulturní linie prostřednictvím 

centralizovaného systému řízení a kontroly hudební tvorby. Přijatý ideologický rámec ve 

svém důsledku ovlivňoval také způsob mediálního zobrazení hudby a jejích protagonistů. 

Způsob systematizace hudební tvorby a její medializaci4
 režim využíval jako nástroj 

k prosazení svých představ o socialistické kultuře.  

Tímto postupem se mělo zabránit vzniku a šíření neorganizované a nezávislé 

hudební produkce, která byla neslučitelná s myšlenkou angažované a vůči režimu 

afirmativní umělecké tvorby. Vývoj rockové hudby měl být v důsledku toho omezen a 

podřízen diktátu normalizované pop-music. Popularizace rockové hudby především 

                                                 
1
 Bližšímu vysvětlení pojmu underground se v rámci této práce podrobně věnuje kapitola 9. 

2
 Normalizací se označuje dvacetileté období závěrečného vývoje komunistického režimu 

v Československu v letech 1969–1989. Časově je období normalizace vymezeno nástupem Gustáva 

Husáka do funkce prvního tajemníka KSČ 17. dubna 1969 a dnem 29. listopadu 1989, kdy byla 

Federálním shromážděním zrušena de iure ústavně zakotvená vedoucí úloha KSČ. Základním cílem 

nastoupené normalizace bylo obnovit a stabilizovat mocenský monopol komunistické strany, soustředit 

veškerou moc do rukou jejího vedení a aparátu a získat znovu kontrolu nad celou společností (Otáhal 

1994: 12, 121). 
3
 Tento pojem označuje obrodný společenský a politický proces, jehož cílem byl návrat k demokratickým 

principům a rozvoj občanské společnosti. Získal podporu většiny společnosti, stejně jako početné větve 

reformních komunistů uvnitř KSČ. Časově lze tento proces ohraničit nástupem Alexandera Dubčeka do 

funkce prvního tajemníka Ústředního výboru KSČ 5. ledna 1968 a intervencí vojsk Varšavské smlouvy 

na přelomu 20. a 21. srpna 1968, která de facto proces Pražského jara ukončila (Končelík, Večeřa a Orság 

2010: 198). 
4
 Pojem medializace se v této práce používá ve smyslu publicity daného subjektu, tedy jeho uvedení ve 

veřejnou známost prostřednictvím médií a jeho zapojení do sociálně komunikačních (např. politických) 

procesů (Mičienka a Jirák 2007: 285) 
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v řadách mládeže však dosáhla takové míry, kterou režim nepředpokládal. Nekonformita 

rockové hudební tvorby šla nejen proti duchu oficiální kultury, později se obrátila i proti 

systému, ve kterém se uplatňoval všudypřítomný dozor. Tato pozice se stala východiskem 

pro vznik kultury undergroundu, který se v případě československého vývoje projevoval 

zejména prostřednictvím rockové hudby. Právě proti hudebnímu undergroundu režim 

vystoupil nejostřeji. Za použití represivních metod v roce 1976 kriminalizoval jeho 

důležité osobnosti, čímž chtěl exemplárně zapůsobit na celou undergroundovou 

komunitu. Propagandistické kampaně v médiích pak měly legitimizovat počínání režimu 

v očích veřejnosti.   
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Cíle práce 

 

Téma disertační práce vychází z dlouhodobého zájmu autora této práce o 

konceptualizaci vybraných aspektů rockové hudby. Své výstupy již prezentoval 

v diplomové magisterské a rigorózní práci. V obou případech šlo o reflexi české 

hudební publicistiky v období normalizace s využitím komparativní analýzy tištěných 

médií reprezentovaných oficiálními periodiky na jedné straně a samizdatovými 

periodiky na straně druhé.  

Výzkumným záměrem disertační práce je prostřednictvím širokého teoretického 

a metodologického rámce popsat a analyzovat systém kontroly a řízení hudební tvorby 

v Československu v období začínající normalizace a na základě toho získat plastickou 

představu o centralizovaném ideologickém a represivním působení totalitního režimu 

v uplatňování socialistických hodnot v kultuře, které podle této práce determinovalo 

přístup kulturní politiky k rockové hudbě i způsob zobrazení rocku v médiích.5 

Medializace v této souvislosti fungovala jako mocenský nástroj sui generis, kterým 

režim internalizoval ideologický rámec socialistické estetiky ve společnosti.  

Hudební alternativní směry, mezi které lze ve sledovaném období zařadit i 

rockovou hudbu, se však představě angažované umělecké tvorby podporující myšlenku 

socialismu silně vzdalovaly. Svou estetiku totiž zakládaly na individualizované a 

svobodné tvorbě nezávislé na oficiální kultuře. S institucionální reorganizací v oblasti 

hudební tvorby na začátku 70. let docházelo k jejich ostrakizaci podpořené 

propagandistickými kampaněmi v médiích. Nejviditelněji se v tomto směru profilovala 

rocková hudba, která těžila z velké popularity získané v období Pražského jara. Její 

protagonisté se nevyhnutelně dostávali do střetu s institucemi státní moci, která si 

prostřednictvím vystupňovaného tlaku snažila vynutit jejich poslušnost a návrat 

k normalizovaným uměleckým standardům poplatným ideologii a politice režimu. 

Vzniklé napětí eskalovalo v roce 1976, kdy došlo k zásahu represivních složek státu 

vůči hudebnímu undergroundu, pro který se rocková hudba stala uměleckým 

vyjádřením gradujícího nesouhlasu s establishmentem.  

Zmapováním mechanismů kontroly a řízení hudební tvorby lze tedy přesvědčivě 

demonstrovat, jakým způsobem komunistický režim v období začínající normalizace 

                                                 
5
 V popisu institucionální struktury v řízení hudební tvorby a v analytické části věnované rešerši 

dobového tisku se tato práce opírá o výstupy z autorovy diplomové práce, významným způsobem je však 

rozšiřuje o nové poznatky a zasazuje je do kontextu specifických cílů této práce. 
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legitimizoval svůj přístup k rockové hudbě a jak tyto mechanismy determinovaly 

ideologický rámec zobrazení rockové hudby v tisku.6 Logickým vyústěním výzkumného 

záměru v této práci je i otázka zhodnocení reálných dopadů komunistické kulturní a 

mediální politiky v praxi. Na příkladu medializace soudních procesů s hudebním 

undergroundem v roce 1976 se totiž ukazuje, že vzhledem k výchozím atributům 

alternativních hudebních směrů je jejich estetika i přes propagandistické a opresivní 

chování režimu neslučitelná s ideologickým diskurzem socialistické umělecké tvorby. 

                                                 
6
 Ostatní mediatypy nejsou v praktické části práce reflektovány, neboť jejich význam v otázce 

medializace rockové hudby je již v dostatečné míře zdokumentován jinými autory (viz kapitolu 2.1). 
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2 Metodologie 
 

2.1 Současný stav poznání  
 

Ve vztahu ke zkoumanému tématu sice existují dílčí pokusy o kvalitativní 

zachycení stavu a vývoje české rockové hudby v období normalizace, nicméně 

podrobnému zmapování mechanismů kontroly a řízení hudební tvorby a reflexi zdrojů 

ideologických determinantů mediálního zobrazení rocku jako svébytné umělecké 

kategorie alternativní kultury7 se dostatečně nevěnuje žádná z tuzemských odborných 

publikací. V mezinárodním kontextu je téma rockové hudby o poznání etablovanějším 

předmětem sociálně-vědních i historických výzkumů, přesto i zde chybí hlubší pohled 

na fungování státního aparátu a jeho vliv na utváření ideologického rámce pro 

medializaci rockové hudby. 

Zahraniční autoři vycházejí při operacionalizaci rockové hudby zejména 

z tradice sociologických, historických nebo kulturálních studií. Základní přehledovou 

literaturu o teoretických přístupech ke zkoumání rockové hudby představují knihy od 

Roye Shukera (2012), Keitha Neguse (1996) nebo Tima Walla (2013). Podobně se 

tématu z multidisciplinární perspektivy a na příkladu vybraných případových studií 

věnují i další autoři jako Richard Middleton (1990) nebo Simon Frith s Andrewem 

Goodwinem (1990). Podnětným zdrojem dat pro tuto práci jsou dále analýzy zkoumající 

formy a historické příklady cenzurního dohledu nad rockovou hudbou v západní 

Evropě, kterým se věnovali zejména Martin Cloonan (1996), Reebee Garofalo (1996, 

2009) nebo Steve Jones (2002). O možnostech didaktického zpracování tématu rockové 

hudby dále pojednávají například Tara Brabazon (2011) nebo Stuessy s Lipscombem 

(2013). Bohatě je v anglosaském prostředí zastoupena literatura zkoumající téma 

rockové hudby prizmatem kritických teorií s důrazem na související socio-kulturní 

fenomény – kulturní průmysl (Adorno a Horkheimer 2009), státní kulturní politiku a její 

intervence v oblasti rockové hudby (Bennett 1993; Street 1986), problematiku 

                                                 
7
 Pojetí alternativní kultury je v rámci této práce široké (zahrnující i rockovou hudbu a kulturu 

undergroundu) a popisuje jakýkoliv umělecký projev, který vykazuje znaky svobodné, nezávislé, 

nekonformní a individualizované tvorby obtížně slučitelné s převládajícím diktátem oficiální spotřební 

kultury, založené na ideologické koherenci s politikou establishmentu. Ve vztahu k hudební produkci je 

tato koherence vyjádřena v celé řadě diskursivních projevů umělecké tvorby, z nichž její jednotlivé 

emblematické prvky (text písně, typ zpěvu, melodie, ikonické ztělesnění interpreta, životního postoje, 

kostýmní stylizace apod.) slouží k internalizaci komunistické ideologie za přispění oficiálních masových 

médií. Signifikantním projevem alternativních uměleckých směrů je jejich oscilace mezi mezi oficiální a 

ilegální sférou působnosti v tzv. šedé zóně. Srov. Alan 2001: 9–61; Vaněk 2010: 59–68; Bílek in Bílek a 

Činátlová 2010: 57–75.  
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reprezentace a interpretace významů ve vztahu k publiku (Riesman 1990; Hall 2005), 

k textu (Barthes 2004; Frith 2007) nebo k médiím (Thornton 2013), subkultury a jejich 

identifikace prostřednictvím stylu, jazyka, ikonografie apod. (Hebdige 1979; Melly 

1972; Bennett 2001), komodifikaci kontrakultury (Heath a Potter 2002) apod. Výchozí 

literaturou ke zkoumání populární kultury v kontextu výše uvedených konceptů jsou 

například publikace Johna Storey (Storey 2006, 2009, 2014), který reprezentuje tradici 

kulturálních studií na britských ostrovech. Poslední kategorii zahraniční zdrojové 

literatury zastupují autoři, kteří reflektovali vývoj rockové hudby a její konfrontaci 

s autoritativním diskurzem v zemích východního bloku v období studené války (Ramet 

1994; Ryback 1990 a Yurchak 2005). 

V českém akademickém prostředí je konceptualizace české rockové hudby 

historicky přehlížena. Na úrovni institucionálních pracovišť se jí částečně zabývalo 

Centrum pro orální historii při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České 

republiky (dále pod zkratkou COH ÚSD AV ČR)8 a Ústav pro studium totalitních 

režimů (dále pod zkratkou ÚSTR).  

V rámci odborné literatury se tématu věnovalo jen několik málo jedinců, kteří 

museli jeho relevanci opakovaně obhajovat a bránit před tradičními tématy sociálně-

vědních nebo historických výzkumů. Za nestory výzkumu populární hudby a jejích 

širších aspektů lze považovat Lubomíra Dorůžku nebo Ivana Poledňáka. Dorůžka 

(1981) vydal vůbec první syntetickou práci na téma populární hudby, v níž reflektuje 

fenomén populární hudby, představuje základní informace o její historii, vývoji, 

hlavních představitelích i jednotlivých hudebních směrech. Vysvětluje umělecký i 

společenský rozměr populární hudby, který je podle něj třeba podrobit jak 

sociologickému, tak estetickému zkoumání. Podobně téma populární hudby vymezoval 

Ivan Poledňák, který hudbou nerozuměl pouze „fenomén estetický a autonomně se 

rozvíjející, ale právě i sociální, ideologický, politický a ekonomický“ (Poledňák 2007: 

5). Z poslední doby se významnou historiografickou monografií o české alternativní 

kultuře na příkladu rockové hudby stala Vaňkova publikace Byl to jenom rock´n´roll 

(2011). Vaněk nabízí neobyčejně inspirativní mozaiku vývoje československého rocku, 

což představuje cenné výchozí pole bádání pro všechny zájemce o historický výzkum 

                                                 
8
 Ve vztahu k výzkumnému tématu této práce uveďme především časopis Soudobé dějiny, vydávaný 

Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, zejména jeho třetí číslo z roku 2011, které se věnuje 

alternativám pop-music v Československu v období normalizace. Dalším možným zdrojem poznatků 

relevantních k výzkumnému tématu je archiv rozhovorů pracovníků COH ÚSD AV ČR – například 
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rockové hudby, ovšem díky svému širokému časovému a tematickému rozpětí Vaňkova 

práce nezpracovává vybrané aspekty rockové hudby dostatečně do hloubky. Vaněk se 

navíc explicitně nezabývá aspektem medializace rockové hudby z pohledu fungování 

mechanismů determinující její ideologický a estetický diskurz. V dílčích tematických 

celcích se významu rocku věnují i další publikace pod hlavičkou ÚSD AV ČR. Jde 

zejména o publikaci s názvem Ostrůvky svobody (Vaněk 2002) a částečně i o publikaci 

Vraťte nám vlasy (Pospíšil a Blažek 2010). O alternativní kultuře v letech 1945–1989 

pojednává v interdisciplinární perspektivě stejnojmenný sborník editovaný sociologem 

Josefem Alanem (2001). Bohatou pramennou základnu k otázce české alternativní a 

především undergroundové kultury přináší na příkladu autentických svědectví jejich 

představitelů publikace Pohledy zevnitř (2008) a zvláště její závěrečná studie Martina 

Machovce představuje významný zdroj odkazů na českou i cizojazyčnou bibliografii 

k tématu. Podobně cenným příspěvkem k poznání undergroundové kultury očima jejich 

protagonistů je publikace Tváře undergroundu (Denčevová, Stárek a Stehlík 2012) 

vycházející z pořadu Českého rozhlasu Z historie undergroundu. Jakési definitivní 

shrnutí historiografického zkoumání českého undergroundu pak nabízí Jaroslav Riedel a 

jeho nejnovější publikace Plastic People a český underground (2017). Oficiální 

normalizační kulturní politika v Československu vázaná na oblast populární hudby s 

důrazem na reflexi centralizovaných institucionálních mechanismů řízení je pak 

samostatným předmětem prací Jana Blümla (Blüml in Poledňák 2007) nebo Petra A. 

Bílka (2010). Tématem hudebních subkultur v Československu se v rámci odborné 

literatury zabývá sborník Marty Kolářové (2011) nebo práce Josefa Smolíka (2010). 

Z neodborných prací zmiňme v této souvislosti zejména práci Filipa Fuchse (2007). 

Uvedení autoři se shodně zabývají ideologickými východisky identifikace členů 

hudebních subkultur a hlubší analýzou nejrůznějších projevů jejich opozičního postoje 

vůči oficiálnímu diskurzu. 

Výjimečně se reflexe alternativní kultury na příkladu jednotlivých hudebních 

žánrů objevuje v diplomových a disertačních pracích. Přijaté závěry však zpravidla 

zůstávají ve vleku torzovitých pramenů a rezignují na využití více metodologických 

nástrojů. Tematicky se této práci blíží diplomové práce Veroniky Čítkové (2011) a 

Lucie Harapesové (2015), které se explicitně zabývají mediálním obrazem alternativní 

kultury na příkladu punku. Významným příspěvkem v otázce způsobů zobrazení 

                                                                                                                                               
Vaňkovy rozhovory z roku 2008 s Vojtěchem Lindaurem a Janem Rejžkem nebo rozhovor Hany 

Zimmerhaklové s Milošem Čuříkem z téhož roku. 
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undergroundové kultury (na příkladu skupiny Plastic People of the Universe) 

v tištěných i audiovizuálních médiích jsou také diplomová práce Petry Veselé (2016) a 

bakalářská práce Michaely Rybičkové (2009). Ideologickým aspektům normalizační 

hudební tvorby v širších souvislostech se věnuje diplomová práce Pavla Kantora (2012). 

Přemysl Houda (2011) nebo Petra Šlosarová (2010) ve svých diplomových pracích pro 

změnu zkoumají postavení folku v období normalizace, což lze analogicky projektovat 

v úloze jakékoliv alternativní umělecké tvorby. Důležitý příspěvek k poznání státní 

kulturní politiky na příkladu gramofonového průmyslu v období normalizace 

představuje také diplomová práce Daniela Matouška (2013). 

Nejčastěji se však téma české rockové hudby objevuje v memoárové literatuře 

samotných protagonistů. Zmiňme zejména publikovaný rozhovor Jaroslava Riedela s 

doyenem české hudební publicistiky Jiřím Černým (2007), jenž poskytuje autentické 

svědectví o proměnách české populární hudby celé druhé poloviny 20. století. Černého 

šedesátiletou novinářskou praxi dále podrobně rekapituluje souborné vydání jeho 

publicistických článků rozdělených do třech svazků vydaných v letech 2014–2016.  Se 

stejným záměrem vyšel sborník hudebních kritik, recenzí a rozhovorů Jana Rejžka 

(2015). Za významný zdroj informací a úvah o hudební scéně sledovaného období lze 

považovat přepsaný rozhovor Honzy Dědka s Josefem Vlčkem v knize Zub času (2012).  

Počátky československého rocku v období před normalizací, které ale ovlivnily 

bezprostřední vývoj také v dalších letech, podrobným způsobem zmapoval Vladimír 

Kouřil v publikaci Český rock'n'roll 1956–1969 (1981). Vladimír Kouřil je také autorem 

další významné publikace Jazzová sekce v čase a nečase 1971–1987 (1999), v níž 

ozřejmuje význam Jazzové sekce pro vývoj alternativních hudebních směrů. O dějinách 

československé beatové a rockové hudby v letech 1956–1989 zasvěceně pojednávají v 

publikaci Bigbít hudební publicisté Vojtěch Lindaur a Ondřej Konrád (1999). Důležitý 

text o historii českého rocku ve druhé polovině 80. let dále přináší publikace Josefa 

Vlčka a Aleše Opekara Excentrici v přízemí (1989), v níž mapují zejména působení 

novovlnných hudebních skupin. Nejnovější příspěvek v oblasti zkoumání vývoje 

světové i tuzemské rockové hudby z českých autorů představuje dílo Vojtěcha Lindaura 

s titulem Neznámé slasti (2012).  
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2.2 Vymezení podkladového materiálu 
 

Za výchozí primární prameny lze pro účely stanovených cílů této práce označit 

zejména výstupy z orálně-historického výzkumu, tedy mnou9 vedené rozhovory 

s vytipovanými narátory, kteří se v oblasti hudební produkce aktivně angažovali coby 

hudební publicisté v oficiálních periodikách (Jan Rejžek, Vojtěch Lindaur, Zdenko 

Pavelka, Jiří Černý, Lubomír Dorůžka, Josef Vlček, Ian Penman) nebo v samizdatových 

časopisech (František Stárek), pracovníci kulturních zařízení (Miloš Čuřík), akademičtí 

pracovníci (Simon Frith), aktivní hudebníci (Vratislav Brabenec) anebo jako zástupci 

fanouškovské obce (Ivan Malý). Rozsahem získaného materiálu (cca. 470 normostran 

transkribovaných rozhovorů) a zařazením vybraných osobností do orálně-historického 

výzkumu vznikl reprezentativní vzorek, který za předpokladu metodologického 

propojení s dalšími informačními zdroji garantuje saturaci výzkumného problému. 

Naléhavost výzkumu pak potvrzuje skutečnost, že někteří zpovídaní pamětníci jsou již 

vyššího věku. Tato obava se v průběhu výzkumu potvrdila, když zanedlouho po 

realizaci rozhovoru zemřel Lubomír Dorůžka. Z dlouhodobého výzkumu jsou do této 

práce zařazeny ve formě příloh i 4 rozhovory, které svým obsahem nejvíce korespondují 

s tématem a hlavním cílem práce. Transkribované rozhovory slouží nejen jako vhodná 

výchozí pramenná základna pro využití v dalších výzkumech, ale také jako ukázka 

metodologického zpracování orálně-historického výzkumu, neboť pro mnoho studentů a 

badatelů jde stále ještě o méně známou výzkumnou metodu. Zveřejněné rozhovory 

navíc dodávají celé práci větší autentičnost a nabízejí čtenářům možnost individuální 

reflexe výpovědí narátorů. Soupis všech pořízených rozhovorů je v chronologickém 

pořadí uveden v bibliografii. 

Významnou měrou se na objasnění výzkumného tématu podílejí dále poznatky 

získané na základě rešerše materiálů z Národního archivu České republiky (dále pod 

zkratkou NA ČR), okrajově i z Archivu bezpečnostních složek (dále pod zkratkou 

ABS). Vzhledem k tomu, že se jedná z velké části o nezpracované a v odborné literatuře 

dosud nereflektované fondy, lze informace z nich získané považovat za jedinečný 

prostředek poznání.  

Nezbytným primárním zdrojem informací se pro účely analýzy mediálního 

zobrazení soudních procesů s hudebním undergroundem v roce 1976 (viz kapitolu 9) 

                                                 
9
 Jedinou výjimkou je rozhovor s Vratislavem Brabencem, který v rámci grantového projektu autora této 

práce vedla Veronika Skalecká. 
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stal pochopitelně i tuzemský oficiální dobový tisk (Rudé právo, Práce, Pravda, Mladá 

fronta, Lidová demokracie, Zemědělské noviny, Melodie, Gramorevue, Mladý svět).  

Ve fázi zpracování dat dojde k ověření validity a kompatibility primárních dat s 

těmi, která byla získaná na základě rešerše sekundární (odborné i populární) literatury 

tuzemské i zahraniční provenience a vysokoškolských diplomových prací. Komplexním 

propojením primárních i sekundárních pramenů bude téma dostatečně zpracováno.  

 

2.3 Metoda orální historie a její uplatnění ve výzkumu 

soudobých dějin 
 

Metodu orální historie můžeme považovat za způsob získání informací a 

poznatků prostřednictvím ústního sdělení osob, které se staly svědky nebo aktéry jistých 

historických momentů či procesů a které mohou svou autentickou výpovědí přispět ke 

kvalitativnímu obohacení, rozšíření nebo ke korekci dosavadního obrazu dějin. Údaje 

získané z rozhovorů tedy nelze brát něco jako „ilustrativní doplněk objektivizujících 

velkých dějin” (Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 21), ale jako plnohodnotný 

individuální rozměr dějin. Tato obecná a zjednodušená charakteristika orálně historické 

metody implikuje možnost jejího interdisciplinárního uplatnění v rámci vědy. 

Mezioborová spolupráce, která vychází z potřeby dialogu jakožto pramenné základny 

sui generis, umožňuje revidovat starší poznatky a teorie, čímž se jednotlivé obory brání 

proti úzkooborové „strnulosti” a „zakonzervovanosti“ (Mücke 2006: 4).  

Orální historie se v historicko-vědním diskurzu institucionalizovala jako 

výzkumná metoda, pomocí které lze zkoumat kvalitativně odlišné aspekty (kulturní, 

hospodářské, politické apod.) společenského života jak v rovině „kolektivní“ (na úrovni 

národů, tříd, vrstev, profesí apod.), tak v rovině „individuální“. Aplikace metody orální 

historie tak znamená velký příspěvek k demokratizaci dějin obecně, neboť svým 

přístupem smazává rozdíl mezi tzv. „velkými“ (makro) a „malými“ (mikro) dějinami 

(Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 19). Smyslem orální historie ale není „proniknout 

do oněch ´malých´ dějin, ale spíše ukázat, že žádný životní příběh není ve své 

jedinečnosti měřitelný nějakými generalizujícími a schematizujícími kritérii“ (tamtéž). 

Vzhledem k individuálnímu rozměru dějin a odlišným zkušenostem narátorů je přesto 

vhodné tuto metodu v rámci výzkumného projektu kombinovat s jinými způsoby 

získání dat a naplnit tak princip tzv. triangulace (Chenail 1998: 15–16).  
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Přestože je ústní sdělení nejpřirozenějším nositelem informací, vědecké využití 

metody orální historie se poprvé objevilo v USA v reakci na velkou hospodářskou krizi 

z 30. let 20. století, kdy se využívala autentická svědectví pamětníků. Další vlna orálně 

historických projektů přišla v souvislosti s obdobím 2. světové války, kdy se na základě 

svědectví přímých účastníků řešila zejména otázka holocaustu. V kontextu 

československé vědy se metoda orální historie významným způsobem rozvinula až po 

roce 1989, ovšem první pokusy a náznaky metody orální historie se objevily již v 60. 

letech 20. století ve smyslu „práce s pamětníkem” (Vaněk 2003: 12). Skutečný rozvoj 

orální historie ale nastal až v roce 2002, kdy vzniklo COH ÚSD AV ČR, které dokázalo 

potřebnost jejího uplatnění ve výzkumu soudobých dějin. Ve spolupráci COH ÚSD AV 

ČR s českými vysokými školami je pak metoda orální historie stále popularizována a 

motivuje studenty a badatele k jejímu použití v rámci vědeckých prací. 

 

2.4 Vlastní využití metody orální historie ve výzkumném 

projektu  
 

Z hlediska uplatnění orálně-historické metody je cílem předkládané práce 

porozumět individuální zkušenosti konkrétních jedinců a sociální realitě prostřednictvím 

sledování proměnných, které se k těmto jedincům vztahují a zpřítomňují na základě 

ústního sdělení. Z metodologického hlediska nejde o snahu zobecnit obsah sdělení 

pomocí kvantifikujících (statistických) procedur, proto jde o kvalitativní výzkumnou 

strategii. 

Aplikace orálně-historické metody představuje unikátní sadu primárních dat. 

Z hlediska formy se sběr dat v případě této práce realizoval pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů – tzv. „rozhovorů s návodem“ (Chenail 1998: 15), které 

se obecně vyznačují vysokým stupněm validity s ohledem na maximální možné snížení 

rizika nepochopení dotazů ze strany narátorů. Dodržování stejných tematických bloků 

navíc umožnilo strukturované srovnání poznatků v rámci realizovaných rozhovorů. 

Předpokladem přínosného interview je obecně také tazatelovo korigování proudu 

vyprávění narátorů s cílem dojít k zodpovězení výzkumných otázek ve vztahu k daným 

tematickým okruhům. V rozhovorech pořízených pro tuto práci se tedy tazatel nevyhnul 

častému vstupování do výpovědí narátorů, aby udržel logiku výkladu a zajistil relevanci 

získaných odpovědí. Pro úspěšnost orálně-historického výzkumu je pochopitelně 

rozhodující také správná formulace a výběr otázek ve snaze o získání co nejvíce 
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relevantních informací k danému tématu, čímž se pro tazatele stává způsob dotazování i 

téma rozhovoru rovnocennými prvky (Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 76). V této 

souvislosti bylo třeba vyhýbat se kladení více otázek najednou a používat spíše otevřené 

otázky („jak“, „proč“, „jakým způsobem“ apod.), aby došlo k širšímu vysvětlení 

zkoumaného problému ze strany narátorů. Doporučená délka rozhovoru obvykle 

nepřesahuje 90 minut s ohledem na možnou únavu narátorů (tamtéž 102–103). 

V případě orálně-historického výzkumu realizovaného pro účely této práce se sice délka 

jednotlivých rozhovorů blížila oné kritické hranici, důvodem k jejich ukončení ale 

nebyla únava narátorů jako spíše naplnění potřeb výzkumu. Za dobu výzkumného 

projektu autora dané práce bylo dohromady realizováno 14 rozhovorů, kdy se délka 

každého z nich pohybovala v rozmezí 70–90 minut.  

Výběr vzorku narátorů se pochopitelně orientoval směrem k výzkumným cílům. 

Jednalo se tedy o účelový výběr (purposeful sample), ve kterém bylo zohledněno 

kritérium osobní zkušenosti narátorů se zkoumanou oblastí. Vybraní narátoři na základě 

stanovených kritérií (viz kapitolu 2.2) maximálně odpovídají potřebám výzkumu. 

Příprava rozhovorů reflektovala všechny možné faktory, které obecně ovlivňují průběh i 

kvalitu rozhovorů (místo rozhovoru, věkový rozdíl mezi tazatelem a narátorem, příprava 

techniky apod.). Podrobně se jejich reflexí zabývá tzv. protokol (záznam) o rozhovoru, 

v němž je vhodné kromě zmíněných faktorů zaznamenat celkovou atmosféru rozhovoru 

i subjektivní dojmy tazatele ve vztahu k příslušným narátorům (Vaněk, Mücke a 

Pelikánová 2007: 155). Protokol o rozhovoru spolu s doslovnou transkripcí rozhovorů 

musí předcházet jejich následné analýze a interpretaci, a proto také tvoří součást 

závěrečných příloh této práce. 

Při zpracování dat z orálně-historického výzkumu dochází k analýze (rozbor) a 

interpretaci (kontextuální výklad) rozhovorů, a třebaže se obě fáze vzájemně prolínají, 

lze je v postupu zpracování reflektovat odděleně. Proces analýzy a interpretace dat 

v této práci následuje sociálně-vědní tradici, v níž text představuje výchozí prostředek 

k pochopení sociální reality. V případě rozhovorů jde tedy o pochopení smyslu jeho 

sdělení i o jeho předání a případné využití pro budoucí výzkumy v rámci širší 

badatelské obce. Reflexe dalších faktorů ovlivňujících průběh vzpomínání narátorů je 

ale neméně důležitou částí analýzy rozhovorů. V této souvislosti je třeba přihlédnout jak 

k prostředí, ve kterém se rozhovor uskutečnil, tak k samotné osobnosti narátora, tedy k 

verbálním i nonverbálním projevům, které v mnohém napovídají o jedinečném postoji 
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narátora k probíraným tématům, čímž mohou obohatit celkové porozumění zkoumaného 

problému ze strany tazatele (Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 173–174). 

Analytický postup je vedený ve smyslu zachycení tematických jednotek 

z uskutečněných rozhovorů ve vztahu k potřebám výzkumného projektu (Bryman 2004: 

553). Další fáze analytického postupu spočívá v identifikaci relevantních informací, na 

základě kterých je možné vymezit odlišná východiska a specifika zkoumaných entit 

(v našem případě se jedná o porozumění nástrojů kontroly a řízení hudební tvorby na 

příkladu rockové hudby). Typologicky se jedná o rozpoznání významových jednotek 

uvnitř textů, tj. kódů, prostřednictvím kterých definujeme, jak získaná data „číst“ 

(Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 128). Na jedné straně mohou jednoduše popisovat 

konkrétní téma, na straně druhé mohou implikovat skryté významy a souvislosti. 

Závěrečným analytickým postupem je hledání vztahů mezi jednotlivými informacemi 

(kódy) na základě hierarchizace. To znamená seřazení dané tematické části podle 

důležitosti vzhledem k rozřešení výzkumného problému. V této souvislosti se v rámci 

této práce uplatňuje „hledisko odborníka“, kdy se selektivním způsobem vyčlení 

„sdělení, fakta, názory, přinášející nová data či informace nebo svým obsahem a formou 

měnící dosavadní výklad určitého historického procesu, etapy, problému“ (Vaněk 2003: 

45). 

Interpretace by pak měla sloužit k pochopení ducha doby, v ideálním případě k 

iniciaci nového způsobu uvažování o této době, která je ze své podstaty vždy pluralitní a 

nelze na ni uplatnit absolutizující, stereotypní a paušalizující hodnotící měřítka. 

V případě orální historie je za účelem odhalení smyslu výpovědi využívána tzv. 

významová interpretace, u které se předpokládá jistý spekulativní výklad pod zorným 

úhlem toho, kdo výzkum provádí a co je předmětem zkoumání. Historik Steiner Kvale 

rozčleňuje proces analytických a interpretačních postupů do několika fází – zhuštění 

(condensation), kategorizace (categorisation), převyprávění (narrative), interpretaci 

(interpretation) a speciální přístupy (ad hoc).
10

 Zhuštění se rozumí forma zestručnění 

významů a sdělení narátora v rozhovoru. Kategorizací dochází k redukci rozhovoru ve 

snaze o zachycení relevantních, objevných prvků sdělení. Převyprávěním dojde 

k etapizaci proudu narátorova vyprávění, z něhož posléze spekulativně vyvozujeme širší 

kontextuální rámec výpovědi. V případě potřeby doporučuje Kvale alternativní přístupy 

ad hoc (využití „zdravého rozumu“, kvantitativní rozbory apod.), kterými fixujeme 

                                                 
10

 Více viz Vaněk, Mücke a Pelikánová 2011: 186. 
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sdělení ve slovní, číselné i grafické podobě, případně v jejich kombinaci (Vaněk, Mücke 

a Pelikánová 2011: 186). 

Kvalita orálně-historického výzkumu vychází rovněž z uvědomění si určitých 

limitů a tendencí, které mohou do jisté míry hodnotu rozhovorů relativizovat. Některých 

je možné se při výzkumu vyvarovat, některé zkrátka vycházejí z povahy orální historie, 

která není pozitivistickou metodou ve smyslu nalezení jediné, objektivní pravdy. 

Příkladem časté chyby tazatelů je podsouvání smyslu narátorovým výpovědím nebo 

subjektivní povaha analytických a interpretačních postupů. K větší transparentnosti 

výzkumu by proto podle některých odborníků v oboru orální historie (Steiner Kvale, 

Michael Frisch, Susan E. Chase) přispělo, kdyby získaný materiál prostřednictvím 

rozhovorů současně a nezávisle na sobě interpretovalo více výzkumníků. Výsledná 

konfrontace jejich interpretací může poté lépe vystihnout zkoumaný problém. Ne snad 

proto, že by se docílilo nějaké „dohody“, ale spíše by to vedlo k ozřejmění toho, „jak a 

proč se individuální interpretace narátorových sdělení různí“ (Vaněk 2003: 44). Jedná 

se však o jakousi ideální a pro účely této práce nesplnitelnou perspektivu vzhledem 

k omezeným materiálním a časovým podmínkám výzkumu (Vaněk, Mücke a 

Pelikánová 2011: 192).  

Nepostradatelnou součást každého orálně-historického výzkumu pak představuje 

dodržení etických zásad a to jak na úrovni interakce mezi tazatelem a vybranými 

narátory, tak i při prezentaci výsledků výzkumu. Součástí toho je seznámení 

vytipovaných narátorů s účelem a cílem výzkumu, vysvětlení jejich zapojení do 

výzkumu, popřípadě sepsání smlouvy o poskytnutí práv.11 V dalším postupu by měl 

tazatel projevit „respekt k narátorovi jako dárci životního příběhu.“ (Vaněk, Mücke a 

Pelikánová 2011: 153). To znamená ujistit narátora, že jeho výpovědi nebudou 

předmětem hodnotících soudů, nýbrž prostředkem k získání „jedinečné a 

neopakovatelné životní zkušenosti.“ (Vaněk 2003: 22). Kromě naplnění principu 

důvěryhodnosti je nezbytné dodržet princip neubližování (například záporné hodnocení 

soukromí narátora), princip dobrovolné participace (tj. informovaný souhlas 

participanta) a také princip přesnosti, správnosti a integrity výzkumných produktů 

(Long in Johnson a Long 2007). Posledním krokem k naplnění etických principů je 

informování narátorů o skutečnosti, že výstupy výzkumu (v tomto případě disertační 

práce) budou deponovány v archivu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, budou-

                                                 
11

 Vzory smluv o poskytnutých právech jsou k dispozici v metodické příručce COH ÚSD AV ČR. In 

Vaněk, Mücke a Pelikánová 2011: 173. 
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li s tím narátoři souhlasit. Tazatel totiž není oprávněn poskytovat informace a poznatky 

ze získaných rozhovorů jiným osobám, nevydá-li k tomu narátor informovaný 

(poučený) souhlas (Vaněk, Mücke a Pelikánová 2007: 153). 

Metodologie této práce není pochopitelně založena pouze na orálně-historických 

pramenech. Využitím tzv. metody triangulace naopak kombinuje různé sady dat a 

pramenů. Přesto se při realizaci výzkumu ukázala orální historie jako jedinečný 

metodologický prostředek k objasnění stanovených cílů a témat práce prostřednictvím 

autentických svědectví pamětníků zkoumaného období. Potvrdilo se, že individuální 

rozměr dějin opřený o každodenní zkušenost aktérů dané doby přináší zcela nová a 

z pohledu „velkých dějin“ nereflektovaná historická fakta, která si zasluhují další 

kritické a kontextuální ověřování. Každodenní praxe a zkušenosti vytipovaných 

narátorů totiž nejsou zpravidla dostatečným způsobem písemně zaznamenány a vědecky 

reflektovány. 
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3 Vymezení základní terminologie při studiu populární 

hudby 
 

Cílem této kapitoly je vymezit si užívanou terminologii a pochopit, jak se 

jednotlivé koncepty promítají do zkoumání systému kontroly a řízení hudební tvorby a 

do způsobu její medializace.  

 

Populární hudba 

Ve vztahu ke zkoumanému tématu je základním referenčním předmětem 

populární hudba (pop-music), a proto si zaslouží bližší vysvětlení. Charakteristik 

věnovaných populární hudbě existuje celá řada, přičemž nabízené definice se liší 

teritoriálně i v čase. Ani v odborných kruzích není její vymezení jednoznačné a 

v přístupu k ní se projevuje spíše komunitní diskurz posluchačů a aktivních protagonistů 

(Bílek in Bílek a Činátlová 2010: 73). V anglosaském kontextu se pop-music 

ekvivalentně označuje jako rock music. V Evropě je naopak výraz rock chápán v užším, 

specifičtějším smyslu (Cafourek a Poledňák in Poledňák 2007: 80). V evropské tradici 

se rockovou hudbou označuje nový hudební typ, který od poloviny 50. let v USA, 

později na celém světě, výrazně proměnil společenskou, estetickou a organizační 

strukturu celé moderní populární hudby. 

V českém akademickém diskurzu se pro pojmosloví vázané k rockové hudbě 

ujala dichotomie artificiální versus nonartificiální hudba. Nonartificiální hudbou lze 

označit veškerou hudbu, kterou „nelze bez násilí vřadit do hudby artificiální – hudby 

vážné, tradičně považované za uměleckou, hudby historicky zformované do relativně 

jednotného, byť stylově zvrásněného proudu, s vyhraněnými tradičními produkčními 

institucemi apod.“ (Cafourek a Poledňák in Poledňák 2007: 87). Nonartificiální hudba 

se naproti tomu rozumí vše ostatní, tj. množinu hudby folklórní, množinu tradiční 

(předjazzové) populární hudby (salonní hudba, opereta, dechovka, lidovka atd.) a 

konečně a především dynamicky se rozpínající větev novější populární hudby, startující 

zhruba v době vzniku jazzu a zahrnující samotný jazz, moderní populární hudbu s jejími 

mnohými subžánry (hot dance music, swing, rock, folk, šlágrový pop, muzikálová 

hudba apod.) a další různé typy hybridů (hlavně na bluesové bázi) a fúzí (tamtéž). 

Pokusů o klasifikaci populárně hudebních žánrů je nespočet a nelze jeden nadřazovat 

nad druhý. Společným jmenovatelem všech definic je přesto přiznání zábavní funkce 

populární hudbě. Tato funkce často spojená i s dalšími funkcemi (taneční, relaxační, 
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generačně reprezentativní) je podle Cafourka a Poledňáka pro celou oblast populární 

hudby symptomatická a nepřekvapí proto její původní označení typické pro období 

druhé poloviny 20. století v Československu coby hudba zábavní (tamtéž).  

V případě rockové hudby si vystačíme se základním muzikologickým 

vymezením, které rock chápe jako platformu více hudebních žánrů – rock and rollu, 

rhytm and blues, jazzu, country apod. Zvukovou složku určuje obsazení elektricky 

zesílených nástrojů, nejčastěji tří kytar a soupravou bicích nástrojů, k nimž mohou 

přistupovat klávesové nástroje a méně často některé sólové nástroje. Rocková hudba je 

charakteristická výraznou melodickou linkou, dominantním rytmem a neméně důležitou 

vokální složkou (Matzner, Poledňák a Wasserberger 1980: 329–331).  

Pro účely této práce bude uvedená žánrová pluralita v užívané terminologii 

potlačená bez diferenciace pojmů pop a rock. 

 

Ideologie 

Ideologie je inherentní součástí jakékoliv kulturní praxe, proto ji nelze ve 

výkladu základní terminologie k tématu vynechat. James Carey dokonce pro přiblížení 

předmětu zájmu britských kulturálních studií s nadsázkou navrhoval přejmenování 

oboru na studia ideologie (Carey 1996: 65). V odborné literatuře pochopitelně existuje 

celá řada definicí a přístupů ke konceptu ideologie, pro účely této práce je však 

nejrelevantnější definice z oblasti kulturálních studií, kterou na začátku 80. let vyslovil 

klasik oboru Stuart Hall: „Ideologie představuje myšlenkové vzory – v jazyce, 

v představách, v systémech reprezentace – které jsou v rámci jednotlivých sociálních 

tříd reprodukovány s cílem srozumitelného zvýznamnění a pochopení každodenních 

procesů ve společnosti.“ (Gurevitch, Bennet, Curran a Woollacott 1982: 56). Uvedená 

premisa je však Hallem vzápětí relativizována, když přichází s tzv. teorií artikulace 

odmítající představu zakódovaného významu v textu nebo v jiné diskurzivní činnosti, 

který by byl publikem vždy a za všech okolností stejně dekódován. Význam je pro 

Halla vždy otázkou artikulace, vyjednávání mezi podavatelem a příjemcem sdělení, 

které probíhá na základě specifického kontextu, dějinných okolností a diskurzu (Storey 

2009: xvii). Hall v akcentaci kontextu navazuje na práce Valentina Vološinova a 

Ernesta Laclaua, kteří sociální kontext shodně chápali jako hlavní determinant 

v uchopení významu. Proces utváření významů chápali jako ‘multiakcentuální‘, to 

znamená, že každý v tomto procesu akcentuje jiný moment, který má pro konečný 

význam hlavní vliv (reprezentovaný například tím, kdo je podavatelem sdělení, v jakém 
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kontextu je sdělení předáváno, za jakým účelem apod.). Stejné sdělení tak může být 

chápáno různě a je proto vždy zdrojem potenciálních konfliktů. Ty mohou být vyvolány 

například v rozdílné sémantice jazyka, nejčastěji jsou však podle Halla odrazem 

dominantních politických zájmů z pozice těch, kdo si osvojuje moc definovat sociální 

realitu (tamtéž).  

Zájem kulturálních studií o to, jaké významy jsou s určitým textem nebo kulturní 

praxí asociovány, se zvyšuje v momentě zlidovění některých významů do té míry, že je 

lidé považují za přirozené. To odporuje Hallovu pojetí aktivního publika, 

které reartikuluje nabízené významy. Na druhou stranu sám Hall definoval kulturu jako 

sféru ideologického boje, v níž se střídají procesy inkorporace a rezistence ve snaze o 

udržení hegemonie (Hall, 1980: 239). Hall zde navazuje na teoretická východiska 

Louise Althusera12, který rozvíjel koncept ideologie na příkladu činnosti státního 

aparátu, a na Antonia Gramsciho, který koncept ideologie chápal jako 

institucionalizovaný boj o hegemonii (viz kapitolu 4.2). Hall však koncepty ideologie a 

hegemonie nijak explicitně nerozlišuje a shodně jimi odkazuje na mechanismy řízení a 

klasifikace sociálního, kulturního a politického světa v intencích dominantního 

kulturního řádu na platformě médií.  

  

Kulturní politika 

Kulturní politiku lze obecně definovat jako „cílevědomé a organizované 

působení na utváření a změny kultury, především pak státní zásahy a regulace v oblasti 

kultury“ (Adamová in Poledňák 2007: 43). Vlivem těchto zásahů a regulací pak dochází 

k potlačení přirozeného vývoje umělecké tvorby a k delegitimizaci neoficiálních forem 

umělecké produkce. Tendence k udržování oficiální scény v určité, režimu vyhovující 

poloze se v případě československého kulturního vývoje v období normalizace přetavila 

v explicitní požadavek, aby se jakákoliv umělecká produkce stala nositelem 

komunistické propagandy (Blüml in Poledňák, 2007: 44). O fungování mechanismů 

kulturní politiky na příkladu hudební produkce podrobně pojednává kapitola 6. 

 

 

                                                 
12

 Althusser ve svém přístupu k ideologii rozlišuje tzv. represivní státní aparát (fungující na bázi 

symbolického nebo skutečného násilí) a ideologický státní aparát (ovlivňující percepční, kognitivní, 

emocionální a ideologické procesy příjemců skrze zkreslenou reprezentaci reality), do kterého podle 

Althussera patří instituce působící spíše v soukromé sféře – církev, politická seskupení, školy, média a 

především instituce rodiny. Více viz Hall 2005: 45. 
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Hudební vkus 

Tématem hudebního vkusu se v minulosti zabývala celá řada klasických i 

novějších studií. Pro účely této práce však bude dostačující připomenout díla Pierra 

Bourdieua, který patří do prvně jmenované kategorie, a Simona Fritha, který na 

Bourdieua navazuje, ale téma zasazuje explicitně do kontextu hudební produkce. 

Bourdieu ve vztahu k jakémukoliv kulturnímu vkusu předpokládá, že se 

realizuje pouze v rámci produkce, kde vzniká univerzum kulturních statků a praxí. 

Vyjádřením určitého vkusu jedinci dávají najevo svou odlišnost – distinkci (viz kapitolu 

4.3), prostřednictvím které naplňují smysl pro vlastní existenci. Zároveň se třídně 

založenou afiliací k určitému vkusu vymezují hranice vlastního místa, které se pokládají 

za samozřejmé a vedou podle Bourdieua k jakési přirozené subordinaci mezi sociálními 

třídami a k reprodukci třídních rozdílů (Bourdieu 1979: 549). Naplňuje se tak tzv. 

Thomasův teorém, kdy je existence symbolických hranic natolik akcentována, až 

dochází k legitimizaci těchto hranic v rámci běžné sociální reality (Petrusek in Bourdieu 

2000: 126).    

Simon Frith ve snaze o aplikaci Bourdieových závěrů na poli populární hudby 

chápe hudební vkus jako výsledek působení estetických a sociálních funkcí13 hudby v 

interakci mezi produkcí a recepcí. Frith předpokládá, že hudební vkus odráží jakýsi 

průnik sociálních podmínek a komerčních aspektů (které jsou zdrojem manipulace) jak 

na straně produkce (nahrávací společnosti, média, nové technologie apod.), tak na straně 

recepce (posluchači a jejich třídní nebo subkulturní příslušnost, demografické 

charakteristiky apod.). Dohromady vedou ke vzniku tzv. publik určitého vkusu – taste 

publics (Frith 2007: 258). Frith odmítá představu hudebního vkusu coby pasivního 

činitele, a naopak souhlasí s Bourdieum, když mu přisuzuje aktivní roli, neboť podle něj 

dokáže zpětně formovat a konstruovat sociální identitu. Také podle Fritha je mezi 

hudebním vkusem a sociální identitou/realitou reciproční vztah (tamtéž: 272). Dále je 

hudební vkus podle Fritha ovlivňován ideologickými konstrukcemi daných žánrů 

v podobě specifických výrazových prostředků (vyvolávajících patřičný emocionální 

zážitek u posluchačů) a narativních struktur daného žánru, které předznamenávají 

                                                 
13

 Nositelem sociálních funkcí hudby jsou podle Fritha zejména její výrazové prostředky, které nejvíce 

ovlivňují hudební vkus posluchačů. Frith v této souvislosti zmiňuje zejména vliv afroamerických 

hudebních forem na podobu západní populární hudby, která tím získala zcela nový rozměr hudebního 

prožitku co do vyjádření rytmu, melodie, emocí apod. Dalším výrazovým prostředkem hudby, který se 

promítá do kvality prožitku z poslechu hudby, je podle Fritha vokální personifikace. Jde o faktor hlasu 

interpreta coby elementu, který je hlavním narativem hudebního díla, základním identifikačním nástrojem 
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způsob, jakým budeme daný hudební produkt „číst“ prostřednictvím hudbou 

vyvolaných asociací (na místa, osoby, konkrétní situace, náladu apod.)14.  

 

Publikum 

Výzkumy publika ve vztahu k populární hudbě se v historické perspektivě 

prováděly za účelem vyrovnání se s rostoucími obavami společnosti o negativních 

dopadech populární kultury na mladé publikum. Doprovodným jevem těchto obav byla 

morální panika15 přiživovaná mediálními kampaněmi, které upozorňovaly na nebezpečí 

ideologické indoktrinace. Mezi kultovní autory, kteří pojednávají o vztahu publika, 

médií a populární hudby patří David Riesman. Riesman zkoumal reakce publika na 

nástup jazzu v 50. letech v USA a přišel s typologií publika, ve které odlišoval aktivní a 

pasivní publikum ve smyslu jeho (ne)schopnosti dekódovat význam sdělení. Ve svých 

závěrech Riesman objasňoval roli sociodemografických charakteristik (sociální třída, 

etnikum, pohlaví, věk apod.) na formování hudebních preferencí a význam hudby pro 

sebeurčení jedinců ve své sociální skupině v závislosti na vlivu médií. Riesman v rámci 

mládeže obecně rozlišuje většinové publikum charakteristické nekritickým podlehnutím 

okolních vlivů (mediálnímu zobrazení, názorům okolí apod.) a konformním postojem 

k nabízeným výkladům a menšinové publikum, které kriticky hodnotí mediální 

interpretaci a stojí v opozici vůči komercionalizované a propagované hudební produkci 

(Riesman in Frith a Goodwin: 11). Pro prvně jmenovanou kategorii posluchačů platí, že 

hudba vede k oslabení jejich sebeidentifikace v rámci dané skupiny. Menšinové 

publikum naopak svou vlastní identitu podtrhuje důrazem na osobitý styl, jazyk a 

rebelský postoj a svůj hudební vkus zakládá na sympatiích s hudbou přehlížených 

skupin, hlavně s černošskou hudbou, což v padesátých letech reprezentoval zejména 

jazz (tamtéž). U obou kategorií publika se podle Riesmana projevilo, jaký dopad má 

hudební vkus na identifikaci vlastního postavení v rámci skupiny (přičemž hudební 

                                                                                                                                               
daného interpreta, esencí přenosu emocí na posluchače a nástrojem, který dává vzniknout kultu hvězd 

(Frith 2007: 271). 
14

 Frith v této souvislosti zmiňuje existenci hudebních archetypů, které spojují například určitý hudební 

nástroj s geografickým územím – typické je spojování dud se Skotskem, akordeonu s Francií apod. (Frith 

2007: 271). 
15

 Původ konceptu morální paniky je spjatý s tzv. teorií nálepkování, s níž poprvé přišel americký 

sociolog Howard Becker, který tvrdil, že společnosti a společenské skupiny „vytvářejí deviaci tím, že 

přicházejí s pravidly, které direktivně vnucují a trestají jejich porušení tím, že viníky nálepkují a označují 

jako outsidery čili devianty.“ (Becker in Shuker 2012: 204). Koncept morální paniky byl dále rozvíjen 

v 70. letech v rámci výzkumů o deviaci britskými sociology. Vztah vzájemné interakce mezi médii, 

dominantní společností a deviantními skupinami (subkulturami) na příkladu tendenčního mediálního 

zobrazení poprvé popsal Stanley Cohen (Cohen 1972). 
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preference jsou vyjádřeny spíše tím, co se nelíbí než naopak), a jaká je důležitost 

diskurzivní praxe spojené s poslechem hudby (tanec, diskuze i hudbě apod.). 

 

Hudební alternativa 

Označení pro alternativní hudební produkci, které nabývalo na frekvenci 

především v 80. letech, odkazuje v rámci soudobé odborné literatury nejčastěji na 

dědictví britské punkové hudby z druhé poloviny 70. let a její pozdější post-punkové 

odnože z přelomu 70. a 80. let.  

Kategorie hudební alternativy je v této souvislosti aplikována buď pro 

afroamerické umělce anebo pro bělošskou, zpravidla západoevropskou populaci. V 

prvním případě je alternativa založená na marketingové propagaci odlišné rasy spíše než 

na estetickém vyjádření hudební produkce. Alternativa založené na rasové odlišnosti je 

totiž v čase udržitelnější a to i přes případný (pro samou alternativu zpravidla 

destruktivní) komerční úspěch. Tuto kategorii reprezentuje například podle Garofala 

Tracy Chapman, která si i přes úspěch v komerčních hitparádách nebo účinkování v 

masových mainstreamových akcích pořádaných Amnesty International, udržela 

důvěryhodnost u skalních fanoušků, kteří stáli u jejích začátků (Garofalo 1996: 446). 

Oproti tomu alternativní hudební produkce, která vychází z bělošské populace, staví 

svou odlišnost výhradně na hudební složce, na zvukovém kódu. Historicky byla určena 

regionálně s vazbou na tradiční centra kulturní alternativy. V případě USA jde například 

o města Minneapolis a Seattle, ve Velké Británii je to třeba město Coventry (Frith 1988: 

77). 

Garofalo na příkladu osudů hudební skupiny Nirvany uvádí hlavní znaky, které 

předurčují aspirace hudebních skupin stát se součástí alternativní hudební scény. Je jím 

především sociální prostředí, ze kterého hudebníci pocházejí. Nejčastěji se totiž 

rekrutují ze sociálně neutěšených míst, kde vládne „ekonomická deprese, deziluze a 

disfunkce“ (Garofalo 1996: 449). Dalším faktorem, který je typický pro představitele 

alternativní hudební produkce, je jejich negativní mediální obraz. Způsob označování 

médií (labelling) je pro formování hudební alternativy klíčový a to především z pohledu 

jejích fanoušků, kteří tím získávají pocit vlastní zařazenosti do daného subkulturního 

okruhu a poměřují tím vlastní odlišnost vůči ostatním subkulturám (Thornton 1995: 

101). Alternativní uměleckou produkcí se rozumí rovněž originální, spontánní a 

autentická tvorba. Čím vyšší je estetická autonomie hudebního díla (vyjádřena například 

pomocí referencí na určitého autora, subkulturní styl nebo užitím specifických 
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výrazových prostředků), tím vyšší je jeho odolnost vůči okolním komerčním, 

ideologickým nebo technologickým tlakům (Frith 2007: 259). Původním znakem 

hudební alternativy je i apolitická tvorba, ač se při jejím bližším zkoumání v prostředí 

totalitních politických režimů projevuje přesně opačně. Hudební underground 

v Československu je ideálním příkladem této kontradikce. Z vyjádření jeho protagonistů 

však vyplývá, že politizace jejich tvorby nebyla odrazem jejich vůle, jak potvrzuje 

například Vratislav Brabence, jeden z členů PPU: „My jsme se nikdy nestavěli do toho 

být politický. Za celou dobu se dá říct, že jsme měli jeden text, kterej by se dal označit 

jako politickej, jinak to byla spíš poezie. To Eva Turnová nesnáší. Když jsme v Americe 

dělali nějaký interview, ona říkala: ʻProsím tě už neříkej tu větu, že jsme byli more 

poetical than political, to už nesnášímʼ. Já jsem ji slíbil, že to říkat nebudu, ale to je 

pravda“ (rozhovor Veroniky Skalecké s Vratislavem Brabencem, 2014). Politické 

pozadí tvorby hudební alternativy odmítá i Josef Vlček, kterého lze na základě autorství 

programového dokumentu Úkoly české alternativní hudby (in Hrabalík 1996–2012) 

z roku 1979 považovat za předního ideologa československé alternativní hudební scény. 

Vlček vznik alternativní scény chápal jako „reakci na produkty normalizační kultury, 

především na elektronická média a oficiální populární hudbu. Alternativa odmítala 

hlavně idylickým způsobem medializovaný obraz spokojené společnosti, která je 

postavena na konzumu. Žádala ‘pravdivý obraz skutečnosti’ se všemi společenskými 

rozpory, které v té době existovaly. To byl hlavní úkol české alternativní hudby” (Vlček 

in Alan 2001: 232). Podobně se o apolitických motivech hudební alternativy vyjadřoval 

Sergei Yurchak (2005), který zkoumal ideologické aspekty alternativní kulturní tvorby 

v pozdější fázi období sovětského socialismu. Yurchak na základě svého vzorku 

definuje alternativní kulturní tvorbu obecně jako apolitickou ritualizovanou diskurzivní 

praxi založenou spíše na humoru, sarkasmu a sebeironii než na politickém sebeurčení. O 

co méně svobody a nezávislosti politický režim podle Yurchaka dovoloval, o to více 

bylo možné tyto aspekty nalézt v interpersonálních vztazích, které vznikaly právě 

v prostředí alternativní kulturní produkce. Yurchak pro tento typ vztahu používá pojem 

obshchenie vyjadřující okamžik „deteritorializované“ temporality, který vzniká 

v důvěrném a transcendentním vztahu mezi lidmi: „Obshchenie vyjadřuje velkou 

otevřenost a svobodu ve vztahu k diskutovaným tématům, k účastníkům diskuze, k času 

věnovanému diskuzi i k výsledkům, která z dané diskuze vyplývají“ (Yurchak 2005: 144).  
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Hudební publicistika 

Přesnější definici a vymezení širších významových souvislostí si zaslouží i 

pojem hudební publicistika.   

 V diskurzu hudební vědy a muzikologie dochází v dějinném vývoji 

k významovému prolínání termínů hudební publicistika, hudební kritika a hudební 

žurnalistika (Smetana 1972). Realita a jejich pojmové uchopení jsou tak stále v pohybu, 

což odpovídá komplexnějšímu způsobu společenského referování o hudbě a hudebních 

událostech v rámci jeho vývoje v periodickém tisku. Termín hudební publicistika navíc 

nemá relevantní významové vysvětlení v žádných specializovaných hudebních 

slovnících a encyklopediích na rozdíl od hudební kritiky, která má svůj původ a tradici 

již v 18. století (srov. Scheibe 1738 a Marpurg 1750).  

V diskurzu mediálních studií a žurnalistiky se obecně publicistické žánry 

významově vymezují proti zpravodajským žánrům. Zatímco u zpravodajských žánrů 

představuje poskytnutí faktických informací conditio sine qua non, u publicistických 

žánrů je informace pouhým východiskem pro její další rozbor a interpretaci. 

Publicistický přístup tedy předpokládá projevení názoru ve smyslu pozitivních nebo 

negativních hodnocení. Pro účely umělecké kritiky se tak kromě strohého výčtu faktů a 

obecného konstatování očekává přidaná hodnota v podobě osobitého, originálního a 

subjektivního přístupu autora – publicisty. To znamená použití soudů a postojů, které 

mají vést k získání příjemce sdělení na svou stranu (Osvaldová a kol. 2007: 13). 

Srozumitelně a výstižně popsal význam publicistického stylu Josef Václav Bečka na 

základě vymezení jeho funkcí, kdy hovoří o funkci dokumentárně informativní a funkci 

politicky i občansky výchovné či formativní. To předpokládá použití kritického a 

programového hodnocení za současného působení na cit a vůli (Bečka 1992: 33). Velmi 

expresivním a zjednodušujícím způsobem vyjadřuje úlohu hudebního kritika spisovatel 

Ivan Vyskočil: „Kritik by neměl bejt ten, co říká – udělal bych to takhle, kdybych to 

uměl. Kritika je jinej druh tvorby, tvorba v přijímání a v předjímání, a ne v realizování. 

Kritik musí bejt subjektivní: to, co kritizuje, ho musí buď hrozně bavit, nebo hrozně 

nasírat. Proto musí bejt tragédie kritizovat něco, co mi nic neříká.“ (Vyskočil 1978: 

74). 

Vzhledem k subjektivní povaze publicistické práce nelze přístupy jednotlivých 

publicistů nijak zjednodušit a generalizovat v obecně platné vzorce. Současně není 

možné opomenout dějinný kontext, který vytváří zcela jedinečná východiska. 

Publicistika se totiž více než jiné žánry vyznačuje úzkým sepětím celé stylové oblasti 
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s dobou, ve které vzniká. „Dobové zakotvení projevu se netýká jen obsahu, ale i výrazu. 

Většina jazykových prostředků se jeví vzhledem k dané době sice jako relativně pevná a 

stabilní, ale s vývojem společenského dění také dobově proměnná.“ (Čechová 1997: 

180). Při zkoumání mediálního obrazu rockové hudby v období normalizace se 

například projevuje, jak obtížné bylo jak pro zpravodajské, tak pro publicistické žánry 

převést teorii do praxe. Už pouze pravdivě a otevřeně informovat bylo v rámci 

normalizační homogenizované kultury nemyslitelné, notabene zastávat kritická a 

polemická stanoviska, která by odporovala deklarovaným principům socialistické 

estetiky (Alan 2001: 12). V této svízelné roli se nacházel každý publicista, který chtěl 

zůstat věrný svému přesvědčení i obecně platným principům umělecké kritiky. 

V případě hudebních publicistů, jejichž zájmem se stala rocková hudba, to platí 

dvojnásob. V situaci, kdy byla rocková hudba z pohledu komunistické ideologie 

považována za rozvratný element existující často mimo působnost stranické kontroly a 

který „odvádí mládež od úkolů spojených s budováním socialismu“, nebylo možné 

rockovou hudbu poměřovat pomocí nezávislých měřítek hudební publicistiky (Ramet in 

Vaněk 2010: 305).  

Navzdory těmto překážkám se však objevili hudební publicisté, kteří se 

nezpronevěřili svým ideálům a nabízeli skutečně kvalitní a kvalifikovanou hudební 

kritiku. Za všechny uveďme doyena československé hudební publicistiky Jiřího 

Černého, který ve snaze o definici smyslu hudební publicistiky parafrázuje slova svého 

profesora z fakulty žurnalistiky Františka Gela: „Představte si rozříznutý dům, tady je 

domovnice, tady univerzitní profesor, a všechny byste měli hned od začátku zaujmout“ 

(Riedel 2007: 48). Přičemž tento příměr doplňuje o praktický rozměr publicistické 

práce: „Byl jsem přesvědčený, že řada článků o hudbě, které tehdy vycházely, je 

napsaná nezajímavě, a proto vždy říkám, že je třeba o čtenáře bojovat“ (tamtéž). 
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4 Základní teoretické přístupy ke zkoumání populární 

hudby  
 

Obecně lze ve výzkumu populární hudby identifikovat dva hlavní teoretické 

přístupy – muzikologický a sociologický (Poledňák 2007: 6).  

Muzikologický přístup privileguje vážnou hudbu oproti ostatním (populárním) 

formám hudby, neboť vážná hudba je ve vztahu k sociálním silám transcendentní. 

Muzikologické studie tak rezignují na zkoumání sociálních aspektů hudby, a proto se 

nezaměřují tolik na analýzy populární hudby, která je naopak odrazem stavu okolní 

společnosti (Frith 2007: 258).  

Sociologický přístup ke zkoumání populární hudby je v akademickém prostředí 

přece jen rozšířenější. Sociologické studie se zaměřují na vztah mezi produkcí a recepcí 

populární hudby se zřetelem na studium publika. O studiu populární hudby z pohledu 

pochopení chování jejího publika (konzumentů, zákazníků) pojednával už v roce 1950 

David Riesman (Riesman in Frith 1990), který spolu s Georgem Mellym (1972) a 

Dickem Hebdigem (1979) patří mezi nejvlivnější představitele přístupů uchopující 

populární hudby z pohledu kulturálních teorií, které analyzují diskurzivní praxi 

vybraných skupin publika (subkultur) jako jeden z konstitutivních elementů při utváření 

a reprodukci širších významů ve vztahu k hudební produkci.16 Individualizovanou 

intepretací těchto významů se členové subkultur zpravidla staví do opozice vůči 

dominantní ideologii, která je vepsána do mainstreamové kulturní produkce.
 
Zájem o 

tzv. kulturální přístupy při zkoumání populární kultury souvisel s nástupem rockové 

hudby v polovině 50. let 20. století a vycházel z tradice výzkumů masové kultury a 

mládeže (Frith a Goodwin 1990: 1). V sociologickém přístupu rezonují zejména dvě 

teoretická východiska – marxismus a symbolický interakcionismus (Frith 2007: 257) 

Oba směry hudbu pojímají jako pole dlouhodobého vyjednávání, sporů a formování 

významů, které hudba produkuje. Z pohledu obou teorií je význam, který publikum 

hudbě přisuzuje, závislý na diskurzu vznikající z toho, jak se o hudbě mluví, píše apod. 

Zvýznamnění hudby je tedy sociální konstrukt, ke kterému dochází mezi procesy 

produkce a recepce na základě ekonomických a ideologických vazeb (tamtéž). 

                                                 
16

 Kromě výše jmenovaných autorů je třeba zmínit také dílo Phila Cohena, který prostřednictvím svých 

terénních výzkumů v londýnském East Endu konceptualizoval vztah subkulturní identity s dalšími 

(společenskými, ekonomickými) aspekty vyplývajícími ze sociálně třídní příslušnosti. Viz Phil Cohen, 

“Sub-cultural Conflict and the Working-class Community,” Working Papers in Cultural Studies, No. 2 

(University of Birmingham: Centre for Contemporary Studies, 1972). 
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Rozklíčováním významu hudby z pohledu ekonomických závislostí se zabývali již 

představitelé tzv. Frankfurtské školy, na které dále navázali Antonio Gramsci, Stuart 

Hall nebo Pierre Bourdieu.  

Komplexnější přístup ke zkoumání vztahů mezi produkcí a recepcí populární 

hudby nabízí Simon Frith, který se na rozdíl od tradičních marxistických modelů 

odklání od zkoumání ekonomických aspektů hudby v rámci tržního kapitalismu a 

akcentuje spíše roli ideologie, která je podle něj zásadní v interpretaci významů a širších 

implikací při studiu populární hudby (Frith 2007: 257).  

Součástí sociologického přístupu ke studiu populární hudby jsou také směry 

vycházející z technologického determinismu17. Využití hudby pochopitelně vždy 

záviselo na technologické formě médií, která hudbu přenášela, a v této souvislosti se 

adekvátně proměňoval celý hudební průmysl. Vývoj hudebních nosičů od 

gramofonových desek (LP i SP/EP) přes magnetofonové kazety až po kompaktní disky 

(CD) ale významně ovlivnil také obsahovou a dramaturgickou složku hudební 

produkce.18 Nové hudební nosiče vždy přinesly novou dimenzi poslechu hudby, což 

vedlo k rozšiřování fanouškovské základny daného hudebního žánru19. V kapitalismu je 

obchodní model hudebního průmyslu založen právě na řetězci technologických změn 

spíše než na hudbě samotné a nejde jen o typ hudebního nosiče. Jde také o typ média, 

kterým je hudba zprostředkována a popularizována a také o inovace v hardwarové i 

softwarové složce hudby, která mění kvalitu záznamu hudby i vnímání jejích interpretů 

(Cafourek a Poledňák in Poledňák 2007: 89-92). Pochopení technologických aspektů 

                                                 
17

Technologický determinismus je termín zavedený kanadským profesorem a teoretikem médií 

Marshallem McLuhanem, jenž společně s Haroldem Innisem nebo Walterem Ongem náleží k tzv. 

Torontské komunikační škole. Okruh badatelů kolem univerzity v Torontu byl vědecky aktivní zvláště 

v 50. letech 20. století. Technologický determinismus patří k mediocentrickým teoriím. To jsou takové 

teorie, které nabízejí poznatky o samotných médiích a jejich chování. Tyto teorie aplikují kritické přístupy 

k mediální produkci a odhalují zákonitosti „mediální logiky“, které se promítají do podoby samotných 

mediálních produktů. Médium v teorii technologického determinismu označuje rámec, který mění formy i 

obsahy komunikace. Sdělení je touto optikou samo médium, jehož kód určuje a determinuje struktury 

našeho myšlení. To znamená, že technologie již ve své formě determinuje způsob svého použití. Stejná 

událost vyjádřená pomocí různých médií (technologických forem) tedy nemusí být vnímána stejně. 

Dalším charakteristickým předpokladem technologického determinismu je přesvědčení o tom, že 

dominantní médium společnosti i doby nakonec formuje mentalitu i organizaci této společnosti a doby. 

To by znamenalo, že člověk podle určujícího média mění své chování, prožívání, cítění i sociální 

uspořádání a vnímá tak okolní realitu optikou převládajícího média. Média stejně jako jiné technologie 

jsou představiteli technologického determinismu vnímána jako extenze (prodloužení) našich smyslů 

(Reifová 2004: 327). 
18

 Příkladem je vznik tzv. koncepčních alb, tedy útvaru složenému ze skladeb spjatých s určitým 

výtvarným zpracováním a sdělující nějaký příběh (Cafourek a Poledňák in Poledňák 2007: 90). 
19

 Například pořizování vlastních nahrávek s příchodem magnetofonových kazet v případě 

Československa znamenalo jednu z ojedinělých možností pro import rockové hudby mimo oficiálně 

dostupné distribuční cesty. 
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populární hudby tedy vede k hlubšímu porozumění mechanismů fungujících na pozadí 

hudební produkce a recepce.  

 

4.1 Marxistické teorie  
 

Fungováním mechanismů, které ovlivňují jakýkoliv typ kulturní produkce, se 

zabývaly zejména kritické teorie. Jejich prostřednictvím lze porozumět také 

dialektickému vztahu mezi alternativní a mainstreamovou hudební produkcí.  

Z pohledu kritických teorií lze kulturu obecně definovat jako ideologický systém 

upevňující sociální řád tím, že mění prostřednictvím mediálního zobrazení každou 

autentickou lidskou zkušenost v komoditu (Heath and Potter 2012: 11). Tezi o 

komodifikaci masové kultury zastávali pod vlivem marxismu již ve 30. letech kritici 

masové kultury, především pak zástupci Frankfurtské školy, která kombinovala 

marxistické a psychoanalytické přístupy ke zkoumání populární kultury. Zjednodušeně 

lze jejich hodnocení populární kultury parafrázovat výrokem „co je populární, musí být 

špatné!” (Frith in Storey 2006: 587), ovšem k hlubšímu porozumění populární kultury v 

jejich pojetí lépe poslouží koncepty rozvíjející dichotomii vysoké a nízké kultury, která 

nabývala v historickém zkoumání různých podob.20 Společným jmenovatelem většiny 

konceptů rozvíjených představiteli Frankfurtské školy je dystopická vize masové kultury, 

dle které má populární kultura negativní účinky a produkuje tzv. jednodimenzionální 

myšlení. Důsledkem je prohloubení falešného vědomí zvláště ve formě utlumené 

politické angažovanosti mas a v jejich přijímaní komodifikovaných forem kulturní 

produkce, které vedou ke znehodnocení autenticity v kulturní tvorbě (Marcuse in Storey, 

2014: 66). Na jedné straně tím kulturní tvorba ztrácí politický rozměr (Edsforth and 

Bennett, 1991: 3), na straně druhé se celá kulturní tvorba homogenizuje a stává se 

předvídatelnou tím, jak se stává součástí kulturního průmyslu (Storey 2014: 64). 

Koncept kulturního průmyslu poprvé formuloval Theodor Adorno, aby jím popsal stav, 

kdy se kultura stala běžným průmyslovým odvětvím, ve kterém není prostor ke 

kritickému myšlení. Ve své vlivné eseji o populární hudbě (viz např. Frith a Goodwin 

1990: 256–268) definoval její tři základní funkce. První funkci označil jako 

standardizaci, tedy proces homogenizace, při kterém jsou posluchači vychováváni ke 

stejnému typu hudební produkce. S tím souvisí její druhá funkce označující pasivní 

                                                 
20

 Jde například o dichotomii rozlišující umění od masové kultury (Goodwin in Storey 2006: 443) nebo 

distingovanou a vulgární kulturu (Bourdieu 2000: 94). 
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recepci posluchačů. Populární hudba podle Adorna plní také funkci jakéhosi „sociálního 

cementu“, který upevňuje postavení mocenských struktur v reprodukci daného status 

quo (Storey, 2014: 67-69). Adornovy závěry o populární hudbě, jakkoliv byly později 

podrobeny kritice i mezi marxistickými teoretiky, představovaly základní teoretické 

východisko pro další analýzy zkoumající, jakým způsobem funguje hudební trh a jak 

na jeho pozadí probíhá manipulace s posluchači (Shuker 2012: 13).  

 Z marxistické perspektivy jsou nejvhodnějšími metodologickými prostředky k 

analýze populární hudby koncept hegemonie rozvíjený Antoniem Gramscim a teorie 

distinkce francouzského sociologa Pierra Bourdieua. Oba přístupy odhalují mechanismus, 

kdy se alternativní kulturní tvorba stane součástí homogenizované nabídky masové 

kultury, v rámci které populární kultura vystupuje jako věrný nositel dominantní 

ideologie. Jakkoliv jsou oba teoretické modely v sociálně-vědních výzkumech většinově 

aplikovány spíše na prostředí kapitalistických (demokratických) systémů, nevylučuje to 

jejich použití při zkoumání nedemokratických (např. socialistických) režimů. Pomocí 

konceptu hegemonie lze například popsat politickou (nikoliv ekonomickou) apropriaci 

kulturní tvorby, která má však pro další vývoj opozičních kulturních směrů podobné 

důsledky jako u kterékoliv jiné kontrakultury v kapitalismu – tedy inkorporaci 

revolučního potenciálu kulturní opozice v intencích dominantní ideologie (Cushman 

1991: 19).  

 

4.2 Hegemonie 
 

Koncept hegemonie popularizovaný na počátku 60. let vlivem britských 

kulturálních studií popisuje ve vztahu k populární kultuře – slovy Raymonda Williamse 

– způsob života, založený na souhlasu s daným sociálním řádem prostřednictvím 

kulturních hodnot, „které pro velkou část společnosti konstituují smysl pro realitu“ 

(Apple 1979: 5). V této perspektivě je tedy populární kultura nevyhnutelně zapojena do 

politického boje, v němž populární kultura legitimizuje dané sociální uspořádání, 

jakkoliv v některých svých projevech záměrně předstírá existenci alternativních a 

opozičních hodnot vůči stávajícímu status quo (Bennett 1986: xii). Proto se jakékoliv 

odkazy na kontrakulturní ideje a na myšlenku autenticity v umělecké tvorbě jeví jako 

naivní a utopické. Každý takový pokus je totiž nejen v tržním prostředí okamžitě 

pohlcen jeho komerčními a ideologickými zájmy (Jensen in Jones 2002: 196). Podobně 

Gramsci chápe populární kulturu jako pole vzájemných antagonistických sil, které jsou 
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formovány rozdíly mezi sociálními třídami uměle udržovanými skrze politickou a 

ekonomickou manipulaci dominantních tříd.  

Hlavním příspěvkem Gramsciho ke studiu populární kultury spočívá v jeho 

předpokladu, že buržoazie se může stát hegemonní a vládnoucí třídou jen do té míry, 

v jaké je buržoazní ideologie schopna absorbovat opoziční hodnoty a postoje 

ovládaných tříd. Podle Bennetta je pole populární kultury „strukturováno snahou 

vládnoucí třídy vyhrát zápas o hegemonii a snahou opozičních sil ji v tom zabránit. 

Populární kulturu nelze tedy vnímat jen jako čistý odraz masové kultury ani jako 

výsledek působení alternativních kulturních směrů. Jedná se spíše o průnik obou 

aspektů, mezi kterými probíhá neustálé vyjednávání“ (Bennett, 1986: xv). V této 

perspektivě lze populární kulturu popsat jako nestabilní území, na němž probíhá 

neustálá konfrontace dominantních, podřízených i opozičních kulturních a 

ideologických proudů. Zdá se, jako by vládnoucí systém opozici principiálně potřeboval 

pro to, aby se dále reprodukoval (Heath and Potter 2012: 13), což je významný posun od 

Adornova konceptu standardizace. 

 Gramsciho teorie tedy poskytuje ucelený metodologický návod pro analýzu role 

populární kultury, přičemž funkcí hegemonie je plnit roli jakéhosi mediátora 

(compromise equilibrum) procesů inkorporace a rezistence (Storey 2006: 50). Obrat ke 

Gramsciho teorii navíc umožňuje další typy analýz zkoumající způsob, jakým kulturní 

produkty získávají význam v aktu spotřeby. V tradici britských kulturálních studií byl 

předpoklad prvních kritiků masové kultury o homogenizovaných účincích kultury na 

masy zpochybněn poukazem na to, že význam kulturní tvorby není a priori vepsaný 

v daném kulturním díle, nýbrž v rámci určitého kontextu artikulován jejich příjemci 

(Hall in Storey 2006: 484). Hallův předpoklad aktivní role publika v utváření významů 

nabízených sdělení (mj. i v oblasti kulturní tvorby) byl však také kritizován za to, že 

přehlíží jejich politický a ekonomický aspekt. Herbert Schiller v této souvislosti zmiňuje 

moc médií, která medializací kultury vytvářejí „nástroj dominance, čímž formují 

závislostní vztahy” (Schiller, 1989: 151). Z pozice politické ekonomie podobně 

argumentuje také David Hesmondhalgh, který zkoumá roli mediálních institucí, na 

jejichž platformě je hudba popularizovaná coby svébytná oblast kulturního průmyslu. 

Hesmondhalgh si všímá procesů, které se v rámci fungování mediálních institucí 

odehrávají – výrobní postupy, financování, technologické změny, vývoj legislativy 

apod. a dále toho, jak tyto procesy společně ovlivňují publikum a jejich receptivní 

činnost ve vztahu k hudbě (Shuker 2012: 13). Média se tak zjevně stávají platformou, na 
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níž probíhá neustálá konfrontace procesů inkorporace a rezistence, a také sférou 

institucionální kulturní hegemonie, která otupuje hrany opozičních kulturních směrů, a 

dokonce je poté proměňuje v nositele dominantní ideologie.  

 

4.3 Teorie distinkce 
 

 Teorie distinkce formulovaná francouzským sociologem Pierrem Bourdieum je 

dalším z klíčových konceptů v oblasti studií populární kultury, který lze metodologicky 

využít pro pochopení dichotomie alternativního a mainstreamového diskurzu. Podle 

Bourdieuovy teze jsou kulturní distinkce (ať už jsou chápány jako text, aktivita nebo 

způsob života) „výmluvným projevem zápasu mezi dominantními a podřízenými 

společenskými třídami“ (Storey 2006: 464). V takovém pojetí je požívání kulturních 

znaků odrazem třídního boje, v němž je symbolická distinkce v podobě určité kulturní 

praxe nástrojem sociální diferenciace mezi třídami (Shuker 2012: 166). Hudební vkus 

tak lze v Bourdieově teorii chápat jako jeden z arbitrárních faktorů pro vzájemné 

odlišení sociálních skupin a zároveň také jako základní determinant v sociální mobilitě 

členů v rámci jednotlivých skupin (Heath and Potter, 2012: 129). Praxi založenou na 

kulturní distinkci lze tedy interpretovat jako jistou formu legitimizace moci a kontroly 

dominantní třídy, pro kterou jsou tyto distinkce nástrojem k sociální reprodukci (Storey 

2006: 464).   

 Ideologická východiska Bourdieovy teorie distinkce jsou úzce propojena i 

s dalšími koncepty rozvíjenými v oblasti studia populární kultury, ať už jde například o 

zkoumání zdrojů hudebních preferencí (pleasure), významů, které posluchači hudbě 

přikládají, a především o definici konceptu autenticity v kulturní tvorbě. Autenticitu 

coby zdroj originality a kreativity pokládají mnozí autoři za hlavní estetickou hodnotu, 

kterou lze vymezit alternativní kulturní produkci od její mainstreamové podoby (Shuker 

2012: 98). Za klíčový atribut tzv. autentických hudebních žánrů (například punku) bývá 

označována tzv. „Do-It-Yourself“ praxe, tedy „udělej si sám“ (Brabazon 2012: 166). 

Bourdieův teoretický model kolektivně sdílené kulturní distinkce předpokládá, že 

autenticita kulturních forem závisí na možnosti dosáhnout určité autonomie, to 

znamená, že takové kulturní formy jsou relativně svobodné a vytvářejí sféru nezávislé 

kulturní tvorby s vlastními pravidly a mimo dosah mocenských zájmů (Jones 2002: 44). 

V praxi je však relevance autenticity ohrožena v momentě komerčního úspěchů daného 

interpreta, který tím získá popularitu, která ho žene do sféry mainstreamu, jíž odolával a 
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proti které v zájmu zachování dojmu autentické kulturní tvorby bojoval (Brabazon 

2012: 166). Komerční úspěch lze tedy definovat jako moment zlomu, ve kterém se 

alternativní kulturní produkce nevyhnutelně stává součástí privátních zájmů kulturního 

průmyslu. Grossberg tento přerod ilustroval na příkladu historického vývoje rockové 

hudby: „Rock se stal součástí dominantní mainstreamové kultury. Byl zcela 

‘kolonizován’ ekonomickými zájmy kapitalismu a inkorporován do jeho rutinní 

každodennosti a do patriarchálních a rasistických vztahů. Tato proměna rocku byla 

patrná všude (například ve formě hudebního pozadí pro reklamy, televizních pořadů, 

filmů anebo jako zvuková kulisa v nákupních centrech) a neomezovala se jen na 

klasické hity z minulosti. Marketingového využití se naopak dostávalo i soudobé 

hudební produkci. A tak se rocková hudba nezpochybnitelně stala součástí ‘kulturního 

establishmentu’, čímž se nevratně vzdálila od svých původních postojů založených na 

revoltě a odporu“ (Grossberg 1992: 9). 

 Popularizace a komodifikace objektů reprezentující kulturní distinkci tedy v 

rámci estetických soudů znamená degradaci hodnot, od kterých se ona distinkce odvíjí. 

Tato perspektiva nutí k závěru, že „to, co má být autentické, musí zůstat nepopulární“ 

(Heath and Potter, 2012: 17). Kulturní distinkce se tak nevyhnutelně proměňují v 

masovou spotřebu. Na jedné straně sice reprezentují kontrakulturní a revoluční 

symboly, prostřednictvím kterých se odlišnost manifestuje, na straně druhé jsou právě v 

tento moment nejvíce vystaveny tlakům trhu, což zpravidla vede k jejich komodifikaci 

(tamtéž: 131). Podobné proměny oživují známý Brechtův výrok ovlivněný 

marxistickými teoriemi o společnosti a popularitě v kulturní tvorbě: „Co nebylo 

populární včera, je populární dnes” (Brecht in Bennett, 1986: 9).  

 Hlavním přínosem Bourdieovy teorie je pojetí hudebního vkusu jako sociálně 

konstruované formy symbolického a kulturního kapitálu. To umožnilo dalším autorům 

identifikovat estetické aspekty pro široké spektrum činností v rámci každodenního 

života a vysvětlit, jak lze ospravedlnit a legitimizovat některé formy nízké kultury21. 

Bourdieu tak přispěl ke kritické reflexi tradičního paradigmatu Frankfurtské školy, co se 

týče jejich konceptualizace kulturních hodnot v kapitalismu, a vytvořil teoretická 

východiska pro nové postmoderní přístupy ke studiu populární kultury charakteristické 

                                                 
21

 V sociálně vědním výzkumu je tento trend známý jako tzv. etnografický obrat, který oživil myšlenku 

aktivního publika, předpokládal „pozitivní masovou spotřebu“ (Frith in Storey 2006: 588) a vedl 

k optimistickému pojetí populární kultury tak, jak jej definoval například John Fiske ve výzkumech 

publika při sledování televizních pořadů (Fiske 1987). 
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svým odklonem od rigidní dichotomie vysoké (elitní) a nízké (populární) kultury 

(Goodwin in Storey 2006: 443). 
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5 Sociokulturní a politický význam populární hudby 
 

Populární hudbu v druhé polovině 20. století lze charakterizovat jejím těsným 

napojením na společenské a politické změny, zvláště v období po druhé světové válce, 

kdy se jejím prostřednictvím profilovaly zejména generace městské mládeže i přes 

odpor starší populace, která varovala před negativními dopady nových hudebních 

forem. Symptomatickým projevem těchto obav na Západě byla kritika newyorského 

hudebního vydavatelství Tin Pan Alley, které nastartovalo novou éru populární hudby 

založenou výhradně na komerčních zájmech hudebního průmyslu (Garofalo 1997: 15).  

S nástupem masových médií a s rozvojem zvukové a nahrávací techniky zájem o 

populární hudbu ve společnosti akceleroval nebývalou rychlostí. Lubomír Dorůžka 

vývoj moderní populární hudby rozdělil do 4 hlavních etap, které nazýval hudebními 

revolucemi. První etapu nazývá jako „opojení jazzového věku“ a časově ji vymezuje 

obdobím 20. let 20. století. Jazz v té době označoval veškerou taneční hudbu, která si 

především díky médiím (hlavně díky rozhlasu a rozvoji gramodesek) získala širokou 

popularitu (Dorůžka 1981: 27). Konec jazzového věku souvisel s nástupem hospodářské 

krize ve 30. letech, která zároveň znamenala konec nadějí, sebejistoty a bezstarostnosti. 

Druhou revolucí Dorůžka označuje nástup swingu v polovině 30. let 20. století jako 

reakce na obnovu prosperity společnosti po překonání hospodářské krize. Swing 

znamenal definitivní přerod v chápání hudby, která už nebyla vnímána jako kulisa, 

nýbrž jako hlavní předmět pozornosti a obdivu (tamtéž: 28). Swing si získal i přes 

negativní mediální ohlas masové publikum a mimo jiné ukázal důležitost 

afroamerických vlivů v žánrové diferenciaci moderní populární hudby. Třetí etapu 

populární hudby podle Dorůžky reprezentují tzv. rebelové bez příčiny, tedy generace, 

která odmítala romantizovanou představu amerického snu v 50. letech. Mluvčím této 

generace v oblasti hudby se stal Elvis Presley, který svou tvorbou popularizoval blues, 

do té doby žánrové domény černošské populace, a především dal vzniknout novému 

žánru – rock and rollu (tamtéž: 29). Kořeny rock and rollu vyvstaly také z politické 

perzekuce, kterou v USA reprezentoval režim senátora McCarthyho. McCarthy při 

vyšetřování tzv. neamerické činnosti obvinil také interprety populární hudby, kteří 

vybočovali z ukázněného středního proudu (tamtéž: 30). Součástí veřejného tažení proti 

rock and rollu byly i propagandistické kampaně v hudebních časopisech, které 

rozporovaly uměleckou hodnotu rock and rollu a odborné předpoklady jeho 

protagonistů, nebo cenzurované zásahy do televizních pořadů, v nichž se rock and roll 
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objevoval.22 Politické a mediální ústrky, kterým rock and roll ve svých začátcích musel 

čelit, paradoxně vyústily v obrovský zájem publika o tuto hudbu. Pro pochopení 

významu rock and rollu pro další vývoj populární hudby Dorůžka rekapituluje hlavní 

dopady nástupu rocku – rozbil monopol velkých gramospolečností, podnítil vznik 

nových nezávislých nahrávacích společností, popularizoval černošské hudební styly, 

juvenilizoval hudební průmysl a započal novou éru populární hudby (tamtéž: 31). 

Poslední etapu vývoje populární hudby Dorůžka spojuje s hudebním festivalem 

Woodstock, respektive s jeho prvním ročníkem v roce 1969, kdy se projevilo, nakolik 

rocková hudba přerůstá svým významem oblast umění a stává se jakousi kulturní 

revolucí. Dorůžka hovoří o „iluzi woodstockého národa“, který sice chtěl výhradně 

prostřednictvím hudby změnit chápání amerického způsobu života, ovšem záhy 

pochopil, že to není možné. Konec naději Dorůžka spojuje se smrtí hlavních 

představitelů woodstockého národa (shodně ve věku 27 let) – Janis Joplin, Jimiho 

Hendrixe a Briana Jonese (tamtéž: 33). Ve vztahu k tématu této práce však v daném 

období došlo ke zcela přelomové události. Bob Dylan paradoxně svým odporem vůči 

společnosti a hudebnímu průmyslu zhodnotil svou tvorbu, což započalo novou éru 

komercionalizace hudebního průmyslu a odhalilo, jakým způsobem funguje boj o 

hegemonii v prostředí kapitalismu. 

Rocková hudba se tedy ve vývoji populární hudby stala nezpochybnitelným 

výrazem mladých generací a jejich životním stylem. Proto je často chápána jako 

naplnění odkazu anglického filosofa Davida Humeho „Esse est percipi“ - Být znamená 

být vnímán (Vaněk 2010: 28). Své nároky a požadavky dokázala mladá generace 

vyslovit hodně nahlas a rocková hudba se tak stala vhodným prostředkem k provokaci, 

revoltě a odporu vůči vládnoucímu establishmentu, který se všude na světě snažil jeho 

účinky na mládež potlačovat. Charakteristickým projevem této situace je rozpoutání 

morální paniky, nejčastěji s přispěním dobového tisku. Koncept morální paniky 

objasňuje ideologickou funkci populární hudby ve společnosti a je proto často 

předmětem soudobých sociálně vědních analýz. Média v této souvislosti plní roli jakéhosi 

morálního arbitra, jehož odpovědností je upozorňovat na nebezpečí určitých forem 

populární kultury, které mohou být zdrojem ohrožení pro sociální řád, vládu a další 

autority (McRobbie 1994: 198, 202). Nástup nových forem populární hudby – rock and 
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 Legendární je v této souvislosti vystoupení Elvise Presleyho v televizní show Eda Sullivana, kdy ho 

zabírala kamera pouze od pasu nahoru, aby diváci neviděli provokativní pohyby Elvisových pánví 

(Dorůžka 1981: 30).  
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rollu v 50. letech, psychedelický rok v závěru 60. let, punk ve druhé polovině 70. let, 

heavy metal v 80. letech a rave v 90. letech, jsou typickými příklady morální paniky 

v jejich mediálním zobrazení. S těmito žánry byly historicky asociovány přehnané obavy 

o jejich negativním dopadu na „hodnoty mládeže, jejich postoje a chování vzhledem 

k domnělému sexuálnímu podtextu, nihilismu, násilí, nemravnosti, černé magii a 

antikřesťanskému charakteru těchto žánrů“ (Shuker 2012: 203). Potřeba ochrany mládeže 

byla v případě některých „rizikových” aktivit mládeže opakovaně akcentována 

(Thompson in Hill 2002: 92). To také vysvětluje, proč se populární hudba stávala ve svém 

historickém vývoji tak často předmětem cenzury, veřejné kritiky a státních regulací 

(Shuker 2012: 163).  

Také v Československu vliv populární hudby zasahoval prostřednictvím 

masových médií široké společenské vrstvy a z pohledu režimu bylo nezbytné k ní 

zaujmout oficiální stanovisko, které bylo v první řadě poznamenané obavou z možných 

rizik a problémů spojených s populární hudbou. Ukázkou takových obav 

v československém tisku je například článek z deníku Jihočeská pravda v roce 1987: 

„Nikomu z nás nemůže být lhostejné, že i v jihočeském kraji se někteří mladí lidé 

podílejí na kriminální trestné činnosti, propadají alkoholismu či dokonce závažným 

formám nealkoholové toxikománie, že mají narušený pohled na životní hodnoty, 

dopouštějí se vandalismu a jiných slabošských odrůd násilí. Nikomu nemůže být 

lhostejné ani to, že někteří jedinci podléhají vlivu buržoazní propagandy a 

ideodiverznímu působení [západní hudby]“ (nesignováno. Jihočeská pravda, 30. 1. 1987 

in Fuchs 2007: 173). V podobném duchu vyznívají závěry XV. sjezdu KSČ: „Musíme 

věnovat novou pozornost výchově a mimo to i cestě, po níž se hudba k lidu ubírá. Patří 

sem i nutnost omezit působení i živelné životní destrukce, jakou pro zdraví dnešní mladé 

a nejmladší generace znamenají některé druhy současné zábavné hudby, provázené 

často neúnosně nadměrnou hladinu hluku. Toto hrozivé nebezpečí známe dnes již 

z lékařského výzkumu. Víme, že zmíněná hudba vyvolává najednou trvalé poruchy 

sluchového ústrojí a mládež neurotizuje“ (NA ČR, fond MK ČSR, KA 129). Především 

v souvislosti s tzv. menšinovými žánry23 populární hudby se představitelé státní kulturní 

                                                 
23

 Menšinové žánry představovaly v rétorice režimu „různé vyhraněné, experimentální, někdy i 

provokující hudební typy, a to zejména v oblasti amatérské, k níž patří zejména rock, punk, folk, šanson, 

countryová hudba a jazz.“ Ve vztahu k hlavnímu proudu populární hudby se vyznačují „polaritou 

urychlující postoje a chování určité části mládeže, které neodpovídají socialistickému životnímu stylu a 

v krajních případech motivují i protispolečenské jevy, jakými jsou oblékání, alkoholismus, sklon 

k vandalismu a násilí aj.“ In: NA ČR, fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989. Zpráva o současném stavu 

zábavné hudby a opatření ke zvýšení její ideové úrovně. 
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politiky těžko vyrovnávají s nárůstem jejich společenské obliby, když apelují na 

„rovnoměrné rozdělení a fungování žánrů a hodnot“ a kdy si stěžují, že „nejcennější 

hudba, která má být pro socialistického člověka zdrojem nenahraditelného druhu 

sebepoznání a estetické kultivace [tj. vážná hudba – pozn. autora], je v menšině“ 

(tamtéž). Příklon k vážné hudbě a snaha její estetické hodnoty aplikovat i na oblast 

populární hudby je tedy charakteristickým rysem v přístupu československé státní 

kulturní politiky. Vážná hudba je v této souvislosti považována za esteticky a 

gnozeologicky cennější žánr, který lépe naplňuje estetické ideály socialistického 

realismu a více vyhovuje marxistické hudební teorii (tamtéž). V praxi se to projevovalo 

snahou hudebních institucí propojit populární a vážnou hudbu angažováním interpretů 

vážné hudby do tvorby a interpretace populárně-hudebních žánrů (tamtéž). 

Na druhou stranu komunistický režim vnímal populární hudbu jako vhodný 

nástroj k propagandistickému působení v intencích svých politických cílů a tímto 

způsobem k ní prostřednictvím centrálně řízené a koordinované medializace přistupoval 

(viz kapitolu 8). Populární hudba se v této souvislosti stala jedním 

z nástrojů identifikace společnosti s nabízeným kulturním vzorem socialistické estetiky. 

Ve Zprávě o současném stavu populární hudby, vypracované komisí ÚV KSČ, se její 

poslání formuluje následovně: „Úkolem populární hudby je přinášet lidem radost a 

aktivně působit na vytváření mezilidských vztahů. Ideové funkce populární hudby jsou 

v určitých směrech nezastupitelné, neboť populární píseň může – na rozdíl od některých 

druhů umění – pohotověji a aktuálněji reagovat na dílčí, avšak ze společenského 

hlediska nezastupitelné problémy“ (NA ČR, fond KSČ – ÚV 1945–1989. Zpráva o 

současném stavu zábavné hudby a opatření ke zvýšení její ideové úrovně). Význam 

populární hudby lze kvantifikovat rovněž informacemi o vývoji produkce 

gramofonových desek v Československu, která v porovnání s ostatními zeměmi 

východního bloku v období nastupující normalizace výrazně převyšovala obvyklý 

středoevropský standard.24 

Projednávání aspektů hudební kultury na úrovni nejvyššího stranického sjezdu 

ÚV KSČ ukazuje na to, že otázka role a významu populární hudby v Československu 

byla po celé období normalizace spíše než odbornou a oborovou záležitostí častým 

                                                 
24

 Například výroba gramofonových desek NDR v roce 1972 dosahovala v absolutních číslech bez ohledu 

na žánrovou kategorii výše 4 miliónů kusů, zatímco v Československu se v témže roce vyrobilo cca. 10 

milionů kusů. In: NA ČR, fond MK ČSR, KA 131. 
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předmětem politického rozhodování a sférou, v níž je potřeba akcentovat její 

ideologický rozměr.  
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6 Mechanismy řízení kulturní politiky 
 

Nastupující normalizace přinesla v oblasti kulturní politiky změny, které měly 

podle závěrů hodnotící zprávy Výboru lidové kontroly ČSSR z roku 1972 znovu nastolit 

jednotnou kulturně politickou linii v reakci na „uvolnění nebo dokonce zánik státního 

řízení estrádního umění v uplynulých letech“ (NA ČR, fond UV ČSR č. 100). 

Prostředkem k nápravě se mělo stát důslednější centrální řízení kultury pomocí sítě 

státních a stranických institucí (viz kapitolu 7), jejichž funkcí bylo v oblasti hudební 

produkce dozorovat hudební tvorbu a kontrolovat, zda naplňuje žádoucí politicko-

ideové funkce.  

Nejpalčivější problém, kterému systém řízení a kontroly kulturní tvorby musel 

ve svém snažení po celé období normalizace čelit, představovaly nenahlášené soukromé 

akce, které se ujaly zejména v prostředí undergroundu, nicméně zalíbení v této praxi 

našla později i celá řada interpretů nových západních hudebních žánrů (zejména punku): 

„Nikoliv nestravitelnost hudby či vzhledu příznivců punku, ale právě ony spontánní, 

oficiálně neorganizované a nekontrolovatelné aktivity, byly nakonec nejčastější příčinou 

represí proti tomuto stylu. Zatímco některé kapely mohly (od poloviny 80. let, po 

překlenutí ‘doby temna’) celkem bez větších problémů pravidelně vystupovat na 

oficiálních rockových přehlídkách dokonce i v samotném Paláci kultury, tak soukromé 

koncerty policie rozháněla ještě na podzim ’89“ (Fuchs 2007: 11). 

Základní opatření promlouvající do každodenní organizace hudební produkce 

představoval tzv. agentážní systém, který znamenal povinné zprostředkování jakékoliv 

veřejné hudební produkce. V každodenní praxi se tento systém opíral o vyhlášku 

Ministerstva školství a kultury č. 89 z roku 195825, která nařizovala hudebníkům 

z povolání26 „účinkovat při veřejných produkcích pouze tehdy, byla-li jejich vystoupení 

zprostředkována státní organizací k tomu určenou“ (Blüml in Poledňák 2007: 45). 

Povinné zprostředkování bylo zrušeno až novelizací vyhlášky z roku 1964 pro všechny 

hudebníky, kteří „účinkovali při veřejných produkcích pořádaných Československým 

rozhlasem nebo Československou televizí pro účely vysílání“ (tamtéž). Povinné 

zprostředkování zajištovaly pouze státní umělecké agentury, z nichž ústřední roli 

                                                 
25

 Vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 89 ze dne 13. června roku 1958 je k dispozici v elektronické 

databázi Automatizovaného systému právních informací (ASPI) spravovaného knihovnou Akademie věd 

ČR. 
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v tomto systému převzala od roku 1962 agentura Pragokoncert řízená přímo 

Ministerstvem kultury. Pragokoncert sdružoval krajské umělecké agentury pod správou 

Krajských národních výborů (dále pod zkratkou KNV) a jejich prostřednictvím 

zajišťoval primárně zprostředkovatelskou roli, ale také politicko-ideovou a metodicko-

dramaturgickou podporu umělců. V případě nedodržení povinného zprostředkování 

byly KNV oprávněné veřejnou hudební produkci nepovolit. Zprostředkovatelskou 

činnost vedle Pragokoncertu zajišťovalo rovněž Pražské kulturní středisko (dále pod 

zkratkou PKS) – do roku 1968 s působností na celé území Československa, poté díky 

legislativnímu omezení pouze v rámci Prahy. Ústředním smyslem všech 

zprostředkovatelských uměleckých agentur byl jednoznačně ideologický dozor 

uplatňovaný různými nástroji – udílením kvalifikací, registracemi u příslušné agentury 

apod. (tamtéž: 47). V právním výkladu o zprostředkovatelské činnosti však existovala 

bílá místa, která umožňovala do určité míry agentážní systém obcházet. Příkladem je 

vyhláška Ministerstva kultury č. 11 753/73–V/2, která povolovala nezprostředkovanou 

veřejnou hudební produkci v případě, že odrážela „společenskou potřebu“, aniž by bylo 

přesněji specifikováno, co je tím míněno (NA ČR, fond MK ČSR, KA 22). V praxi této 

legislativní kličky často využívali interpreti, kteří neprošli sítí agentur (rozhovor 

Martina Husáka s Janem Rejžkem, 2012). 

S nástupem normalizace lze za nejefektivnější nástroj režimu v nastavení 

ideologického síta v organizaci hudební produkce označit rekvalifikační zkoušky (tzv. 

přehrávky)27, jimiž musel projít každý, kdo chtěl získat profesionální status a hudební 

produkcí si vydělávat. Stupeň získané kvalifikace totiž determinoval výši honorářů28. Až 

do roku 1973 šlo výjimečně získat profesionální status i na základě prvenství v některé 

z hudebních soutěží (Blüml in Poledňák 2007: 48). Později se na základě legislativních 

opatření museli rekvalifikaci podrobit všichni profesionální umělci. V roce 1974 bylo 

výsledkem snížení počtu hudebních souborů o 50 % a tak se i přes deklarované 

                                                                                                                                               
26

 Za hudebníky a zpěváky z povolání zákon považoval všechny umělce v pracovním poměru i v tzv. 

svobodném povolání; všechny ty, kterým byla hlavním zdrojem obživy výkonná umělecká činnost (Blüml 

in Poledňák 2007: 45) 
27

 Povinnost všech hudebních interpretů složit rekvalifikační zkoušky, jimiž byla podmíněna možnost 

jejich veřejného vystupování, se zakládala na vládním usnesení č. 212 z roku 1972. Pod deklarativním 

cílem „zvýšit interpretační úroveň v oblasti zábavy“ se skrývala tendence k odstranění uměleckých 

souborů, z pohledu režimu a priori závadných a nepřizpůsobivých (především z kategorie menšinových 

žánrů). Kompetenci za konání zkoušek převzaly KNV, PKS a Pragokoncert (Lindaur a Kondrád 1999: 

59). 
28

 Pro podrobný popis výpočtu honorářů dle zařazení do příslušných kategorií viz např. Blüml in 

Poledňák 2007: 51. 
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zdůvodnění oficiálních činitelů29 zdálo, že primárním účelem těchto zkoušek bylo 

exemplárně vynutit si ideologickou a politickou poslušnost v řadách hudebníků. Právě 

ideologická uvědomělost interpretů byla na zkoušce podrobně testována a velmi často 

byla i důvodem neúspěchu umělců na zkouškách. Postoj režimu v otázce nutnosti 

ideologického a politického přezkušování vysvětlil pro časopis Melodie v roce 1981 

skladatel Jindřích Brabec následovně: „Umělec, který je součástí socialistické kulturní 

fronty, nevystačí jen s úzce specializovanými vědomostmi a návyky. Patří mezi 

populární osobnosti, lidé si jeho práce váží. Na jevišti, v rozhlase, v televizi i na 

stránkách denního tisku pronáší často své názory, ovlivňuje mladou generaci, 

v zahraničí je nejednou vystaven otázkám novinářů nebo návštěvníků koncertů. Proto i 

jeho přehled, znalost dění doma i ve světě, vědomí sounáležitosti ke kulturní frontě patří 

k významným součástem pohovoru“ (Blüml in Poledňák 2007: 51). Součástí zkoušky 

bylo také prověření znalostí uchazečů z hudební teorie a ústní pohovor (Lindaur a 

Konrád 1999: 59). Získáním rekvalifikace však ideologický tlak režimu nekončil. 

Každý umělec musel rekvalifikační zkoušky opakovat a svou pozici obhájit, neboť 

každá kategorie byla limitována počtem umělců. Tím pochopitelně vznikala jistá forma 

závislosti mezi umělci, kteří si získáním kvalifikace mohli zajistit své živobytí, a 

režimem, který této zranitelnosti mohl využívat ve snaze přimět dotyčné umělce 

k žádoucí politické angažovanosti nebo ke spolupráci (Blüml in Poledňák 2007: 53). 

Navíc kdykoliv hrozilo riziko odejmutí profesionálního statusu s použitím zástupných, 

v praxi neověřitelných, důvodů, jak zmiňuje Vratislav Brabenec při vzpomínce na 

osobní zkušenost s přehrávkami, které absolvoval se skupinou Plastic People of the 

Universe (dále pod zkratkou PPU): „Plastici existujou od roku šedesát osm, ale vlastně 

ještě v děvětašedesátým měli profesionální papíry, pak jim je vzali a tak dále. Pak jsme 

dělali přehrávky ještě jednou v roce sedmdesát čtyři, to jsme ty profesionální papíry 

měli čtrnáct dní a pak nám je vzali zase, že náš repertoár je morbidní a má to špatnej 

vliv na mladou generaci“ (rozhovor Veroniky Skalecké s Vratislavem Brabencem, 

2014) 

                                                 
29

 Vypovídající je v této souvislosti vyjádření pracovníků hudebního oddělení Ministerstva kultury 

Jaroslava Hraby, Věry Tomkové a Zbyňka Máchy: „Krize naší populární hudby, kterou charakterizují 

neuspokojivé výkony řady interpretů, mnoho špatných textů, nízká programová úroveň zábavných pořadů, 

nekvalitní práce dramaturgů a producentů atd. vyvrcholila v druhé polovině šedesátých let. Některé 

negativní jevy tohoto období přetrvávají dodnes. Předpokládáme, že tato akce pomůže nastolit řád i v této 

oblasti veřejného působení. Jde nám o zkvalitnění a ozdravění celé oblasti zábavného umění.“ (Blüml in 

Poledňák 2007: 49). 
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Byrokratický systém pochopitelně zasahoval i do oblasti neprofesionálních 

hudebních skupin, které v případě zájmu o veřejné vystoupení musely projít třemi 

stupni kontroly. První stupeň kontroly představoval zřizovatel, tedy kterákoli státem 

uznaná společenská, kulturní nebo politická instituce. V zájmu zřizovatele bylo prověřit 

repertoár hudební skupiny, aby se vyvaroval možným problémům. Mezi nejčastější 

zřizovatele v období normalizace patřily místní organizace Socialistického svazu 

mládeže (dále pod zkratkou SSM), podniky, ve kterých členové hudební skupiny 

pracovali, nebo místní kulturní střediska. Druhý stupeň kontroly ztělesňoval pořadatel, 

který stejně jako zřizovatel musel disponovat oficiálním razítkem, a v zájmu svého 

dalšího působení se i on stal garantem nezávadného obsahu hudební produkce. Třetí 

stupeň kontroly představoval kulturní odbor příslušného Národního výboru (dále pod 

zkratkou NV), který libovolně schvaloval žádosti o povolení veřejné produkce (splnění 

všech formálních náležitostí mnohdy nezaručovalo kladné vyřízení žádosti!). 

Výjimečně „oficializace“ amatérských souborů předpokládala jejich účast na 

rekvalifikačních zkouškách, které však byly primárně určené profesionálním souborům 

(Fuchs 2007: 246–247). Zformování početné a diferenciované neoficiální (amatérské) 

hudební scény, která vznikala v opozici k úzké a privilegované vrstvě profesionálních 

interpretů pop-music, tak bylo vedlejším efektem složitého a nečitelného byrokratického 

systému. Oficiální profesionální scéna populární hudby výsledkem toho stagnovala a 

produkovala stále stejné interprety, kteří se často výměnou za své privilegované 

postavení veřejně hlásili k politice KSČ30. Žánrová diferenciace v rámci oficiální 

hudební scény takřka neexistovala, na což nejviditelněji doplatila rocková hudba (Blüml 

in Poledňák 2007: 53). 

Zprostředkovatelský systém v období normalizace ve snaze o komplexní dozor a 

řízení hudební produkce využíval také dalších opatření. Jedním z nich je vydávání 

zákazů umělecké činnosti, aniž by takovou praxi zákon jakkoliv vymezoval. Tímto 

nástrojem režim redukoval počet nežádoucích hudebních souborů na základě stížností 

(mnohdy anonymních) na vzhled interpretů, jejich chování nebo politické názory. 

Vydávání zákazů bylo v kompetenci jednotlivých uměleckých agentur často 

s působností na celý kraj a jejich podoba byla různá – například znemožněním přístupu 

do celostátních médií (Československá televize, rozhlas apod.) anebo úplný zákaz 

                                                 
30

 Typickým příkladem je demonstrativní podpis Provolání československých výborů uměleckých svazů 

v Divadle hudby 4. února roku 1977 (nesignováno. Pro tuto zemi, pro radost člověka. Rudé právo. 5. 2. 

1977, s. 1). 
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interpreta. Známý je příklad Marty Kubišové, jejíž zákaz dokonce stvrdil sám prezident 

Gustáv Husák (Blüml in Poledňák 2007: 54). Zákazy byly často vydávány neoficiálně 

bez písemné opory, čehož režim operativně využíval dle aktuální potřeby jako v případě 

zákazu Karla Černocha (tamtéž). Dalším opatřením, které je charakteristické vlastně pro 

každý totalitární systém, je použití cenzury. 

Uplatňování cenzury se stalo opět legitimním nástrojem řízené medializace po 

událostech spojených s obdobím tzv. Pražského jara, během kterého se od cenzury tisku 

přijetím liberálního Akčního programu KSČ fakticky ustoupilo.31
 Apel na zesílenou 

kontrolu nad oblastí populární hudby souvisel s úlohou populární hudby během 

Pražského jara. Na její platformě totiž často docházelo k nekontrolovatelnému šíření 

reformních myšlenek ve společnosti (tamtéž: 43). Institucionálním vyjádřením 

znovuzavedení cenzurních opatření se stalo přijetí nového Ústavního zákona č. 

143/1968 Sb. o československé federaci s platností od roku 1969, na základě kterého 

vznikl Federální výbor pro tisk a informace32 (dále pod zkratkou FVTI), který 

v institucionální mapě doplnil již existující Úřad pro tisk a informace (dále pod zkratkou 

ÚTI). Paralelně s oběma institucemi koexistovaly od roku 1969 na úrovni republik 

Český úřad pro tisk a informace (dále pod zkratkou ČÚTI) a Slovenský úrad pre tlač a 

informácie (dále pod zkratkou SÚTI). Úkolem ČÚTI a SÚTI bylo s příslušnou územní 

působností jednotně řídit a kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, televize i České tiskové 

kanceláře (Končelík 2006: 563). Jan Blüml uvádí přímý důsledek cenzury 

konstatováním, že „s nástupem normalizace nezůstal v řadách našich interpretů pop-

music téměř nikdo, kdo by neměl ve svém repertoáru zakázanou píseň“ (Blüml in 

Poledňák 2007: 54). Nadto muselo být mnoho textů v důsledku cenzurních zásahů 

přepracováno.  

Výsledná hudební produkce se tedy jednoznačně profilovala v intencích státních 

zásahů a regulací. Celá sféra populární hudby se vyloučením některých hudebních žánrů 

(zejména jednotlivých subžánrů rockové hudby) homogenizovala, rezignovala na 

jakýkoli tvůrčí potenciál, moment překvapení a spontaneitu a reprodukovala monopol 

prorežimních umělců hlavního písničkového proudu (Blüml in Poledňák 2007:55). 

                                                 
31

 Přerušilo se tím dvouleté období (1966–1968), v němž bylo uplatňování cenzury poprvé v období po 

druhé světové válce legálně zakotvené v právním řádu ČSR a institucionálně podpořené vznikem 

Ústřední publikační správy (dále pod zkratkou ÚPS) při Ministerstvu vnitra (Hoppe 2006: 560–562).  
32

 Činnost FVTI spočívala v předkládání návrhů zákonů a opatření. Odpovídal za činnost federálních 

organizací působících v oblasti médií. Výbor zanikl již na počátku 70. let (Končelík 2006: 563).  
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7 Institucionální schéma v řízení hudební tvorby 
 

Na základě předchozích kapitol je zřejmé, nakolik se téma populární hudby stalo 

v období normalizace exponovanou oblastí československé státní kulturní politiky. 

Především její střední písničkový proud lze označit za hlavní nástroj komunistické 

propagandy, což nutilo dotyčné protagonisty k projevům politické angažovanosti. 

(Vaněk 2010: 54). Vzdát se řízení populární hudby bylo pro režim příliš riskantní. 

V této souvislosti se dokonce objevil názor, že populární hudba byla jedním z iniciátorů 

celého období Pražského jara (rozhovor Martina Husáka s Františkem Stárkem, 2012).  

Institucionální řízení populární hudby se tedy s nástupem normalizace neslo ve 

znamení zesílené kontroly hudební produkce s cílem usměrňovat hudební nabídku. 

Takový přístup demonstruje například Program rozvoje kultury v Jihočeském kraji 

v letech 1976–1980: „Zakazovat populární hudbu by znamenalo zbavit se vlivu na 

mládež, proto je nutné tyto žánry podporovat s tím, že je nutné výrazně ovlivňovat jejich 

repertoár“ (Blüml in Poledňák 2007: 44). Základním principem v nahlížení na hudební 

tvorbu bylo její politicko-ideová funkce, což zapadalo do propagandistického pojetí 

státní kulturní politiky. 

Institucionální uspořádání v řízení kulturní politiky předznamenalo, jakým 

směrem se bude socialistická hudební tvorba ubírat, proto je vhodné připomenout si 

základní genezi institucionálního rámce už po roce 1948. Základem byla legislativní 

opatření, která odkazovala na „pokrokové tradice socialismu“, a jejichž výsledkem bylo 

zestátnění kulturních institucí (například Československého rozhlasu nebo 

polygrafického průmyslu), reorganizace celé státní správy a začlenění správy kultury a 

osvěty do jednotné soustavy NV. Následovalo přijetí divadelního zákona, zákona o 

Státní hudební a artistické ústředně nebo schválení školského zákona. Ústava 9. května 

1948 postavila „kulturní statky definitivně pod ochranu státu“. Nejlepším 

představitelům kultury se dostalo státního uznání založením soustavy čestných titulů. 

Tím byly údajně „vytvořeny materiální předpoklady pro demokratizaci kultury“. 

Legislativní oporou pro organizaci institucionální základny české kultury, která se 

projevovala ještě v období normalizace je soubor zákonů z let 1957–1959, mezi nimiž 

má ústřední postavení zákon o osvětové činnosti určující základní cíle kulturně 

výchovné činnosti, které vyplývají z „cílů socialistické kulturní revoluce“. Kulturně 

výchovná činnost musí v této souvislosti „přispívat ke zvyšování všestranného vzdělání 

pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek pro bohatší kulturní a 
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společenský život“. Plány vznikající s tímto motivem prostřednictvím NV koordinovaly 

veškerou kulturní činnost. Stát následně převzal péči o umění, umělecká řemesla a 

nadále posiloval své postavení prostřednictvím dalších legislativních opatření – 

zákonem o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě nebo o koncertní a jiné 

hudební činnosti. Tento zákon otevřeně deklaroval podporu angažované umělecké 

tvorbě, která musí prostoupit „všemi vrstvami československého lidu“. Dalším 

determinantem ve vývoji v kulturní oblasti byla ústava Československé socialistické 

republiky z roku 1960, která akcentovala socialistický vývoj a přestavbu kulturní oblasti 

ustanovením, že „veškerá kulturní politika, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou 

vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu, a v těsném spojení se 

životem a prací lidu“. V intencích únorového hesla „za kulturu národní a 

socialistickou“ tím byl údajně dovršen proces „demokratizace a socializace národních 

kultur“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6095).  

Systematizace kulturní činnosti v období normalizace navazovala na 

institucionální rámec popsaný výše. S přímou působností na oblast hudební produkce se 

na základě nejednoznačného klíče profilovala celá řada paralelně fungujících subjektů. 

Charakteristickým rysem tohoto systému byl jakýsi dvoukolejný způsob řízení 

reprezentovaný exekutivní mocí (dle vládní a ministerské linie) na jedné straně a 

jednotlivými odděleními ÚV KSČ na straně druhé. Agenda jednotlivých oddělení 

kopírovala agendu vládní, čímž mohlo docházet v uplatňování politických a 

ideologických nároků k vzájemné disharmonii, jak ukazuje například dopis generálního 

ředitele Československé televize Jana Zelenky adresovaný přímo prezidentovi 

Husákovi: „Jistě Ti není neznámo, že často až protichůdná stanoviska v konkrétních 

otázkách zaujímají soudruzi z kulturního oddělení ÚV KSČ a jejich přátelé, jiná ministři 

kultury a jejich spolupracovníci, jiná stanoviska zaujímají jiné vlivné skupiny na 

kulturní frontě. Potom se snadno stává, že umělecké dílo je jednou skupinou vynášeno 

do nebe a druhou zatracováno do pekel – viz např. naše inscenace Romeo a Julie na 

konci listopadu“ (NA ČR, fond Kanceláře tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky, KA 

18). Z uvedeného příkladu vyplývá, jak se jednotlivá oddělení v rámci ÚV KSČ 

dostávala ve výkonu svých pravomocí do nepřímé konfrontace s vládní, ministerskou 

politikou33, třebaže obě strany reprezentovaly politiku KSČ. V rámci této 

konfrontace v systému řízení a kontroly kulturní tvorby se vliv jednotlivých institucí 

                                                 
33

 Agenda vlády byla v případě kulturní praxe nejvíce reprezentovaná Ministerstvem kultury. 
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v průběhu normalizace proměňoval v závislosti na momentální politické situaci a i na 

schopnosti jejich vedoucích představitelů si svá rozhodnutí ve výkonu funkce obhájit.  

 

7.1 Ministerstvo kultury 
 

Ministerstvo kultury pochopitelně zastřešovalo celou uměleckou sféru a nejen 

to. Svými závěry ovlivňovalo také například chod kulturních a hudebních periodik (více 

viz např. Husák 2012). Činnost Ministerstva kultury v oblasti populární hudby 

zajišťovalo jeho hudební oddělení, které oslovení pamětníci personalizovali v osobě 

Zbyňka Máchy, odborného referenta pro oblast profesionální populární hudby, později 

vedoucího referátu zábavného umění (rozhovor Martina Husáka s Janem Rejžkem, 

2012). O jeho angažovanosti ve vztahu k populární hudbě svědčí vzpomínka hudebního 

publicisty a známého popularizátora rockové hudby v Československu Jiřího Černého: 

„Zbyněk Mácha byl v porotě [pro začínající hudební skupiny] taky, ten byl snad úplně 

ve všech porotách. Od nástupu normalizace byl Zbyněk jedním z těch, kdo nade mnou 

měli dohled. Pokud se člověk pohyboval v hudebním prostředí, Máchu nebylo možné 

neznat. On u lecčehos byl, u folkové a countryové scény. Když jsem byl deset měsíců 

v roce 1977 zakázaný, Mácha v tom hrál prováděcí roli“ (Riedel 2007: 85). Na druhou 

stranu Jiří Černý vzpomíná i na kladné působení Zbyňka Máchy: „Pomáhal lidem, 

jejichž hudbu měl rád – to byli třeba Klikarovci, Spirituál Kvintet, Skiffle Country. Ale 

rock mu nikdy k srdci nepřirostl“ (tamtéž). Podobně hodnotí působení Máchy jiný 

významný hudební publicista sledovaného období Josef Vlček: „Zbyněk Mácha byl 

velkej znalec blues a jazzu, ale na druhou stranu jeden z největších škůdců, který tam 

byli“ (rozhovor Martina Husáka s Josefem Vlčkem, 2014). 

 

7.2 Oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ 
 

Vedle linie reprezentované vládní politikou se ve vztahu k populární hudbě a 

k jejímu mediálnímu zobrazení v tištěných médiích mohly projevovat také stranické 

instituce v rámci ÚV KSČ. Za nejrelevantnější instituci v tomto směru lze považovat 

Oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Mezi jeho hlavní náplně patřilo 

prosazování politiky KSČ v médiích zejména prostřednictvím propagandistických 

kampaní. Svou pozici upevňovalo například organizováním pravidelných měsíčních 

porad se šéfredaktory hlavních médií, třebaže se jeho působnost odrážela ve fungování 
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každého periodika časopisecké produkce minimálně v tom smyslu, že připravovalo 

podklady pro rozhodnutí vyšších úřadů v hierarchii kontroly mediálních obsahů, tj. pro 

ČÚTI, SÚTI, respektive Federálního úřadu pro tisk a informace (dále pod zkratkou 

FÚTI), který od roku 1980 oba úřady nahradil a až do roku 1989 působil jako střešní 

cenzurní instituce (rozhovor Martina Husáka se Zdenko Pavelkou, 2012).  

 

7.3 Oddělení kultury ÚV KSČ 
 

Další institucí, která se projevovala podobnými ambicemi jako Oddělení 

masových sdělovacích prostředků, bylo v rámci ÚV KSČ Oddělení kultury. Primárním 

úkolem tohoto oddělení však byla příprava a zabezpečení usnesení ÚV KSČ ve vztahu 

k práci kulturních a uměleckých institucí a svazů. O předmětu jeho zájmů svědčí i jeho 

organizační struktura založená na činnosti tří odborů – odboru pro literaturu a 

dramatické umění, odboru pro výtvarné a hudební umění a odboru kulturně-výchovné 

činnosti (Růžička 2012). Jeho činnost tak měla největší dopad na výkonnou uměleckou 

sféru, o čemž svědčí jeho kompetence v oblasti řízení stranických organizací na 

Ministerstvu kultury, v Národním divadle, Svazu českých výtvarných umělců a Svazu 

českých spisovatelů (tamtéž). Jeho dohled se ale zaměřoval i na oblast hudební 

produkce a publicistiky, jak potvrzují výpovědi pamětníků, kteří si působnost Oddělení 

kultury ÚV KSČ v období normalizace úzce spojovali s osobou Miroslava Müllera. Na 

jeho nástup do pozice vedoucího a na jeho další působení vzpomíná Jan Rejžek 

následovně: „Ta situace se potom hodně přitvrdila, když se tam jako vedoucí Oddělení 

kultury objevila legendární postava Miroslava Müllera a ten, jak známo, zasahoval do 

pop-music taky v tom, že měl ambice textaře a pod pseudonymem34 psal Janečkovi a 

jeho skupině Kroky. Takže, když se objevil Janeček v momentě, kdy Melodie nebo její 

kritici po něm šli, tak zavolal Müllerovi a Müller pak vyvíjel tlaky, aby příslušní 

redaktoři nepsali“ (rozhovor Martina Husáka s Janem Rejžkem, 2012). Jako na 

kontraproduktivní z hlediska vlivu a závaznosti vydaných rozhodnutí však vzpomíná na 

Miroslava Müllera a na celé Oddělení kultury hudební publicista Vojtěch Lindaur: 

„Müller prostě vydal jenom příkaz toho ne. A pak to řešilo to vydavatelství. To bylo 

právě hezký, že než to sestoupilo po všech těch příčkách, tak ten příkaz pomalu jakoby 

ztrácel na účinnosti a když se na to ten redaktor s odpuštěním vysral, tak se nic nestalo. 

To už nikdo zpětně nekontroloval“ (rozhovor Martina Husáka s Vojtěchem Lindaurem, 
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2012). Tím Lindaur zároveň odhaluje vratký mechanismus a limity centralizovaného 

systému kontroly mediálních obsahů v období normalizace. 

 

7.4 Vydavatelství  
 

Ideologickou linii státní kulturní politiky musela skrze svou činnost zastávat a 

dále reprodukovat také hudební vydavatelství. Ediční politika československých 

hudebních vydavatelství však ukazuje, do jaké míry bylo pro komunistický režim 

obtížné a mnohdy kontraproduktivní harmonizovat ideologická kritéria kulturní politiky 

s pragmatickými zájmy obchodu, zejména při vývozu a dovozu hudební produkce. 

V případě rockové hudby je zmíněné dilema ještě markantnější, přihlédneme-li k praxi 

státní kulturní politiky charakteristické uplatňováním kontrolních, cenzurních a 

represivních metod. Nezřídka se jejich obětí stali právě samotní protagonisté rockové 

hudby.  

S ohledem na veřejnou kritiku tzv. menšinových hudebních žánrů, kdy se tyto 

žánry často nacházely v pozici „obětního beránka“, vznikala celá řada iniciativ s cílem 

jejich relevanci v očích veřejnosti obhájit. Nejefektivnější platformu pro širší 

celospolečenskou popularizaci těchto žánrů a jejich protagonistů představovala vedle 

tištěných35 a audiovizuálních36 médií právě také hudebně vydavatelská činnost, neboť 

řídila nabídku hudební produkce tuzemských i zahraničních interpretů, čímž nepřímo 

formovala hudební vkus a žánrové preference posluchačů. V případě populární hudby se 

jedním z nejvýznamnějších popularizačních momentů stalo od roku 1962 každoroční 

vyhlašování nejoblíbenějších interpretů v anketní soutěži časopisu Mladý svět Zlatý 

slavík. Kromě toho, že se podobná ocenění stala měřítkem ekonomických i 

dramaturgických úspěchů edicí hudebních vydavatelství, představovaly výsledky 

Zlatého slavíka rozhodující impuls k zařazení i malých hudebních žánrů do katalogové 

nabídky hudebních vydavatelství, jak potvrzuje ve své výpovědi Jiří Černý: „Dodnes si 

pamatuji, jak mě ředitel Supraphonu Dr. Jaroslav Šeda říkal: ‘Nebýt Zlatého Slavíka, 

                                                                                                                                               
34

 Miroslav Kapek nebo Jaroslav Melen. Viz rozhovor Martina Husáka s Vojtěchem Lindaurem, 2012.  
35

 V období normalizace se o popularizaci rockové hudby zasloužily především časopisy Melodie, Mladý 

svět a Gramorevue. Více o medializaci československé rockové hudby v období normalizace viz např. 

Husák 2012. 
36

 V případě rozhlasu se rocková hudba v období normalizace popularizovala zejména v pořadech Jiřího 

Černého Dvanáct na Houpačce, Mikrofórum a Desky načerno, dále v pořadech Junior, Kotouče slávy, 

Toulky za písničkou a Větrník. Významnou úlohy sehrály v popularizaci rockové hudby i nelegální 

pirátské rozhlasové stanice Luxembourgh a AFN Münich. V případě televize stojí za zmínku především 
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tak my bysme dodnes nemohli vysvětlit, že nejlepší a nejpopulárnější zpěváci u nás jsou 

Chladil, Simonová, Richard Adam. Teď, když promluvil hlas lidu, tak jsme teprve mohli 

začít vydávat i jiné zpěváky, orchestry, repertoár Semaforu apod.‘ Také jim to uvolnilo 

ruce ekonomicky“ (rozhovor Martina Husáka s Jiřím Černým, 2013). 

Organizační struktura hudebně vydavatelské činnosti v období normalizace 

vycházela z institucionálního uspořádání, které se definitivně ustálilo na přelomu 60. a 

70. let. Vydavatelskou oblast na české straně reprezentovaly české podniky Supraphon, 

n.p. a Český hudební fond (dále pod zkratkou ČHF) Panton, exportní oblast byla 

zastoupena Podnikem pro zahraniční obchod (dále pod zkratkou PZO) Artia a nakonec 

oblast výrobní reprezentovaly podniky Loděnice u Berouna a Tesla (NA ČR, fond MK 

ČSR, KA 131). 

 

7.4.1 Supraphon 

 

Vydavatelství Supraphon vzniklo v lednu roku 1961 jako Státní hudební 

vydavatelství, a to sloučením Gramofonových závodů, hudební redakce Státního 

vydavatelství krásné literatury a hudby a Státního pedagogického nakladatelství (Halada 

2007: 319). Roku 1967 se Státní hudební vydavatelství z pověření ministra kultury ČSR 

definitivně přejmenovává na Supraphon, n.p. a v plném rozsahu zastává funkci jediné 

výrobní hospodářské jednotky v rámci československého hudebního průmyslu (tamtéž). 

Gramofonové závody se staly opět samostatným podnikem až v roce 1969, kdy se 

rovněž na základě výnosu ministra kultury vyčlenilo ze struktury Supraphonu (NA ČR, 

fond MK ČSR, KA 130).  

Hlavní náplní Supraphonu byla výroba a prodej gramofonových desek a 

zvukových záznamů, v menší míře pak knižní produkce. Mezi hlavní, zákonem 

definované, kompetence Supraphonu lze jmenovat výrobu a šíření hudebního a 

slovesného umění prostřednictvím gramofonových desek, hudebnin a knih o hudbě 

v souladu se stranickou a státní kulturní politikou. Činnost Supraphonu měla podle 

znění zakládací listiny Supraphonu přispívat „k rozkvětu duchovního a materiálního 

života socialistické společnosti, k rozvoji kulturní spolupráce se socialistickými státy a 

k podpoře pokrokových a mírových sil ve světě.“ (NA ČR, Fond MK ČSR, KA 130.) 

Těžiště ediční politiky Supraphonu spočívalo v produkci vážné hudby (opery, 

                                                                                                                                               
pořad redaktorů Melodie Čestmíra Klose a Františka Horáčka Písničky pod rentgenem. Více viz Husák 

2012. 
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instrumentální skladby) domácí i zahraniční provenience, v menší míře byly zastoupeny 

menšinové hudební žánry (vyšší populár, jazz, pop, rock a dechovka) a slovesná edice. 

Postavení Supraphonu lze v kontextu celkového vývoje hudebního průmyslu 

v Československu charakterizovat jako dominantní, o čemž svědčí mimořádně rozsáhlá 

prodejní síť, zastoupená vlastními specializovanými prodejnami i prodejnami 

velkoobchodních odběratelů – Kniha, Domácí potřeby, Jednoty, Obchodní domy atd. 

(NA ČR, fond MK ČSR, KA 129). 

 

7.4.2 Panton 

 

Vydavatelství Panton vzniklo v roce 1958 jako vydavatelství Svazu 

československých skladatelů, později ČHF. V repertoáru Pantonu převažovala díla 

soudobých českých skladatelů ve formě hudebnin, partitur, gramofonových desek apod. 

Panton se vymezoval vůči Supraphonu nejen v edičním změření, ale také v rovině 

obchodní. Dokladem toho jsou neujasněné dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi 

oběma vydavatelstvími, což mnohdy zablokovalo dodávky objednaných děl. V ediční 

politice se Panton projevoval jako nepříjemný konkurent, neboť dle vyjádření 

pamětníků repertoár Supraphonu nejenže v mnohém suploval, ale také i v lecčems 

převyšoval. Supraphon přitom od Pantonu očekával, že bude nabízet pouze ten 

repertoár, kterému nebyl v edici Supraphonu věnován dostatečný prostor, jako v případě 

tvorby mladých interpretů v žánru klasické, později i v populární hudbě. V porovnání se 

Supraphonem Panton nedisponoval tak rozsáhlou sítí vlastních prodejen. Prodej 

umělecké produkce Pantonu zajišťovaly především jiné podniky smluvně vázáné se 

Supraphonem (NA ČR, fond MK ČSR, KA 129). 

 

7.4.3 Artia 

 

Vydavatelství Artia vzniklo v Praze roku 1953 jako PZO spadající do 

kompetencí Ministerstva zahraničního obchodu. Organizační struktura podniku se 

skládala z tzv. obchodních skupin, které v rámci svého oborového zaměření zajišťovaly 

především vývoz, ale rovněž i dovoz odborné umělecké produkce zahrnující 

gramofonové desky, odborné publikace, poštovní známky, staré mince, 

starožitnosti, šperky, filmový materiál apod. (Tůma 1981: 1–3). Vzhledem k exportnímu 

obchodnímu zaměření Artie se její produkce vyznačovala v porovnání s tuzemskými 
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nakladatelstvími vysokou kvalitou zpracování jak po stránce obsahové, která vycházela 

z erudovaného a profesionálního personálního zázemí, tak po stránce formální – 

řemeslné využívající kvalitní materiál pro výrobu jako například papír, obaly, výrobní 

lisovací hmota etc. (rozhovor Martina Husáka s Jiřím Černým, 2013) 

 

7.4.4 „Normalizace“ hudebně vydavatelské činnosti  

 

S nástupem normalizace došlo v oblasti hudebně vydavatelské činnosti ze strany 

komunistického režimu stejně jako v jiných odvětvích k reflexi reformního období 

Pražského jara, které podle Zprávy o situaci v hudebních vydavatelstvích (zpracované 

Zbyňkem Máchou!) narušilo vývoj hudební produkce. V oblasti populární hudby, 

rockové nevyjímaje, docházelo podle Máchy „k ústupkům silám nekriticky prosazujícím 

experimentální tvorbu s odrazem módních kompozičních směrů západních hudebních 

proudů“. Ze Zprávy se dále dozvídáme, jaké motivy v hudebně vydavatelské činnosti 

nejvíce rezonovaly s představami normalizační kulturní politiky: „V edičních plánech 

přibylo děl s náboženskou tematikou. Společensky angažované tvorbě se nedostávalo 

odpovídající péče. V zábavných žánrech převládala orientace na vzory západní 

populární hudby. Negativní vliv měla i textová část zábavné hudby.“ (NA ČR, fond MK 

ČSR, KA 129). V jiném materiálu projednávaného na úrovni sekretariátu ÚV KSČ – ve 

Zprávě o situaci a opatřeních v oblasti zábavné hudby v ČSSR – rozpracovalo 

Ministerstvo kultury konkrétní body, pomocí kterých by se měla dramaturgie edičních 

plánů jednotlivých hudebních vydavatelství řídit. Příkladem je metodický pokyn 

směřovaný k jejich ediční činnosti s cílem „omezení nárůstu LP desek populárních 

zpěváků a snížení počtu tzv. samplerových desek, tj. desek, na nichž jsou uváděny 

jednotlivé písničky víceméně podle náhodných hledisek bez cílevědomých 

dramaturgických hledisek“ (tamtéž). V této Zprávě se hovoří také o nepřijatelné úrovni 

textů populárních písní, které údajně nenaplňují svou kulturně politickou úlohu v rámci 

socialistické umělecké produkce. Na základě těchto připomínek se jako výchozí 

opatření doporučuje centralizované řízení s důrazem na koordinovaný postup 

relevantních institucí v otázce přípravy edičních plánů hudebních vydavatelství ve snaze 

o pozitivní rozvoj celého oboru. V této souvislosti se hovoří zejména o spolupráci mezi 

Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničního obchodu (jde-li o vývoz a dovoz 

umělecké produkce) s jednotlivými hudebními vydavatelstvími a výzkumnými 

institucemi (Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, ČHF apod.). V praxi 
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hudebních vydavatelství se to projevilo ustavením textových komisí, které ve spolupráci 

s  ČÚTI dozorovaly úroveň textů v populární hudbě, a personálními změnami v 

edičních radách coby poradních orgánů podnikových ředitelů ve snaze o důslednější 

naplnění stanovených cílů – tj. garantovat ideovou a uměleckou úroveň interpretů, 

důsledněji uplatňovat cenzurní kritéria i směrem k dalším výstupům hudebně 

vydavatelské činnosti (např. obaly gramofonových desek, sleevenoty apod.) a dohlížet 

na kulturně politickou vyváženost (tamtéž). Z dnešního pohledu je však tehdejší 

personální složení edičních rad, které rozhodovaly o edičních plánech daného 

vydavatelství, velmi zarážející, neboť velká většina jejích členů se aktivně angažovala 

v rámci umělecké sféry a svými hlasy při přípravě a schválení edičních plánů 

pochopitelně jednali ve prospěch svých zájmů, jak potvrzuje ve své výpovědi hudební 

publicista Jiří Černý: „Dneska si to skoro už nikdo neuvědomuje, že tenkrát bylo zcela 

běžné, že na místech, kde se rozhodovalo o tom, co se bude vydávat, seděli skladatelé, 

textaři, spojení s orchestry. To by museli být světci, aby tam místo svých písniček 

navrhovali nějaký kluky bigbítový, kteří neuměli noty. Nikdo se nad tím tenkrát 

nepozastavoval. Dnes by to byl lobismus jak prase“ (rozhovor Martina Husáka s Jiřím 

Černým, 2013). Do rozhodnutí edičních rad se pochopitelně promítaly kromě osobních 

zájmů i ideologické a politické vlivy stranických a vládních institucí.  

Složitý mechanismus schvalování edičních plánů a nejasné koordinační postupy 

na úrovni dozorujících institucí měly za následek průtahy při schvalování edičních 

plánů, které zpravidla dosahovaly 18–30 měsíců (NA ČR, fond MK ČSR, KA 185). 

V této souvislosti tedy nepřekvapí regulace menšinových hudebních žánrů, která měla 

dle pokynů Ministerstva kultury za cíl omezit podíl LP s populární hudbou pod 50 % 

celkového objemu edice. Kulturně-politická linie preferující ideologické zájmy spolu s 

lobbistickými a komerčními tlaky uvnitř edičních rad tedy významným způsobem 

zpomalily širší popularizaci rockové hudby v Československu (tamtéž). 

 

7.5 Svaz českých skladatelů a koncertních umělců 
 

Důležité postavení v organizaci a podpoře hudební tvorby v institucionální 

struktuře sledovaného období zaujímal Svaz českých skladatelů a koncertních umělců 

(dále pod zkratkou SČSKU) spadající do sféry vlivu ÚV KSČ. Svaz zajišťoval 

prostřednictvím ČHF hmotnou podporu hudebním tvůrcům včetně stipendijních 

programů pro nové talenty. Zároveň se stal reprezentantem ideové kulturní politiky, 
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přičemž způsobilost interpretů vážné i populární hudby v této oblasti podmiňoval jejich 

souhlasem se srpnovou okupací v roce 1968 (rozhovor Martina Husáka s Josefem 

Vlčkem, 2014).   

V rámci organizační struktury svazu se s působností na oblast populární hudby 

významně profilovala zejména subkomise hudebních kritiků, která vystupovala jako 

pedagogický a rozhodčí arbitr v odborných otázkách hudební publicistiky. Od roku 

1978 až do počátku 90. let k tomuto účelu pravidelně pořádala několikadenní semináře, 

jejichž smyslem byly otevřené, názorově pluralitní a kritické diskuze, mimo jiné i na 

témata umělecko-kritické činnosti. Význam těchto seminářů pro hudebně publicistickou 

činnost vysvětluje jeden z jeho pravidelných účastníků, hudební publicista, Zdenko 

Pavelka: „Tam právě zvali co nejvíc těch mladých kluků, kteří vůbec nevěděli, co se 

děje, a tam se potkali s lidma, o kterých jenom četli. A tam ty lidi přednášeli, říkali jim o 

tom. Byly tam například zajímavé mezioborové přednášky. Důležitý byl také ten 

společenský kontakt, protože někteří se tam vůbec poprvé potkali, seznamovali a na 

základě toho začínali fungovat jako určitá komunita, řekněme. Tím také odstraňovali 

bariéry, které byly dány tím mlčením“ (rozhovor Martina Husáka se Zdenko Pavelkou, 

2012). Vzhledem k různorodé společnosti charakteristické generačními, profesními a 

názorovými rozdíly, docházelo mnohdy k vzájemným nedorozuměním a střetům. V této 

souvislosti vzpomíná Vojtěch Lindaur na přednášku z 80. let, kterou vedl spolu 

s Josefem Vlčkem a v níž společně reflektovali nástup nového fenoménu – videoklipů 

pouštěných na videopřehrávačích. To pochopitelně přivedlo do rozpaků starší generaci 

v čele s muzikologem dr. Josefem Kotkem, který se například ptal, jakým způsobem se 

vůbec onen přístroj ovládá nebo jak se videokazety otáčejí (rozhovor Martina Husáka 

s Vojtěchem Lindaurem, 2012). Velkou bariéru mezi generacemi přiznává i Jan Rejžek, 

zvláště v otázce pohledu na rockovou a folkovou hudbu, která byla ze strany starší 

generace (například muzikologem dr. Ivanem Poledňákem) považována za tzv. 

nonartificiální hudbu v kontrastu s hudbou artificiální. Vypovídající je v tomto směru 

Rejžkova vzpomínka, tentokrát na polemiku, kterou vedl hlasový pedagog Leo Jehne 

s mladšími kolegy nad uměleckým projevem Jaroslava Hutky. Jehne si stěžoval na jeho 

špatnou intonaci a nepřesnost ve výstavbě slok, přičemž nepochopil jeho kvalitativně 

odlišný rozměr tvorby a nadžánrový přesah. To považuje Jan Rejžek za příklad toho, 

kdy „je hudební kritik úplně mimo, třebaže je vzdělán“ (rozhovor Martina Husáka 

s Janem Rejžkem 2012).  
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Zmíněné bariéry však nesnižovaly význam činnosti SČSKU. Naopak se ukázalo, 

že příležitost k otevřenému dialogu mezi hudebními tvůrci a hudebními publicisty vedla 

ke kvalitativnímu poznání na obou stranách a v tomto smyslu představoval SČSKU ve 

sledovaném období jedinečnou oborovou organizaci. 

 

7.6 Svaz hudebníků 
 

Svaz hudebníků vznikl v roce 1971 z pověření Ministerstev kultury a vnitra. 

Základy svazu položil jeho přípravný výbor během Pražského jara! V období začínající 

normalizace potírající jakékoliv odkazy na rok 1968 šlo tedy o paradoxní situaci. Svaz 

se stal jedinečnou legální platformou sdružující hudební soubory a jejich členy, kterým 

poskytovala bezplatnou právní pomoc, metodickou průpravu; odborné vzdělávací 

aktivity apod. (Houda 2011: 129). Mezi jeho aktivity patřilo vydávání časopisu, 

notových zápisů, zřizování vlastních orchestrů nebo pořádání veřejných produkcí a 

kulturních akcí (tamtéž). Svaz hudebníků se stal později vítaným nástrojem pro 

popularizaci a veřejnou produkci alternativních hudebních žánrů – to vše pod hlavičkou 

Ministerstva kultury (Smolík 2010: 186), avšak jeho pasování do role obhájce 

nezávislých nebo dokonce protistátních tvůrčích aktivit bylo bezděčné. Potvrzují to 

slova tehdejšího pracovníka Svazu hudebníku, později jeho předsedy – Milana Zelenky: 

„Ten Svaz jsme chápali jako ryze odbornou, hudební organizaci, žádný protistátní 

spiklenci jsme být nechtěli“ (Zelenka in Houda 2011: 127). S působností na oblast 

populární hudby se však nejvýznamněji projevovaly dvě její sekce – Jazzová sekce 

(dále pod zkratkou JS) a Sekce mladé hudby (dále pod zkratkou SMH). Vzájemné 

vymezování obou sekcí bylo hnacím motorem jejich koexistence od počátku až do 

konce jejich působení. Obě se snažily „něco organizovat, vydávat a podnikat“, nicméně 

odlišovaly se v tom, jaké směry hudební tvorby podporovaly (Vlček in Dědek 2012: 

108). V případě SMH se jednalo o výhradní orientaci na většinové a novější hudební 

žánry – zejména na rock a folk, a podle Josefa Vlčka, který se v obou sekcích osobně 

angažoval37, právě za tímto účelem a v reakci na činnost a orientaci JS38 SMH vznikla 

(Vlček in Dědek 2012: 107). Dodnes neustávají spekulace pamětníků o tom, jaké další 

motivy za vznikem obou sekcí stály a jaká role při tom náležela Ministerstvu kultury, 

                                                 
37

 Pro časopis Kruh vydávaný SMH napsal třeba první článek o britské nové vlně heavy metalu. (Vlček in 

Dědek 2012: 108). 
38

 JS se ve snaze oddělit se ještě zřetelněji od SMH zaměřovala na alternativnější hudební žánry (Vlček in 

Dědek 2012: 107). 
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Svazu hudebníků nebo snad StB. Jisté je, že mezi sekcemi panovala vzájemná rivalita, 

která vyplývala jednak z rozdílného dramaturgického zaměření, jednak z osobní 

animozity mezi členy obou táborů. Josef Vlček dokonce hovoří o „záchvatech 

fízlofobie“, které dokumentuje sporem mezi Karlem Srpem, předsedou JS, a Ladislavem 

Zajíčkem, neformálním vůdcem SMH, kdy jeden druhého obviňoval ze spolupráce 

s StB. Dodnes v této otázce neexistuje v rámci odborné veřejností jednotný postoj. 

Podle Vlčka šlo zkrátka o hru, ve které se odrážely „sympatie, antipatie, chyby 

v úsudku, atmosféra ohrožení apod.“ (Vlček in Alan 2001: 233).  

Zatímco význam JS je v odborné literatuře reflektován v dostatečné míře (srov. 

Vaněk 2010, Kouřil 1999 nebo Alan 2001), překvapivě málo materiálu je dostupných 

k tématu Sekce mladé hudby. 

 

7.6.1 Jazzová sekce 

 

JS se angažovala se především v podpoře amatérské a alternativní rockové 

scény, což v sobě mimo jiné neslo podporu různorodých uměleckých žánrů – například 

experimentálního výtvarného umění nebo literární a kritické produkce (Vaněk 2010: 

258). Co se týče její publicistické činnosti, jejím nejvýznamnějším počinem bylo 

vydávání bulletinů Jazz (viz např. Husák 2014). Ve své ediční řadě Jazzpetit vydala 

celkem 24 knih, které se ve velké většině věnovaly odborným tématům nahlížených 

z interdisciplinární perspektivy – od výtvarné estetiky přes sociálně antropologické 

eseje až po studie o českém rock´n´rollu (Vaněk 2010: 260). Mimo edice vydávala JS 

celou řadu neperiodických publikací, katalogů k výstavám, kalendářů, plakátů etc. 

(tamtéž). Zmiňované aktivity se zasloužily o popularizaci široké palety hudebních 

směrů a přispěly ke kvalitativnímu rozvoji hudební scény v období normalizace. Za 

důležitou postavu a ztělesnění publikační práce JS je považován Josef Vlček, kolem 

kterého se profilovali další významní publicisté, například Zdeněk Pecka (rozhovor 

Martina Husáka s Vojtěchem Lindaurem, 2012).  
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7.6.2 Sekce mladé hudby 

 

Druhá z autonomních organizací Svazu hudebníků – SMH se v mnoha ohledech 

vůči JS odlišovala a explicitně vymezovala.39 Za hlavní osobnost SMH lze označit 

Ladislava Zajíčka, formálně se však vedení sekce v roce 1977 ujal Jan Šulc (Houda 

2011: 130). Spolupráce obou byla pro sekci garancí udržitelných vztahů s úřady, aniž by 

to nutně vedlo ke kompromisům v oblasti dramaturgie připravovaných akcí. 

Prospěšnost vzájemné spolupráce vysvětluje Milan Zelenka: „Oni dokázali pracovat 

spontánně a udělali spoustu věcí. Tam byl ten Ladislav Zajíček, velice velice aktivní 

člověk. Musím říct s velmi dobrým intelektem. […] Pak se tam objevil Honza Šulc. A ten 

Honza svým charakterem a diplomatickým jednáním dokázal vyjednat spoustu věcí pro 

tu sekci, protože Zajíček tím svým vzhledem neodpovídal intelektu, který měl. Honza to 

dokázal všechno tak nějak diplomaticky připravit“ (Zelenka in Houda 2011: 133). 

Tandem Šulc a Zajíček kladl také důraz na transparentní hospodaření sekce, aby tak 

eliminoval případné podezření z hospodářské kriminality, které mnohdy stálo za 

pozastavením umělecké činnosti jednotlivců i organizací (Houda 2011: 132).  

 SMH byla členskou organizací čítající v průběhu své existence až 10 tisíc členů 

(Hrabalík 2012), kteří platili členský poplatek 20 Kč za rok (Burian a Kulhánková 2007: 

29). Za to měli umožněný přístup na všechny akce pořádané sekcí.40 Šlo tak vlastně o 

neveřejnou produkci, což hlavně Zajíček využíval ve prospěch interpretů, kteří v té době 

nemohli veřejně vystupovat (např. Vladimír Merta, Jan Burian, Jiří Dědeček nebo 

dvojice Petr Skoumal a Jan Vodňanský). Sekce je prezentovala jako hosty členských 

programů, kteří ač neměli platnou kvalifikaci ani profesionální status hudebníků, 

dostávali za své vystoupení honorář.41 Zde se naplno projevil Zajíčkův pověstný 

altruismus, tedy povahový rys, který ho v podpoře hudebních protagonistů nejvíce 

motivoval. V rozhovoru pro Jana Buriana Zajíček svůj přístup vysvětluje následovně: 

„Já jsem vždycky inklinoval k tomu, aby z toho, co dělám, byl prospěch pro druhé lidi. 

                                                 
39

 Na některé z nich upozornil ve své práci Miroslav Vaněk. Spolu s Jiřím Černým považuje JS za spíše 

elitářskou a intelektuální organizaci oproti SMH, která byla mnohem obyčejnější a přístupnější pro širší 

okruh publika. Programy, které organizovala SMH, byly určené pro běžné posluchače rocku a folku, kteří 

nestáli o alternativní a avantgardní produkci v takové míře, v jaké to nabízela JS. Tato perspektiva se 

odrážela i v ediční činnosti i ve vydávání členských časopisů, tedy časopisu Kruh v případě SMH a 

bulletinů Jazz v případě JS (Vaněk 2010: 269). 
40

 I nečlenové se však na akcích objevovali. Více o vzpomínkách pamětníků na toto téma viz Houda 

2011: 135. 
41

 Známý je v této souvislosti pojem „Kulichova fakturace“ pojmenované podle Jaroslava Kulicha, 

vedoucího pražské pobočky SMH, který u patřičných institucí (PKS, OSA) vyřizoval potřebné papíry, 
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Protože jsem chtěl, aby lidi mohli zase něco nést dál, čerpat z něčeho něco, protože tu 

tenkrát byla spousta lidé úplně bezcílných“ (Burian a Kulhánková 2007: 31). 

Vedle pořadatelské činnosti se kulturní význam SMH projevil i v její 

systematické péči o rozvoj hudební publicistiky prostřednictvím hledání a následného 

vzdělávání začínajících autorů, kterým poskytovala na tu dobu ojedinělé institucionální 

a legální zázemí, nesrovnatelné s ostatními platformami včetně JS. Organizovala pro ně 

kurzy hudební publicistiky. Ladislav Zajíček pro tyto kurzy zajistil velmi kvalitní 

pedagogické zázemí (Jiří Černý, Petr Dorůžka nebo Čestmír Klos), čemuž koneckonců 

odpovídala i cena za absolvování kurzu, která dosahovala na dobové poměry skutečně 

vysoké hodnoty – 500 Kčs (Riedel 2007: 126). Vynaložená investice se však 

začínajícím hudebním publicistům vrátila v podobě jejich autorského podílu na vzniku 

významné publikace Excentrici v přízemí, mapující české novovlnné rockové kapely 80. 

let, a především v možnosti aktivně participovat při tvorbě časopisu Kruh42 vydávaného 

sekcí po boku zkušených publicistů (jako byli např. Petr Dorůžka, Jan Rejžek, Jiří 

Černý aj.).  

SMH se stala inspirativním a podnětným prostorem pro začínající hudební 

publicisty i v jiných ohledech. Díky neutuchajícím originálním nápadům a neúnavnosti 

Ladislava Zajíčka se například sekce stala jednou z prvních institucí, která na počátku 

80. let pořádala veřejné videoprojekce filmů, které byly obvykle oficiálně zapovězené. 

Pro velký zájem členů sekce (pro které byly aktivity sekce primárně určené a 

legislativně proto nespadaly do kategorie veřejných produkcí) se navíc pořádání 

videoprojekcí postupně přesunulo z malého sídla sekce v pražském Újezdě do 

Baráčnické rychty. Zde pak měli všichni členové jedinečnou šanci vidět například 

pinkfloydovský film The Wall, film Woodstock o známém rockovém festivalu, 

hippiesovský Easy Rider nebo film Jesus Christ Superstar (Hrabalík 2012). Na stejném 

místě se také konala celá řada literárních a filosofických přednášek nebo také soutěží. 

Jednou z nich byly např. Kritické dialogy, které spočívaly v souboji dvou hudebních 

kritiků, kde se vítězem stal ten pohotovější a vtipnější z nich (Riedel 2007: 118). 

Součástí večerů na Baráčnické rychtě byly i hudební produkce, ať už šlo o koncerty 

písničkářů (kteří zde našli svou domovskou scénu) nebo o poslechové pořady, nejčastěji 

v režii Jiřího Černého, Jana Rejžka nebo Josefa Vlčka (rozhovor Martina Husáka 

                                                                                                                                               
aby na jejich základě mohl účinkujícím interpretům rovnou na místě vyplatit honorář, aniž by museli sami 

příslušné úřady obcházet a podstupovat standardní proces. Více viz Houda 2011: 131, 135) 
42

 Více o časopisu Kruh viz Husák 2014. 
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s Janem Rejžkem, 2016). SMH se zaměřovala také na mladé hudební tvůrce. Vydávala 

například Mertovy „Metodějky“ (příručky) ke hře na akustickou kytaru a sám Merta 

vedl kurzy ve hře na kytaru pro členy sekce (Houda 2011: 136). SMH tak nelze chápat 

jako pouhou organizaci, zastřešující vyhraněný typ umělecké produkce, nýbrž jako 

místo přátelských a tvůrčích kontaktů, v rámci kterých se jako významná entita 

profilovala vrstva nových i zkušených hudebních publicistů a nová generace fanoušků 

soudobé populární hudby (rozhovor Martina Husáka s Janem Rejžkem, 2012). 

Konec činnosti SMH souvisí s tlakem ze strany Ministerstev vnitra a kultury na 

celý Svaz hudebníků, který se od roku 1979 stupňoval zejména kvůli aktivitám JS (více 

viz např. Vaněk 2010). Předzvěstí konce SMH byly konkrétně zásahy StB vůči 

koncertům v Baráčnické rychtě, které jsou již dobře popsány v Houdově práci (Houda 

2011: 136–138). Jisté je, že jakýkoliv příklon oficiálně řízených institucí k alternativní 

hudební scéně se stal pro režim již nadále neakceptovatelný. Zásah odpovídal 

dlouhodobé snaze normalizační kulturní politiky učinit z celé alternativní scény ilegální 

prostor. Proto někteří historici (např. Vaněk) hovoří o podobnosti mezi alternativní a 

undergroundovou kulturní scénou, alespoň co se týče jejich působení na hraně zákona. 

Definitivní likvidace a postavení obou sekcí – SMH i JS mimo zákon se datuje k říjnu 

roku 1984 rozhodnutím Ministerstva vnitra o zrušení celé organizace Svazu hudebníků 

včetně JS i SMH (Kouřil 1999: 332). SMH na rozdíl od JS43 nepřešla do ilegality a 

skutečně zanikla. Po konci Svazu hudebníků sice SMH v roce 1985 vydala ještě jedny 

Členské informace, ale to už šlo skutečně o poslední počin ze strany SMH (Houda 

2011: 140).  

 

7.7 Dětské a mládežnické organizace 
 

Významná role v institucionalizaci systému hudební produkce přináležela také 

uměleckým svazům, které se primárně zabývaly problematikou mládeže, tj. SSM a 

Pionýrská organizace SSM (dále pod zkratkou PO SSM).  

S nástupem normalizace představovala otázka mládeže jednu z nejdůležitějších 

programových priorit KSČ, což je vzhledem k početnosti této skupiny pochopitelné.44 

                                                 
43

 I přes definitivní postavení JS mimo zákon v roce 1984, doprovázené uvězněním jejích hlavních 

představitelů pokračovala činnost sekce v ilegálních podmínkách dál, a sice na základě dvou paralelně 

vznikajících organizacích – Artforum a Unijazz (více viz rozhovor Martina Husáka s Vojtěchem 

Lindaurem in Husák 2012). 
44

 Podle předsedy ÚV SSM Juraje Varholíka dosahovala velikost této cílové skupiny v roce 1972 počtu 

3,5 miliónů chlapců a děvčat ve věku do 30 let (Cichoň 1972: 2).  
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Důkazem jsou závěry z XIV. sjezdu KSČ v roce 1971, kdy zazněl otevřený apel na 

zvýšení angažovanosti mladých lidí ve smyslu kultivace jejich postojů tak, aby 

„milovala svou socialistickou vlast, aby chovala upřímné vztahy k SSSR, ke všem státům 

a národům socialistického tábora, aby základem jejího vlastního přesvědčení a 

světového názoru byly ušlechtilé ideje socialismu a komunismu“. O důležitosti 

systematického ideologického působení na mládež vypovídá varování s poukazem na 

„krizová léta“ 1968–1969, která podle Zprávy o činnosti a dalších úkolech SSM a PO 

SSM ukazují, že „podceňování ideové a politické výchovy vede k vážným chybám v práci 

organizace, umožňuje účinnější působení nepřátelské ideologie a oslabuje tak 

organizaci mládeže“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). Obě organizace tedy 

představovaly v období normalizace základní institucionální platformu pro práci 

s mládeží v systému kontroly a řízení kulturních aktivit mládeže v Československu a 

rozvíjely v této souvislosti nejrůznější zájmové aktivity včetně podpory hudební tvorby. 

Jejich úkolem v této oblasti bylo zajištění žádoucí reprodukce ideologického a 

estetického diskurzu a po vzoru Leninského svazu mladých garantovat ideovou a 

organizační jednotu mládežnických hnutí při formování žádoucích občanských postojů 

v intencích socialistické politiky (tamtéž).  

 

7.7.1 Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže 

 

Vstupem dětí do PO v podstatě nastala první fáze politické výchovy a v tomto 

smyslu předznamenala jejich institucionální přechod do SSM. Vývoj samotné PO se 

nelišil od ideologického směřování jiných politických a kulturních institucí, tj. od 

„vytlačení protisovětských a pravicových sil“, které se v rámci institucionálních struktur 

etablovaly v období Pražského jara až po jejich sjednocení „na základě socialistických 

ideových a organizačních principech“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). 

Institucionálním vzorem ve fungování PO byl především sovětský Komsomol a jeho 

Všesvazová pionýrská organizace V. I. Lenina. S odkazem na Komsomol PO zcela 

jasně deklarovala snahu zavést systém socialistické výchovy dětí a mládeže na základě 

programových priorit zveřejněných ve Zprávě o činnosti a dalších úkolech SSM a PO.  

Mezi hlavní principy fungování organizace Zpráva zmiňuje zejména přímou 

podřízenost stranickému aparátu KSČ, myšlenku kolektivní organizace aktivit 

(„nechceme, aby do naší organizace přicházeli ti, kteří svým členstvím sledují jen své 

osobní výhody, nepodřizují se zájmu kolektivu a nechtějí se angažovat v jeho 
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prospěch“), jejich řízenou koordinaci, systematickou ideovou pionýrskou činnost, 

unifikaci jak politického („pionýři se přihlásí ke Komunistické straně Československa 

[dále pod zkratkou KSČ]“) tak ideového smýšlení („organizace musí získat výrazný 

socialistický charakter“) vyjádřenou těsnějším sepětím s dělnickou třídou a 

v neposlední řadě i mezinárodní spolupráci v rámci východního bloku („hluboký a 

upřímný internacionalismus, láska a úcta k první socialistické zemi světa – Sovětskému 

svazu“). Odtud se mimo jiné odvozovala míra tzv. socialistického vlastenectví, které 

mělo legitimizovat vybrané politické a vojenské kroky SSSR a v rámci různých iniciativ 

propagandisticky působit ve vztahu k mládeži: „Podpora spravedlivého boje 

vietnamského lidu proti zločinné severoamerické agresi byla také hlavním obsahem 

našeho přínosu ve světové kampani ‘Mládež obviňuje imperialismus’, kterou vyhlásila 

Světová federace demokratické mládeže. Podporujeme také spravedlivý boj arabského 

lidu proti imperialistické izraelské agresi a okupaci.“ Výměnou za plnění zmíněných 

programových zásad se PO dostávalo „morální i materiálové podpory“ ze strany 

Národní fronty. Pilířem nového výchovného systému se měla prostřednictvím PO stát 

především ideově politická složka. V praxi šlo podle Zprávy o to, aby „děti poznávaly 

slavnou revoluční minulost našich národů, bojové tradice dělnické třídy a KSČ, aby se 

seznamovaly přístupnými a zajímavými formami se SSSR, ostatními socialistickými 

zeměmi, se světovým dělnickým hnutím a s pokrokovým hnutím dětí a mládeže. Tak se 

bude postupně prohlubovat jejich cit proletářského a socialistického internacionalismu, 

poznají revoluční tradice, na něž navazuje Pionýrská organizace, seznámí se s životem 

své organizace a celého Socialistického svazu mládeže.“ S plněním programových cílů 

souvisí i požadavek personálního složení PO na straně dětí i dospělých. Podle Zprávy je 

„výběr a výchova kádrů základní otázkou, kterou je třeba cílevědomě řešit a věnovat ji 

ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi naší společnosti soustavnou 

pozornost“. Nutno podotknout, že pozice pracovníků a vedoucích PO byla chápána jako 

ryze politická funkce a tímto prizmatem se také výsledky jejich práce hodnotily (NA 

ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). 

 

7.7.2 Socialistický svaz mládeže 

 

Výše uvedenou Zprávou se rovněž vymezuje základní poslání SSM. Finální 

podoba Zprávy byla schválená u příležitosti I. sjezdu SSM v roce 1972. Ve Zprávě se 

konkrétně definuje pozice SSM v nové politické mapě po nástupu normalizace a to ve 
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znamení jednoznačné podpory nově nastoleného politicko-ideologického kurzu: 

„Scházíme se na svém 1. sjezdu v dobré, jisté a optimistické atmosféře. Je tomu tak 

proto, že nové vedení Komunistické strany Československa svou zásadovou leninskou 

politikou našlo cestu z rozvratu a krize, vrátilo republice záruky bezpečnosti a našemu 

lidu sociální jistotu i podmínky pro tvůrčí práci. Díky tomu dnes prožíváme období 

všestranné společenské konsolidace a nového rozvoje národního hospodářství. XIV. 

sjezd KSČ vytyčil před celou naši společnost velkorysou, přitom však reálnou 

perspektivou dalšího rozvoje socialismu, dalšího růstu životní úrovně pracujících“ (NA 

ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). Tato Zpráva se podobně jako jiné konstitutivní 

dokumenty mládežnických organizací (např. dokument „Některé otázky vývoje dětského 

a mládežnického hnutí v ČSSR“) zabývá také problematickými etapami v historickém 

vývoji KSČ, především pak obdobím Pražského jara. V hodnocení se uvádí, nakolik 

byla mládež vystavena manipulativnímu vlivu médií, která „svou dvojakou politikou i 

demagogickými hesly vnášela chaos do myšlení mládeže“. V důsledku toho byli mnozí 

mladí lidé podle této Zprávy „svedeni a oklamáni, někteří dokonce otevřeně 

podporovali pravicové a kontrarevoluční síly“. Řešením je podle Zprávy vrátit se 

k hlavním úkolům v dalším rozvoji socialismu a zapojit do tohoto procesu mládežnická 

hnutí prostřednictvím kultivace myšlení mládeže, která má probíhat nejen působením na 

rozum, ale také adekvátní nabídkou kulturních příležitostí tak, aby každý „nalezl 

možnost k uplatnění svých zájmů a tvůrčích schopností“. O tom, co přesně řízená 

kulturní tvorba znamená a jakými prostředky se má ve vztahu k mládeži vést, 

pojednávají další části Zprávy (viz kapitolu 7.7.2.1).  

Základním kritériem v organizaci činnosti mládeže je zřetelná subordinace 

zájmů a potřeb mládeže politickým cílům. Harmonizace obou aspektů je konstitutivním 

prvkem činnosti svazu, který je ve Zprávě vyjádřen apelem na ideové, myšlenkové i 

organizační sjednocení. Zároveň to podle závěrů Zprávy neznamená popření vnitřní 

diferenciace ve smyslu „respektování odlišné mentality, dílčích zájmů a potřeb 

jednotlivých věkových i sociálních skupin“ uvnitř svazu. Dalším prvkem, kterým Zpráva 

charakterizuje činnost a poslání svazu z pohledu jeho dlouhodobých cílů, je masovost 

ve smyslu systematického navyšování počtu základních organizací45 (zvláště 

v dělnických vrstvách společnosti ve snaze o posilování dělnicko-rolnického charakteru 

                                                 
45

 Pro přesnější představu lze členskou základnu SSM kvantifikovat údaji z roku 1977, kdy SSM 

sdružoval 9 500 souborů zájmové umělecké činnosti (dále pod zkratkou ZUČ) a z roku 1983, kdy to bylo 

již 10 500 souborů (nesignováno. SSM a kultura. Lidová demokracie, 30. 7. 1983: 4).  
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SSM), ale také co se týče vlivu na jednání mládeže. Klíčem pro získání přízně mladých 

může být dle Zprávy i odkaz na revolučnost mládežnického hnutí, který je „vždy 

výrazem sepětí s politikou a bojem komunistické strany“. Směrem dovnitř se pak má 

uplatnit princip tzv. demokratického centralismu, kde se „menšina podřizuje většině, 

demokraticky zvolené nižší orgány vyšším apod.“ Zpráva řeší také národností otázky a 

vyzdvihuje leninské řešení této problematiky, to znamená rozvoj vlasteneckého cítění za 

účelem vybudování národní jednoty na straně jedné a ideu socialistického 

internacionalismu na straně druhé (tamtéž). Kromě ideologického a politického rámce 

podléhal mechanismus řízení SSM rovněž personálním potřebám strany. SSM 

fungovala v tomto smyslu jako náborová organizace, kdy se příprava nejlepších jedinců 

z SSM na kandidátku KSČ stala dokonce jedním z nejdůležitějších úkolů SSM. Ve 

stejné Zprávě je tento předpoklad doložen následujícím prohlášením: „Usilujeme o to, 

aby každý z nás pochopil, že nejvyšší ctí, které se nám může dostat, je přijetí do strany“ 

(tamtéž). 

 

7.7.2.1 Kulturní aktivity SSM 

 

Kulturní tvorba byla v programovaném zaměření SSM velmi akcentovaným 

tématem, neboť jejím prostřednictvím prosazovala své politické a ideologické cíle. 

Zájem mládeže se projevoval zejména v oblasti hudební produkce, která své těžiště 

nacházela zejména na středních školách a v učňovských zařízeních. SSM zde však 

kromě činnosti hudebních skupin anebo pěveckých a tanečních souborů podporovala 

také recitační a výtvarné kolektivy nebo kolektivy amatérské fotografie a filmu. 

Podporu umělecké činnosti SSM vyjadřoval i prostřednictvím pořádání kulturních akcí, 

jejichž koncepce vycházela z programu Národního festivalu zájmové umělecké činnosti 

vyhlášeného v roce 1971 na počest 50. výročí založení KSČ. V roce 1971 tak vznikla 

celá řada soutěží a přehlídek jako např. soutěž ve společenském tanci kategorie E, 

Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov, Literárně umělecká soutěž Strážnice Marušky 

Kudeříkové, výstavy fotografií, jazzový festival amatérů, soutěž amatérských filmů 

apod. (nesignováno. Svobodné Slovo, 25. 8. 1972, s. 3) Už od konce 60. let si výraznou 

popularitu vydobyla také autorská soutěž Porta, kterou pořádal Český ústřední výbor 

SSM a který se zaměřoval na hudební žánry country a western i na trampské písně 

(tamtéž). Ve Zprávě o činnosti a dalších úkolech SSM a PO SSM se apeluje na hlubší 

institucionální koordinaci zájmové činnosti mládeže (zejména mezi Revolučním 
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odborovým hnutím, NV, Československou televizí a Svazarmem), která musí vycházet 

z aktivní činnosti základních organizací SSM. Oblast kultury, jak ve smyslu vlastní 

tvůrčí činnosti mládeže, tak i ve smyslu pasivního přijímání kulturní produkce, je podle 

Zprávy pro další směřování SSM klíčová. V této souvislosti se v ní definuje, jakým 

směrem se má kulturně výchovná činnost nově ubírat: „Nejde nám o rozvíjení jakékoliv 

kultury, ale jen takové, která má výrazně socialistický charakter, která je schopna 

vyjadřovat hodnoty socialismu a spoluvytvářet naše socialistické uvědomění.“ Problémy 

pak údajně souvisí s moderní tvorbou, která nedokáže navázat na odkaz tradiční 

angažované socialistické tvorby: „Právě nyní se můžeme opírat také o bohaté tradice 

socialistické tvorby naší i světové a to očekáváme též z dílen umělců naší epochy 

takovou tvorbu, jež nejenom pomůže orientovat mládež v problémech naší současnosti, 

ale bude ji především inspirovat k významným tvůrčím činům. Vždyť jestliže se nám 

v uplynulém období podařilo obnovit činnosti nebo založit nové mládežnické i dětské 

pěvecké, recitační, taneční soubory, orchestry a hudební skupiny a agitky se zábavným 

a politicky angažovaným repertoárem, pak rozvoj v této činnosti brzdí právě nedostatek 

nových moderních angažovaných písní. Obracíme se proto i na hudební skladatele a 

právě tak na textaře, aby nám pomohli tento nedostatek odstranit.“ Hlavním 

definovaným úkolem v oblasti zájmové činnosti mládeže je tedy podnítit iniciativu a 

aktivitu nových souborů i jednotlivců a přispět k zakládání zcela nových souborů, které 

budou lépe naplňovat kritéria angažované socialistické kulturní tvorby. Zpráva také 

jmenuje konkrétní umělce, kteří v tomto směru zaslouží uznání. V oblasti populární 

hudby je to například Pavol Hammel, Helena Vrtichová, Jana Matysová, Jiří Štědroň 

nebo „ústřední soubor naší populární hudby“ Plameny. Naopak nejproblematičtější 

oblastí zájmové činnosti mládeže představuje v tomto ohledu klubová činnost. Vedle 

dobře fungujících klubů jako je podle Zprávy například klub Dominik v Plzni nebo klub 

Bav v Brně jsou i takové, které „s organizací SSM spojuje jen znak SSM, pod nímž 

vyvíjejí někdy i takovou činnost, která je s posláním našeho Svazu v rozporu“ (NA ČR, 

fond MZV-VA III, KA 6344). Podobně se k riziku škodlivého působení některých 

kulturních akcí, kterému je možné se vyhnout jedině za předpokladu jejich důslednější 

kontroly, vyjadřuje na svých stránkách například Rudé právo: „Některé diskotéky a jiné 

akce, určené především mládeži, stávají zástěrkou ideově i umělecky pochybné činnosti, 

jež nemá nic společného se socialistickou výchovou mladé generace“ (nesignováno. 

Pozornost mladým občanům. Rudé právo, 28. 2. 1979, s. 2). 

 



 

 

65 

 

7.7.2.2 Problémy v činnosti SSM 

 

Za dlouhodobý problém, se kterým se SSM potýkal po celou dobu své existence 

lze označit kolísavou důvěru mládeže v politiku KSČ. Nástrojem k nápravě se mělo stát 

systematické politické vzdělávání mládeže. Právě nedostatečná ideologická práce 

s mládeží byla SSM vytýkána nejvíce. Ze závěrů vedoucího ideologického oddělení ÚV 

KSČ Karla Horáka v textu o politickém vzdělávání SSM vyplývá, co znamená rozvoj 

politickovýchovné práce v praxi a jaké by v tomto ohledu měly být dlouhodobé plány 

SSM. Politické vzdělávání je zde vyhodnocené jako úspěšné tam, kde je poskytováno 

alespoň 2 až 4 roky. O formě vzdělávání hovoří Horák následovně: „Musíme dále 

propracovat formy a metody politického vzdělávání, aby bylo komunisticky zásadové, 

ofenzivní, ale mladým lidem blízké, pro ně zajímavé a přitažlivé.“ Cílem celkového 

působení SSM je podle Horáka učinit takovou organizaci, aby ji mládež považovala za 

vlastní a zároveň aby se prostřednictvím její činnosti naplňovaly politické cíle KSČ. 

Horákova formulace zní následovně: „Je potřeba, aby v jeho činnosti [mládež] 

nacházela nejen poučení a možnost podílet se na správě a řízení naší společnosti, ale i 

dostatečný prostor pro uplatnění svých zájmů, zálib a tvůrčích sil. Jedině za tohoto 

předpokladu SSM a jeho Pionýrské organizace splní úkol, který si při svém vzniku dal: 

být zálohou a pomocníkem KSČ, pracovat tak, aby byl pro své členy i ostatní mladé lidi 

školou socialismu“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). Apely ke zvýšení 

politickovýchovné motivace se objevují i ve vztahu k vysokoškolským studentům, 

například v deníku Lidová demokracie. Spolu se snahou prohlubovat internacionalizaci 

studentů v rámci Mezinárodního svazu studentstva mělo politické vzdělávání 

preventivně působit na neorganizovanou mládež a motivovat ji k zapojení se do 

programů SSM (nesignováno. SSM na vysokých školách. Lidová Demokracie. 24. 11. 

1972, s. 2).  

Dalším opatřením v posílení politické a ideologické uvědomělosti mládeže byla 

také snaha o zvýšení agitačního úsilí. To má vycházet ze základních organizací SSM 

(„jejichž činnost musí doslova prostupovat všemi oblastmi každodenního života včetně 

zábavy mládeže“) a především z činnosti médií. O jejich roli Zpráva pojednává 

následovně: „Pro mnohé chlapce a děvčata jsou jediným zdrojem informací a právě 

jejich prostřednictvím můžeme pohotově reagovat na úkoly SSM i na další problémy a 

vysvětlovat je nejširším vrstvám mladých lidí.“ Zvláštní postavení ve struktuře tištěných 

médií zaujímá podle Zprávy dětský a mládežnický tisk. Jeho ediční činnost však podle 
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Zprávy neodpovídala ideologickým potřebám SSM. Kritika v této souvislosti směřovala 

na nevyhovující kádrový profil redakcí a na slabé agitační úsilí novinářů. Explicitně je 

ve Zprávě jmenován Mladý svět, na jehož příkladu Zpráva apeluje na „zkvalitněný 

obsahu a hledání účinnějších, ideově správných a pro mladé čtenáře přitažlivějších 

forem. Větší zasvěcenost, vynalézavost a profesionální úroveň je nutno uplatňovat i při 

psaní o svazácké a pionýrské práci, aby články o ní nebyly nudné a stereotypní“.  

Stranou nezůstala ani kritika nedostatečného odběru mládežnického tisku. Pro 

naplnění požadovaného poslání mládežnického tisku musí být příslušná periodika podle 

Zprávy efektivněji distribuována a ve formě předplatného nabízena širšímu čtenářskému 

publiku a v neposlední řadě se změny musí dotknout samotného obsahu periodik 

zapojením více dopisovatelů z řad členů a funkcionářů SSM. Na koordinaci těchto 

činností dohlížely v rámci OV SSM tiskové komise, které pro zvýšení vlivu 

mládežnického tisku využívaly podpory stranického tisku v podobě pravidelného 

zařazování problematiky mládeže do zpravodajství. V této souvislosti vznikla podle 

Zprávy celá řada dohod s vedením předních mediálních institucí – Československé 

televize, Československého rozhlasu, Státního filmu apod. K popularizaci témat 

spojených s aktivitami mládeže přispěla údajně i práce mladých pracovníků 

v Televizních a Rozhlasových novinách, redakcích Mikrofóra a Mladých obzorů anebo v 

pořadu Mladýma očima (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). 

Systém dalšího rozvoje zájmové činnosti SSM a potírání negativních jevů46
 

v oblasti kulturních aktivit mládeže se staly v období mezi I. a II. sjezdem SSM (tj. v 

letech 1972–1977) hlavním programovým cílem: „Další vývoj v naší organizaci 

vyžaduje mnohem více koncepčnosti, cílevědomosti, plánovitosti i neustálého hledání 

nových, pro mládež zajímavých a přitažlivých forem a prvků činnosti. Vytrvalý boj 

musíme svádět i za to, abychom z oblasti kultury vymýtili pasivní, spotřebitelský vztah 

mnohých z nás a postupně jej změnili v aktivní, tvůrčí přístup ke kulturnímu bohatství.“ 

Ideálním produktem ideologického a kulturního působení SSM má být příslušník mladé 

generace, který se „uvědoměle, obětavě a s nadšením angažuje pro politiku KSČ, 

zabezpečuje rozvoj naší socialistické společnosti tím, že pracuje v naší organizaci, má 

vřelý vztah k Sovětskému svazu a snaží se žít a jednat jako skutečný socialistický člověk“ 

(NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). 

                                                 
46

 Největší problém formulovaný na 2. sjezdu SSM představoval import západní kulturní produkce 

(Ouřadová 1978: 2). 
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Polemiky se zásadami systému řízení a kontroly činnosti mládeže diktované 

shora se objevovaly jen vzácně. Ojedinělým příkladem je kritické vyjádření Olgy 

Čermákové, šéfredaktorky Mladého světa a členky ČÚV SSM, pro Rudé právo v roce 

1983. V rozhovoru s redaktorem Rudého práva totiž poukázala na absurditu dosavadní 

praxe, kdy se na jakoukoliv aktivitu mládeže pohlíželo prizmatem ideologických a 

politických dogmat: „Jsou lidé, kteří vidí antisocialistické smýšlení za každou kritikou 

třeba jen komunálních služeb, nad každým povzdechem nad otravnou schůzí nebo 

hystericky sýčkují nad tím, že si parta učňů založí rockovou skupinu a vidí v tom hned 

prodlouženou ruku imperialismu. Nedivme se, že to někdy mladého člověka uráží. Co 

mají ti kluci hrát? Symfonie, dechovku, folklór – když je to nebaví a dneska frčí kytary?! 

Mají raději sedět v hospodě u piva?“ Čermáková dále kritizovala jakýsi funkcionářský 

přístup od stolu k otázkám mládeže, tedy princip řízení aktivit mládeže shora bez 

kontaktu s jejich každodenní realitou. V této souvislosti zpochybňuje usnesení ÚV KSČ 

o mládeži z roku 1973, které ač stále platné i v 80. letech, nepřineslo reálné výsledky 

(Řepák 1983: 2). Výroky Čermákové ostře kontrastovaly s dikcí stranických i 

svazáckých funkcionářů, mediálních interpretací a legislativních dokumentů a lze jen 

spekulovat o tom, jak je možné, že to Čermákové prošlo bez žádného postihu (nabízí se 

vysvětlení, že za její ochranou stál její manžel Zdeněk Čermák, předseda FÚTI).  

 

7.8 Bezpečnostní a represivní složky státu 
 

Dohled nad kulturně ideologickou linií ze strany výše jmenovaných institucí byl 

zesílen činností represivních složek, které nejvýznamněji reprezentovala Státní 

bezpečnost (dále pod zkratkou StB). Oblast populární hudby se pro StB stávala 

v průběhu normalizace důležitou sférou jejího zájmu, což se projevilo různými formami 

intervencí – zásahy do činnosti hudebních periodik, vytvářením propagandistických 

kampaní s cílem manipulovat mediální obraz alternativních hudebních směrů a 

dehonestovat vybrané protagonisty nebo dozorováním veřejných hudebních produkcí.  

Na zvýšený dohled StB v oblasti hudební publicistiky vzpomíná například Jan 

Rejžek: „Svou roli hráli i estébáci [příslušníci StB]. Dejme tomu, že ten Janeček 

[normalizační hudební producent] měl kontakty na někoho, sešel se s ním a říkal: Hele, 

oni o mně v Melodii zase píšou, načež zase stačil telefonát tomu Müllerovi, ať řekne 

tomu Titzlovi [tehdejší šéfredaktor časopisu Melodie], ať ten redaktor skončí, anebo ať 

ho [estébáci] vezmou na výslech“ (rozhovor Martina Husáka s Janem Rejžkem, 2012). 



 

 

68 

 

Do osudů časopisu Melodie StB nejvýrazněji zasáhla v roce 1983, kdy iniciovala 

personální čistku v její redakci a místo tehdejšího šéfredaktora Titzla dosadila dřívějšího 

pracovníka Československého rozhlasu, vedoucího stanice Hvězda, Miroslava 

Kratochvíla (Riedel 2007: 98).  

Na působení StB vzpomíná také František Stárek, vydavatel samizdatového 

časopisu Vokno: „My jsme v roce 1978, 1979 napsali do prvního čísla časopisu Vokno 

první článek o punku vůbec, který otevřel další publikace směrem k punku, které nebyly 

zatížený tou ideou, že punk je fašizující hnutí, jak později v těch instruktážních filmech 

vyrobila StB pro příslušníky Veřejné bezpečnosti“ (rozhovor Martina Husáka 

s Františkem Stárkem, 2012).  

O dozoru veřejných produkcí vybraných hudebních skupin ze strany StB 

pojednává například Miloš Čuřík, tehdejší provozovatel kulturního centra Na Rokosce: 

„Na Rokosce tam prostě byli, o tom nelze vůbec pochybovat, protože oni to vlastně 

infiltrovali. Když jsem pak byl u výslechu, tak mně prostě bylo řečeno, že pochopitelně 

na to mají svoje lidi, ale že by je zajímal můj názor. To byla samozřejmě taková jejich 

metoda člověka chytit, zmást. Já jsem jim to sám říkal, na co mě potřebujete, vždyť na to 

máte svoje lidi, takže o tom nelze vůbec pochybovat, že se tam vyskytovali. Ale mám 

takový dojem, že oni spíš měli za úkol tu scénu mít pod kontrolou a pokud tedy nedošlo 

prostě k nějakýmu excesu, tak vlastně že možná ani neměli důvod zasahovat“ (rozhovor 

Martina Husák s Milošem Čuříkem, 2010). V případě, že se excesy objevily, StB 

neváhala s vyšetřováním dotyčných osob, o čemž se zmiňuje František Stárek při 

vzpomínce na veřejnou produkci protoundergroundové skupiny Hells Devils: „Když 

zrovna byli diváci i muzikanti ve varu, tak Evžen Fiala [manažer hudební skupiny Hells 

Devils] vytrhnul zpěvákovi mikrofon z ruky a zařval do něj: My tady z toho tu Ameriku 

uděláme. To slovo Amerika znamenalo synonymum pro svobodu, a to byl v 64. roce 

velký hřích proti režimu. No tak ho nejdřív Státní bezpečnost sledovala a 

rozpracovávala pro trestný čin špionáže, protože on chodil s holkou, která dělala na 

finský ambasádě au-pair. Ale tu špionáž prostě nešlo dokázat, tak ho zavřeli pro příživu, 

protože on pracoval jako manažer a to nebyla práce socialistického člověka. On prostě 

nebudoval. Tu samou metodiku užívali pochopitelně i v dobách normalizace“ (rozhovor 

Martina Husáka s Františkem Stárkem, 2012).  

Nejrazantněji však StB vystupovala proti aktivitám hudebního undergroundu, 

neboť jeho představitelé nejostřeji kontrastovali s konformním světem oficiální kultury. 

Jakékoliv vydělení se z oficiálního estetického a ideologického diskurzu totiž 
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komunistický režim interpretoval jako nebezpečnou politickou hrozbu (Alan 2001: 

191). Bezpečnostní složky proto na přímý pokyn ministra vnitra Jaromíra Obziny 

evidovaly osoby, které tzv. ohrožovaly vnitřní pořádek a bezpečnost státu. Obzinova 

směrnice47 vedla ke koordinovanému postupu Státní a Veřejné bezpečnosti 

v monitorování „nepřátelských osob“, které byly podle jednoho z kritérií směrnice 

definovány jako „představitelé a aktivní činitelé pravicového oportunismu, sionismu, 

trockismu, nacionalismu, maoismu, mluvčí a organizátoři tzv. ‘nelegální kultury’, 

signatáři tzv. Charty 77 a ostatních nepřátelských opozičních seskupení, 

spolupracovníci a informátoři zahraničních ideologických center a ostatní osoby 

udržující aktivní styky s jinými nepřátelskými emigrantskými seskupeními” (Žáček 2001: 

53).  

Plastickou představu o aktivitách StB namířených vůči hudebnímu 

undergroundu lze získat na základě mapování osudů členů skupiny PPU a lidí z jejího 

blízkého okruhu. Zájem StB o PPU se projevoval již od počátku normalizace, ovšem 

významně do jejich činnosti zasáhla až u příležitosti rekvalifikačních zkoušek, které 

skupina úspěšně absolvovala v roce 1973. Radost z nabytého profesionálního status 

však netrvala dlouho, neboť po dvou týdnech přišel pokyn k odejmutí statusu. Vratislav 

Brabenec za iniciátora těchto zásahů označuje právě StB: „To byl samozřejmě jasnej 

zásah jako už tehdy Státní bezpečnosti, že jo. Ta prostě řídila všechno, takže pro ně 

nebyl problém zvednout telefon a říct Pragokoncertu ať nás okamžitě zrušej. Takže celej 

tenhle stát poslouchal podle dirigentský hůlčičky Státní bezpečnosti potažmo KGB. 

Spousta lidí mladší generace tomu vlastně nechce věřit, že to takhle skutečně bylo. Bylo 

to daleko horší, než si dovedete představit“ (rozhovor Veroniky Skalecké s Vratislavem 

Brabencem, 2014). Podle Brabence StB infiltrovala své členy do komisí, které u 

rekvalifikačních zkoušek rozhodovaly o přidělení profesionálního statusu přihlášeným 

skupinám. Tímto způsobem se podle Brabencovy domněnky dostala informace o 

nevhodnosti repertoáru PPU až k řediteli Pragokoncertu, který zpětně zvrátil rozhodnutí 

komise o udělení profesionálního statusu: „On tam samozřejmě v tý komisi byl nějakej 

bolševik z Národního výboru, kterej když slyšel ten náš brajgl, tak se mu udělalo špatně 

od srdce, tak ho tam museli křísit a jediný na co se vzchopil, jak nám potom v tý komisi 

řekli, tak se ho ptali, jakej má názor na tu naši produkci a on se zmátožil na jedinou 

větu: ʻOstříhat a do dolů!ʼ. Tak tenhle zástupce lidu, to byl určitě nějakej estébáček, 

                                                 
47

 Celým názvem jde o Směrnici pro evidenci osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu NMV 

ČSSR č. 21/1978 (Žáček 2001: 112). 
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nějaká svině, tak ten určitě šel dál si stěžovat, tak do čtrnácti dnů nás posadili zpátky na 

zem. Ředitel Pragokoncertu nám pak napsal, že náš repertoár je morbidní a že by to 

mohlo, já nevím, jestli to psal v kondicionálu, že by to mohlo mít špatnej vliv na mladou 

generaci, takže se nám status odebírá. Takhle to bylo nějak“ (tamtéž). 

 Od té doby se aktivity StB namířené proti osobám z okruhu PPU stupňovaly a 

vyústily až v dramatický soudní proces s vybranými účastníky bojanovického festivalu 

v roce 1976, který měl definitivně zabránit dalšímu vývoji hudebního undergroundu v 

Československu (viz kapitolu 9) 
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8 Ideologický rámec mediální reprezentace rockové hudby 
 

Pro pochopení ideologického diskurzu rockové hudby je důležitým faktorem 

činnost médií. Reflexe vlivu masových médií je obecně nevyhnutelná pro každý 

výzkum populární hudby, neboť jejich prostřednictvím je populární hudba dále šířena v 

rámci publika (Grossberg 1992: 37). Také podle Simona Fritha nelze při zkoumání 

populární hudby roli médií opomenout: „Význam populární hudby v tomto století je 

nevyhnutelně odvozený od způsobu, jakým je populární hudba přenášená celou škálou 

médií – rozhlasem, kinem, televizí, videem – a podle toho, jak jsou média organizována 

a regulována, se také vyvíjejí aspirace popu“ (Frith 1983: 3). Formování ideologického 

diskurzu rockové hudby vychází v případě Československa z politických zájmů 

komunistického režimu. V období začínající normalizace se od toho odvíjel základní 

interpretační a frazeologický rámec mediálního zobrazení rockové hudby. Média se tak 

mohou stát hlavním analytickým nástrojem pro pochopení procesů, které internalizují 

významy dominantní ideologie ve společnosti (Thornton 1995: 117).  

 

8.1 Role médií ve společnosti v době začínající normalizace 
 

Z marxistické perspektivy média posilují a reprodukují dominantní ideologii 

prostřednictvím zajištění souhlasu široké společnosti a v tomto smyslu náleží k tomu, co 

Louis Althusser nazývá „ideologický státní aparát“. Média v této perspektivě 

představují „první linii v udržení, kultivaci a dokonce i v řízeném narušování 

společenské kontroly“ (Downing in Kenix, 2011: 60). Prizmatem marxistických teorií 

lze tedy analyzovat a interpretovat jejich ideologickou funkci. 

Od mediálního systému se v období začínající normalizace obecně očekávalo, že 

bude součástí politického úsilí o rehabilitaci vedoucí úlohy KSČ s cílem ukáznit 

československou společnost, ve které panovala začátkem roku 1969 napjatá společenská 

atmosféra.48 Za konstitutivní dokument normalizace vymezující kromě jiného i 

politickou a ideologickou roli médií ve společnosti lze považovat zejména Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ (dále pod zkratkou 

Poučení). Z textu Poučení je očekávání ve vztahu k médiím formulováno následovně: 

„Komunistická strana a socialistický stát musí ovládat všechny nástroje k prosazení 
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svých politických, třídních a ideových cílů. Sdělovací prostředky, tisk, rozhlas, televize, 

film, jsou nesmírně důležitým nástrojem moci a masové politické výchovy, který se nikdy 

nesmí vymknout řízení a kontrole marxisticko-leninské strany a socialistického státu, 

nemá-li se věc socialismu dostat do vážného nebezpečí“.49
   

Potřeba vyrovnat se s obdobím kolem Pražského jara byla institucionalizována 

nejen ve formě řízení kulturní a mediální politiky (viz kapitoly 6 a 7), nýbrž také 

samotnými médii, která u různých příležitostí hlavní teze Poučení dále rozvíjela. 

Příkladem je reportáž Rudého práva z konání VI. sjezdu Československého svazu 

novinářů v roce 1972, kde zaznělo následující prohlášení: „Úloha sdělovacích 

prostředků ve společnosti je nesmírná, dennodenně ovlivňují milióny lidí, 

zprostředkovávají jejich zkušenosti, názory, organizují socialistickou výstavbu. Často 

používáme termínu, že noviny jsou zbraní. Vždycky ale záleželo a záleží na tom, komu 

tyto zbraně slouží. Československá žurnalistika nemůže sloužit nikomu jinému než 

dělnické třídě a pracujícímu lidu, než socialismu.“ (Houfová 1972: 2) V intencích 

projevu Gustáva Husáka, který na sjezdu rovněž vystoupil, se média měla stát „předním 

aktivem strany, předním politickým aktivem socialistické společnosti“ (tamtéž). Zadání 

mediálních obsahů musí podle sjezdu vycházet ze zájmu pracující třídy: „Trvá zde úkol 

dosáhnout stavu, aby dělníci, rolníci, inteligence cítili i na stránkách tisku, na 

obrazovkách, že jejich poctivá práce je důležitá, že jsou spolutvůrci naší dnešní 

skutečnosti a že si jich společnost váží.“ (tamtéž). Houfová dále identifikovala viníky 

neuspokojivého stavu v této oblasti a neopomněla při této příležitosti vyzdvihnout roli 

angažovaných novinářů: „Je třeba uzavřít složitou kapitolu československé žurnalistiky, 

ve které jako stálá výstraha a poučení tkví ostudný podíl pravicových a 

protisocialistických novinářů a sdělovacích prostředků na katastrofickém vývoji v letech 

1968-1969. Je v ní však i světlá stránka, psaná těmi, kteří nezradili a kteří nikdy 

nezapomněli, že jsou novináři socialistické společnosti“ (tamtéž). Ve stejném duchu je o 

krizových letech 1968-1969 a následném vývoji pojednáváno i v pozdějším období 

v článku deníku Pravda „Boj o marxisticko-leninské hodnoty“, jinak věnovaném 

desetiletému výročí týdeníku Tribuna a jejímu významu v politických dějinách. Autor 

                                                                                                                                               
48

 Situace eskalovala zejména v souvislosti s demonstrativním upálením studenta Jana Palacha, 

hokejovými událostmi a všudypřítomnými dozvuky Pražského jara (Končelík, Večeřa a Orság 2010: 

197).  
49

 Nesignováno. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Rezoluce o 

aktuálních otázkách jednoty strany schválená na plenárním zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970. Praha: 

Svoboda, 1988.  
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článku vyvozuje z krizových let následující poučení: „Prvořadou politickou úlohou roku 

1969 bylo – jak zdůrazňuje poučení – dosáhnutí normalizace. Bylo především třeba 

zformovat všechny marxisticko-leninské síly ve straně i mimo ni na rozhodný úder proti 

revoluci, odhalit pravicových oportunistů a jejich skutečné záměry, porazit pravici 

v otevřeném politickém boji, vyrvat ji z rukou rozhodující mocenské pozice a nástroje 

včetně sdělovacích prostředků a vymanit široké vrstvy pracujících z jejího vlivu.“  

K poslednímu bodu podle autora přispělo právě založení Tribuny, které „bylo přelomem 

do monopolu pravice v rámci sdělovacích prostředků, protože jako jediná tehdy trvala 

na zásadách marxisticko-leninských a internacionálních pozic, ze kterých kritizovala 

negativní jevy“ (nesignováno. Boj o marxisticko-leninské hodnoty. Pravda, 15. 1. 1979). 

Denní tisk opakovaně vystupoval v roli iniciátora diskuzí o zesílené politické 

funkci médií ve společnosti. V Rudém právu, kde se polemika o žádoucím vztahu mezi 

politikou a médií vedla nejčastěji, se například objevil článek O naší demokracii, 

v němž jeho autor Karel Vaněk formuloval základní teze o socialismu jako o 

„demokracii nového typu“ z pohledu fungování médií ve společnosti. Otevřeně přiznává 

propagandistickou úlohu médií ve vztahu k masovému publiku s cílem reprodukovat 

socialistické zásady a hodnoty v opozici k „pseudodemokracii buržoazního typu“, která 

byla u moci před Únorem 1948 a v letech 1968–1969. Těmto režimům jde však podle 

Vaňka pouze o „volnost bezbřehého hlásání, reklamního propagování a soustavného 

šíření protisocialistických názorů a teorií, za nimiž mělo vzápětí přijít též anarchistické 

uvolnění praxe rdousící socialismus. Jim tedy šlo o demokracii rozkladu a zmaru, nám 

jde naopak o demokracii tvořivou“. Demokracii Vaněk chápe jako „nástroj k upevnění 

socialismu“, přičemž socialismus zde chápe jako „kvalitativně vyšší formu demokracie“ 

(Vaněk 1974: 2) 

V osvojení základních principů normalizované žurnalistiky hrála pochopitelně 

významnou úlohu i podoba vzdělávání budoucích novinářů. O nových úkolech v této 

oblasti promluvil při příležitosti založení Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy její 

první děkan Vladimír Hudec: „V naší socialistické společnosti jsou sdělovací prostředky 

ve službách miliónů pracujících. Spolu s nimi pod vedením KSČ usilují o jednu a tutéž 

věc. Tou je rozvoj socialismu v naší zemi a podpora všech pokrokových sil ve světě. Na 

takové poslání chceme vysokoškolským studiem naše budoucí socialistické žurnalisty 

připravovat. Chceme vychovat mladou, bojovnou a pro věc komunismu zanícenou 

mladou generaci redaktorů, programových a tvůrčích pracovníků hromadných 

sdělovacích prostředků.“ Principy socialistické žurnalistiky spočívaly podle Hudce v 
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angažované politické práci a ve znalostech marxismu-leninismu s důrazem na dějiny 

mezinárodního dělnického hnutí a dějiny KSČ (Vavroň 1972: 3).50 

 

8.2 Metody propagace socialistických hodnot v kulturní tvorbě 
 

Šíření socialistických hodnot bylo jedním z charakteristických projevů 

ideologického zarámování kulturní tvorby v období normalizace, který vycházel 

z normativního působení státní kulturní politiky. To odpovídá tezím Johna Sheperda, 

který kulturu chápal jako artikulaci dominantní ideologie té společenské skupiny, která 

ji vytváří (Sheperd 1991: 89). Aplikujeme-li Sheperdovy teze na oblast hudební tvorby, 

zjistíme, že tím vzniká strukturní homologie mezi formami hudby a formami 

společnosti, která se projevuje i ve způsobu mediálního zobrazení populární hudby. Do 

středu zájmu při zkoumání ideologických východisek populární hudby v socialismu se 

tedy dostává trojjediný vztah médií, státní kulturní politiky a umělecké tvorby. Jeho 

reflexí se v mezinárodním kontextu věnuje například Martin Cloonan, který za zájmem 

státu o oblast populární hudby vidí motivy politické i ekonomické. Cloonan přišel 

s definicí 3 ideálních typů státní politiky v jejím přístupu k populární hudbě: autoritářský, 

neutrální a propagační (Cloonan, 2007: 4). Všechny typy státních politik jsou založeny na 

předpokladu pravidelných intervencí státu za účelem propagace žádoucí hudební tvorby. 

To vede k cirkulaci prověřených hudebních interpretů a naopak k omezení nepohodlných 

interpretů či skladeb.51 

Základním determinantem v uplatňování socialistických hodnot v kultuře bylo 

jejich úzké napojení na politické cíle komunistické strany, které bylo vyjádřeno a 

reprodukováno různě – systematizací kulturní činnosti (viz kapitolu 7), státem řízenými 

kampaněmi a především propagandistickou úlohou médií, která obecně spočívala v 

kultivaci ideologické linie KSČ prostřednictvím nastolování agendy témat a jejich 

žádoucí interpretace.  
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 Více o profesním vzdělávání novinářů (s důrazem na skupinu hudebních publicistů) viz např. Husák 

2014. 
51

 Cloonanovy závěry ověřuje například Tara Brabazon na příkladu proměn americké hudební scény po 

teroristických útocích 11. 9. 2001 v USA (Brabazon 2012: 203). 
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8.2.1 Socialistické kulturní programy řízené státem 

 

Centrálně řízené kampaně se používaly jako účinný nástroj v kultivaci 

estetického vnímání společnosti ve prospěch hodnot socialismu. V umělecké tvorbě stát 

nacházel ojedinělou příležitost ovlivňovat myšlení a postoje společnosti, neboť 

představovala jednu z nejčastějších způsobů trávení volného času občanů. Kulturní 

tvorbě se přisuzoval takřka magický význam a komunistický režim ji považoval za klíč 

k úspěšnému šíření socialismu. Příkladem je zpráva o hodnocení činnosti NV v oblasti 

kultury: „V každodenním pracovním shonu si často ani neuvědomujeme, že kultura stále 

hlouběji proniká do našeho života. Setkáváme se s ní v pracovním prostředí, při 

oddechu a zábavě, doma i v přírodě. Působí na nás téměř na každém kroku, ovlivňuje 

naše myšlení i jednání.  Proto nám tolik záleží na tom, aby to byla kultura vskutku 

socialistická“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6095).  

Příkladem státem řízené kampaně na podporu socialistické kulturní tvorby je 

výchovný systém Kultura mládeži v okresech severočeského kraje. Cílem této kampaně 

bylo vést mládež k osvojení základních uměleckých a kulturních hodnot. To znamenalo 

podle Miloslava Brůžka, poslance České národní rady, „soustavně vyvolávat, pěstovat a 

rozvíjet základní estetické cítění, aby v životě [mládež] dokázala správně posoudit, že 

kultura není jen lehká zábava, četba dobrodružných románů nebo poslech taneční 

hudby. Že kromě televize, tranzistorů a magnetofonů možno najít kulturní vyžití i 

v divadlech, koncertních síních, knihovnách a galeriích“ (NA ČR, fond MZV-VA III, 

KA 6344). S ohledem na platný ideologický a politický rámec kulturní produkce to 

v praxi předpokládalo například znalost „revolučních tradic a třídních bojů, hrůz 

fašismu za 2. světové války apod.“ (tamtéž).  

Systematickým opatřením za účelem efektivního působení státní doktríny 

v oblasti kultury byla provázanost dramaturgií pořadů a kulturních programů pro 

mládež s učebními osnovami. Bez blíže specifikovaných parametrů žádoucí kulturní 

produkce mohla tato vágní doporučení znamenat záminku ke zpochybnění, popřípadě 

k zákazu vybraných kulturních akcí. Jediným konkrétním metodickým doporučení je 

zde „úzká spolupráce pedagogů s kulturními pracovníky, která je nezbytná při 

vypracování dlouhodobých (zpravidla ročních) plánů. Dalším předpokladem nezávadné 

kulturní produkce je zamezení západních kulturních vlivů“ (tamtéž). K dosažení 

uspokojivých výsledků v oblasti státních kulturních programů mělo dále přispět 

zejména sjednocení postupů v institucionální podpoře vybraných kulturních akcí, které 
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měly sloužit jako precedens v plánování a sestavování dramaturgií dalších kulturních 

akcí (tamtéž). V obsahovém zaměření kulturních programů se nově uplatňovala 

metodika tzv. kulturního minima, která stanovila závazné normy pro pořádání 

kulturních akcí rozdělené podle věkových kategorií. Pořádání kulturně výchovných 

programů mělo vycházet z koordinované a plánovité spolupráce NV na krajské, okresní 

i místní úrovni a tato institucionální spolupráce měla zároveň plnit dozorující funkci nad 

mediálními výstupy, konkrétně nad televizními i rozhlasovými pořady pro mládež 

(tamtéž). Získání institucionální podpory bylo podmíněno patřičným politickým 

zarámováním kulturních aktivit. Reflexí výše zmíněných opatření en bloc se zabývalo 

15. plenární zasedání ÚV KSČ, které mimo jiné definovalo, jakým způsobem se mají 

koncipovat další kulturně výchovné programy: „Musejí pomáhat při formování a 

upevňování socialistických kritérií v kultuře a umění, v odstraňování kýče a ve zvýšení 

kvality a společenské účinnosti kulturní práce“ (tamtéž).  

 

8.2.2 Agenda médií 

 

Nejdůležitější propagandistický nástroj v šíření socialistických hodnot však 

představovala činnost médií. Média svou úlohu naplňovala zejména nastolováním 

určitých témat, jejich opakováním a návodnou interpretací s cílem internalizovat 

kulturní politiku KSČ. Jedním s ústředních témat, které formovaly oficiální diskurz 

kulturní tvorby, byla otázka umělecké svobody a její uchopení prizmatem marxistické 

teorie. Rudé právo v této souvislosti zveřejnilo článek Ivana Skály, který se zamýšlí nad 

širším vymezením svobody v umělecké tvorbě ve vztahu k marxistické ideologii. 

Svobodu v širším významu vymezuje v intencích společenského vývoje, který 

legitimizuje její omezování tam, kde to přispěje k dosažení politických cílů. Bezmezné 

uctívání svobody je podle Skály ve skutečnosti jen maskováním zájmů 

„vykořisťovatelské menšiny“, proti čemuž staví koncept třídně strukturované společnosti 

nabízející svobodu pro masu pracujících. To v oblasti umělecké tvorby znamená 

odmítnutí individualizovaného přístupu, který vede buď k neodpovědnosti nebo 

k užívání „estetických schválností a extravagancí“. V marxistickém pojetí musí podle 

autora role umělce znamenat aktivní účast na „komunistickém úsilí socialistické 

společnosti“. Skála roli umělce rozvádí následujícím konstatováním: „Umělec bude tím 

svobodnější, čím plněji se jeho tvorba s tímto úsilím ztotožní. Je to zároveň předpoklad 

pro další bohatý rozvoj socialistického umění.“ (Skála 1972: 2).  
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Demonstrace socialistických hodnot probíhala také na základě ostrého vymezení 

se vůči vnějšímu nepříteli, kterého v oblasti kultury ztělesňoval zejména západní styl 

života. Charakteristickým projevem byla rétorika poplatná atmosféře studené války, 

kterou v kombinaci s manipulativními technikami v posuzování hudební tvorby dobový 

tisk používal.52 Mladá fronta zveřejnila v polovině 70. let článek rekapitulující závěry 

XV. sjezdu KSČ. Jedním z výstupů sjezdu byla definice principů socialistické kultury 

v opozici vůči západní kultuře, „prosáklé komercionalizací, honbou za ziskem a 

morálním bahnem“. Za výchozí principy v socialistické kultuře byly označeny 

socialistický humanismus a úcta k člověku. Kromě obecně formulovaných tezí se 

v článku objevuje konkrétní forma manipulace, když například jeho autor a priori 

odmítá jakýkoli umělecký rozměr v tvorbě undergroundových hudebních skupin DG 

307 a PPU, která „v podstatě nemá s uměním nic společného“. Podpora beatových 

skupin se tím ale podle autora článku nevylučuje za předpokladu, že jejich tvorba 

disponuje mocenskou dimenzí ve smyslu angažování se „za nové a ušlechtilé politické 

cíle“ (Hrabica 1976: 7).  

O otevřeném ideologickém boji mezi Západem a Východem na poli zájmových 

aktivit mládeže pojednával v článku pro deník Pravda V. A. Kucenko, vedoucí sovětské 

lektorské skupiny Bratislava. Ostře se v něm vymezuje vůči „nepřátelským“ ideologiím, 

označuje západní kapitalismus jako třídního nepřítele, jež finančně a s politickými 

motivy podporuje „podvratné akce“ namířené na mládež: „Buržoazní propaganda 

spekuluje s mladickou důvěřivostí, emocionalitou a náchylností.“ Rizikem je i údajné 

pokušení, které mládež vidí v západních informačních zdrojích, kde si „rozmanité hlasy 

hrají na přátele, ochránce a rádce mládeže.“ Zranitelnost mládeže může vést k osvojení 

hodnot spotřebitelské společnosti a postavit je ve výsledku do opozice vůči 

socialistickému zřízení, jak dokládá autorův další výrok: „Opisováním skvělých stránek 

                                                 
52

 Kritika kapitalistické společnosti se pochopitelně objevuje i v interních dokumentech stranické 

provenience – například ve zprávách ÚV SSM. Podle Karla Horáka, vedoucího ideologického oddělení 

ÚV SSM, je kapitalismus odstrašujícím příkladem v působení kultury na hodnotovou orientaci člověka. 

Alarmující je v této souvislosti zaujetí části mladé generace v západoevropské demokracii: „Mnoho 

mladých lidí stále posuzuje současnou společnost ve vyspělých kapitalistických zemích jen podle jejich 

některých jevů (rozvoj techniky, množství zboží atd.). Nejasnosti se rovněž projevují v chápání 

protilidového charakteru buržoazní demokracie. V pohledech na životní role a hodnoty mladých lidí 

nejvíce přežívají názory, které šířila pravice v období 1968–1969. Negativně se projevuje i vliv některých 

starších spolupracovníků na pracovištích“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6344). Následování západní 

konzumní společnosti ve volnočasových aktivitách mládeže je opakovaně kritizováno také na začátku 80. 

let, například ve Zprávě z 3. vysokoškolského sjezdu SSM v roce 1982: „Bylo by chybou nevidět, že i 

někteří naši studenti jsou nekritičtí k projevům západní konzumní společnosti, že podléhají módním vlnám 

a povrchně hodnotí složitost vývoje ve světě.“ Ve Zprávě se proto apeluje na zvýšení tlaku k formování 
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buržoazního způsobu života, vlastních norem myšlení se mládeži vnucuje buržoazní 

ideologie naděje na erozi socialismu.“ Nejnebezpečnějším nástrojem pro šíření západní 

ideologie jsou podle Kucenka tamější média, především pak rozhlasové stanice Hlas 

Ameriky, BBC, Svobodná Evropa nebo Německá vlna. V hodnocení ideologického 

vlivu Svobodné Evropy Kucenko odkazuje na přiznání jednoho z vědeckých 

konzultantů Svobodné Evropy Louise Galantiera, podle kterého je strategie Svobodné 

Evropy založena na „vyvolávání nacionalistických nálad zaměřených proti svazku 

socialistických států, utváření pluralistického pole působnosti pro činnost 

protisocialistických sil v těchto státech a v konečném důsledku na svrhnutí moci 

dělnické třídy.“ Ideologická infiltrace ve strukturách mládeže podle Kucenka probíhá i 

v méně nápadných formách – například prostřednictvím studentských výměn 

amerických a polských žáků, importem vědecké literatury „podvratné povahy“ nebo 

působením západní kulturní produkce. Tyto „výplody takzvané masové kultury 

kapitalistické společnosti, pochybné nejen z uměleckého, ale také z ideologického 

hlediska“ jsou podle autora řízeny „buržoazními podvratnými centrálami“ a jako takové 

mají na mládež zhoubné účinky. Otevřeně totiž vybízejí k „sexuální volnosti, 

romantizují násilí, vzývají kult ‘supermana‘, apelují na nejnižší pudy“. Pro mladou 

generaci je pak podle názoru autora těžké ubránit se individualistickým i egoistickým 

sklonům a spotřebitelskému chování, které tato produkce vyvolává. Masová kultura a 

její projevy v různých podobách (zpěv, móda apod.) podle Kucenka jen maskují 

západoevropskou ideologii. Na příkladu soudobých trendů v kapitalistických 

společnostech autor demonstruje, v čem konkrétně je daný vkus nepřijatelný: „Chyba je 

v tom, že nezřídka hraničí s triviálností a nelze je přijmout ani z ideologické stránky. 

Posuďte sami, jak na mladých lidech vypadají zahraniční košile anebo trička 

s barevnými pruhy a hvězdami americké vlajky nebo s nápisem ‘US Army‘ – emblémem 

amerických zelených baretů, jejichž svědomí je zatíženo zločiny ve Vietnamu. Podívejte 

se na pestrý hlouček lidí na ulicích měst a zajisté uvidíte děvčátka v tričkách 

s nevkusným vyobrazením zahraničních modelů pop-music, s reklamou volné lásky 

FREE LOWE53 apod.“ (Kucenko 1983: 3).  

Prvky zjevné manipulace nese i článek Přísné tresty za vyzvědačství s podtitulem 

Od zbožňování západní kultury až k rozvratnictví, který podává zprávu o soudním řízení 

                                                                                                                                               
socialistických hodnot prostřednictvím pořádání ideologicky prověřených kulturních akcí (NA ČR, fond 

MZV-VA III, KA 6347). 
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u Vyššího vojenského soudu v Příbrami, ve kterém byl vynesen trest za vyzvědačství. 

Pro přiblížení profilu jednotlivých obviněných autor neopomněl zmínit typické 

symptomy protisocialistického smýšlení – zájem o západní kulturu, poslech zakázané 

rozhlasové stanice Hlas Ameriky, náklonnost k USA, bytové diskotéky, západní způsob 

života (v článku nespecifikováno), západní hudba a západní hudební časopisy 

(nesignováno. Přísné tresty za vyzvědačství, Rudé právo 18. 2. 1977: 2).  

 

8.2.3 Kritéria hodnocení hudební tvorby 

 

Propagace socialistických hodnot se v konečném důsledku promítala i do 

způsobu hodnocení hudební tvorby. Kvalita hudební produkce se posuzovala výhradně 

prizmatem socialistické estetiky a tímto měřítkem se řídila i média, když rozhodovala o 

tom, jaký typ hudební produkce si zaslouží jejich pozornost. Média54 se v této 

souvislosti měla zabývat primárně otázkami angažovanosti hudební tvorby „v soudobém 

třídním zápase, v boji za mír a za splnění úkolů socialistické výstavby a komunistické 

výchovy“ a důsledně prověřovat, zda hudební tvorba naplňuje atributy „ideovosti, 

stranickosti a profesionálního mistrovství.“ (Havlín 1981: 2).  

Základní ideologické východisko v hodnocení hudební tvorby v médiích 

představovalo také pravidlo nedotknutelnosti KSČ, kterou z principu nebylo možné jako 

celek podrobit kritice. Vždy se musel najít konkrétní viník, jak naznačuje například 

prohlášení delegátů VI. sjezdu Československého svazu novinářů v roce 1972: „Nelze 

dovolit, aby za nedostatky v práci jednotlivých lidí či skupin byla pak obviňována 

socialistická společnost nebo komunistická strana“ (Houfová 1972: 2).  

Podle dochovaných materiálů však média ve stanovených úkolech opakovaně 

selhávala, zejména pak v nedůsledné propagaci angažované hudební tvorby, jak 

naznačuje stanovisko Josefa Havlína, tajemníka ÚV KSČ: „Stává se, že dílům, která 

vycházejí z ideově ryzích pozic a pocházejí z dílen skutečných mistrů, se věnuje 

                                                                                                                                               
53

 Jde o doslovnou citaci, z níž je zřejmá neprofesionalita autora, který si nezjistil správný tvar slova 

v angličtině.  
54

 Jakkoliv se tato práce zabývá výhradně rolí tištěných médií, nositelem socialistické estetiky se staly 

pochopitelně i jiné mediatypy – například rozhlasové stanice. Zajímavým příkladem je rozhlasová stanice 

Praha, jež si za svůj primární cíl vytyčila popularizaci československé hudební tvorby „v boji proti 

imperialismu“ a to prostřednictvím vysílání až do 140 zemí světa. Hlavním kritériem v dramaturgii 

poslechových pořadů se obecně stala politická relevance dané skladby: „Ani minuta nemůže být 

promarněna nic neříkající výplní, ‘vatou’ ve vysílajícím čase. Při výběru hudby je určujícím činitelem 

především kulturně politický zájem socialistického Československa.“ (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 

6413). Zásada přísného ideologického výběru byla nejen ve stanici Praha uplatňována hlavně u populárně 
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pozornost minimální, zatímco tvorba okrajově, většinou módně výstřední, se namnoze 

věnuje pozornost neúměrná a nekritická“ (Havlín 1981: 2). Hodnocení hudební tvorby 

ze strany médií se mělo ubírat opačným směrem s cílem privilegovat kategorii 

angažovaných interpretů a naopak se kriticky vymezovat vůči novým hudebním 

směrům.  

Pohlížení na hudební tvorbu prizmatem její angažovanosti a intenzivní politizace 

obhajoval pro Rudé právo z pozice samotných tvůrců například hudební skladatel Jiří 

Malásek: „Oblast pophudby je bezbřehá a podobný je i její dopad. Ozývá se z rádia i 

televize – je masově šířeným druhem umění. Proto taková píseň ať chce nebo ne působí 

politicky, má zřetelnou vazbu na chod společnosti, ve které vzniká“ (Ouřadová 1977: 5). 

Na základě těchto východisek tedy Malásek vymezuje socialistickou populární hudbu 

vůči západnímu modelu populární hudby, která má své těžiště ve sféře obchodu. Střet 

ideologických a ekonomických motivů kulturní tvorby je podle Maláska obdobou 

dichotomie dobrého versus špatného umění. Rozhodnout se v rámci této dichotomie lze 

podle Maláska na základě měření dlouhodobého zájmu publika, jak demonstruje na 

příkladu písně o Gagarinovi: „Když vyletěl Gagarin do vesmíru, vznikla spousta 

písníček. Některé na objednávku, jiné z upřímnosti a další třeba z obojího dohromady. 

Ale jenom jednu si lidé pamatují do dneška – ‘Dobrý den, majore Gagarine‘, dílo 

jednoduché, upřímné, dokumentovalo dobu a tohle všechno dohromady tvořilo část 

nedefinovatelného, co musí být obsaženo v každém opravdovém umění“ (tamtéž). 

Maláskovo kvalitativní vymezení dobrého a špatného umění vychází z romantického 

konceptu vysokého umění, které poválečná ediční politika spojovala výhradně s vážnou 

hudbou a jejími protagonisty (Matoušek 2013: 10).
 
 

Problém nastal v momentě nárůstu společenského zájmu o menšinové hudební 

žánry, na který musel komunistický režim reagovat a přijít s vlastní koncepcí, ve které 

definuje závazný ideologický rámec. Nejlépe tomuto účelu vyhovoval žánr tzv. 

politické písně, nejobtížněji pak alternativní hudební směry, pro které bylo distancování 

se vůči oficiálnímu diskurzu jejich základním definičním znakem (viz kapitolu 8.4). 

 

 

  

                                                                                                                                               
hudebních žánrů a to ve smyslu upřednostňování politické angažovanosti textů před hudební kvalitou 

písní (tamtéž).  
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8.3 Žánr politické písně 
 

Poptávka po politické písni vzešla z potřeby nějakým způsobem vtěsnat 

populární hudbu do ideologických mantinelů dle požadavků kulturní politiky a 

zdůraznit tím její společensko-politický význam. Původ tohoto žánru objasňuje Josef 

Vlček: „Poprvé se festival politické písně objevil ve východním Německu v roce 1970 a 

vlastně českej festival politický písně na to navazoval. A myslím, že už o rok později se 

to dělalo v Čechách, protože to vlastně byla jediná představa, jak správně dělat tu 

muziku. Specifikum politické písně v Čechách bylo to, že to bylo od začátku povinný. 

Buď tam člověk šel, nebo prostě neměl šanci“ (rozhovor Martina Husáka s Josefem 

Vlčkem, 2014). Kromě povinné participace vybraných interpretů na festivalech 

politické písně se její upřednostňování před jinými hudebními žánry projevovala 

například v zajištění existenčních podmínek pro jejich tvůrce, v garanci hudebních 

vydavatelství, že budou jejich díla v požadovaném množství produkována, nebo 

v kontrole a tlaku kulturních organizací pro zařazení politické písně do hudebních 

přehlídek a festivalů (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6401).  

O potřebě žánru politické písně referuje například emotivní článek z Rudého 

práva: „Žánr politické písně je chápán jako nezbytná součást současného boje proti 

imperialismu, útlaku, který posiluje pokrokové síly světa v jeho spravedlivém zápase“ 

(Pešek 1976: 4). V jiném článku, tentokrát v Zemědělských novinách, se dozvídáme, co 

je cílem politické písně: „Přispívat k socialistické výchově mládeže, navazovat na 

pokrokové tradice naší politické písně, popularizovat ji, hledat její nové formy, dát 

prostor novým skupinám, zpěvákům i autorům, vytvářet odborné zázemí, poskytovat 

výměnu zkušeností apod.“ (nesignováno. Píseň jako poselství. Zemědělské noviny, 27. 

2. 1974: 6).  

Primární publikum v účinném působení politické písně představovala dělnická 

třída, jak potvrzuje tajemnice ČÚV SSM Marty Petrželové: „Budeme muset jít 

s politickou písní do továren a závodů, mezi dělníky a mládežníky. Tovární hala, to je to 

nejlepší prostředí, ve kterém by politická píseň měla znít“ (NA ČR, fond MZV-VA III, 

KA 6401).  

Žánr politické písně čerpá z celé řady námětů – z protiválečné tvorby, písní o 

„lidských rukou, o šťastném životě, o vlastním domově, o své zemi, o radostném životu 

v klidném a mírovém světě, o internacionalistické spolupráci, o ochraně životního 

prostředí apod.“ (nesignováno. Píseň jako poselství. Zemědělské noviny, 27. 2. 1974: 
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6). Ústředním tématem jsou také výjevy z každodenního života, které v hudbě stejně 

tak jako i v jiných oblastech umělecké tvorby představují základní atribut estetiky 

socialistického realismu. Společným jmenovatelem pro všechny uvedené náměty je 

hudba s vyloženě politickým obsahem, tedy jakási „angažovaná“ syntéza textu a 

melodie s jasným propagandistickým potenciálem (tamtéž). Žánrově se politická píseň 

neomezovala na jediný hudební formát. Nebyla ani výlučnou doménou profesionálních 

interpretů. Z muzikologického hlediska si své místo v této kategorii údajně našel také 

„tvrdý beat ve službách pokroku“ (Pešek 1976: 4). Mezi účinkujícími na nejznámější 

přehlídce politické písně v Československu – na Festivalu politické písně v Sokolově, se 

například objevovali i protagonisté amatérské scény, pokud ale splňovali ideologické 

předpoklady.  

Hlavními popularizátory politické písně se však měly stát hvězdy 

československé pop-music, pro které se účast na festivalech politické písně stávala 

nezáviděníhodným předmětem rozhodování. Na jedné straně je k tomu vedly 

pragmatické důvody (ekonomické a ideologické), na straně druhé to znamenalo hrozbu 

ztráty důvěry u svých fanoušků. Svůj pohled na tuto záležitost nabízí například Ivan 

Malý: „Když přišla ta doba, kdy ty rockoví muzikanti měli zakázáno hrát a zpívat, tak 

aby se uživili, tak chodili zpívat na ty Děčínský kotvy a na ten Sokolov a to se teda 

přiznám, že mě bylo smutno. Když si vzpomenu Karla Černocha, který zpíval ve skupině 

Juventus a pak jsem ho slyšel na těhle festivalech, jak zpívá. Byl mi jasný ten důvod, já 

jsem ho neodsuzoval, to vůbec ne. Ale bylo mi smutno, protože jsem věděl, proč to tak 

je. A že ty lidi vlastně dohnali k tomu, že se museli takhle ponížit. To si myslím, že je to 

psychicky muselo hodně poznamenat a že nemohli vlastně růst v té své profesi dál a dál, 

byť to byl menšinový žánr, ale tehdejší jaksi politika a trendy (…) Tu rockovou muziku 

prostě perzekuovali, což já jsem registroval, vnímal a zajímal se o to“ (rozhovor 

Martina Husáka s Ivanem Malým, 2013). Za svůj ambivalentní přístup k účasti na 

festivalech politické písně si proto někteří interpreti populární hudby vysloužili kritiku 

v denním tisku, který poukazoval na jejich nedostatečnou angažovanost. Kritika se 

nevyhnula ani největším hvězdám tehdejších hitparád – například Waldemaru 

Matuškovi nebo Heleně Vondráčkové (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6401).  
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8.4 Hudební alternativa 
 

Téma alternativních hudebních směrů v Československu nelze konceptualizovat 

bez přiblížení způsobů, jak operacionalizovat jejich ideologický rámec, ani bez znalosti 

dějinného kontextu, který limity i aspirace hudební alternativy determinoval. 

 

8.4.1 Základní teoretický diskurz hudební alternativy 

 

Teoretické přístupy ke zkoumání ideologického rámce alternativních hudebních 

směrů se v přístupu většiny autorů projevuje užíváním binárních opozic.55 To znamená, 

že jej definují na základě toho, čím není. V praxi se tento dichotomický přístup 

reprodukuje zejména vlivem médií i samotných protagonistů, kteří na základě 

hierarchizace a legitimizace určitých hodnot určují definiční znaky své tvorby.  

Výchozí dichotomickou úrovní, jíž se konstituuje ideologický diskurz hudební 

alternativy, je opozice mainstreamu a alternativy, která může nabývat různých podob 

(falešné versus autentické, komerční versus nezávislé, konformní versus rebelské, 

většinové versus menšinové apod.). Význam těchto opozic se však liší podle toho, 

v jakém politicko-ekonomickém systému je oficiální diskurz rockové hudby formován. 

Například hodnota autenticity poměřovaná často na základě míry rezistence daného 

interpreta vůči popularitě je v případě Československa a západního kapitalismu chápána 

různě. Koncept popularity v kapitalismu jednoznačně souvisí s aspektem prodejnosti a 

měřítkem je úspěch interpretů v některé z hudebních anket. V socialismu byla tržní 

poptávka po interpretech irelevantní. Jejich úspěch se neodvíjel od zájmu publika, 

                                                 
55

 Dichotomickou perspektivu klasických teorií při zkoumání hudební alternativy naopak odmítá 

například Sergei Yurchak, který vedl etnografický výzkum zaměřený na alternativní kulturní tvorbu 

v pozdější fázi období sovětského socialismu. Yurchak vychází z individuální zkušenosti respondentů a 

nabízí jejich interpretaci významů, které v oblasti kulturní tvorby produkoval autoritativní diskurz 

socialistického systému. Dochází k názoru, že oficiální diskurz nepotlačoval autenticitu kulturní tvorby, 

která se vymykala politickému determinismu. Naopak implicitně podporoval subversivní postoje a 

dokonce je svým způsobem podporoval. Yurchak ukazuje, jakým způsobem respondenti jeho výzkumu 

reinterpretovali symbolické významy moci, jednání a rituálů prostřednictvím performativního posunu 

jazyka autoritativního diskurzu, který nebyl ani v opozici vůči systému, ani v souladu s ním. Yurchak pro 

tento nejasný postoj používá termín „být vnye“ (Yurchak 2005: 128).  „Být vnye“ znamenalo stát se 

součástí institucionalizovaného paralelního prostoru („milieu“), který reprodukoval kolektivně sdílenou 

alternativu, která reagovala (nikoliv nutně opozičně) na oficiální socio-kulturní a politický systém. 

V tomto smyslu Yurchak odmítá dichotomické vymezení pojmu alternativní kultura. Yurchak dokonce 

považuje alternativní kulturní tvorbu za „paradoxní element oficiální sovětské kulturní politiky“ (tamtéž: 

137). Jako příklad například uvádí státem finančně podporované aktivity vědeckých pracovišť produkující 

individualizované, alternativní výklady reality. Yurchakovo chápaní kulturní alternativy je 

v akademickém prostředí spíše ojedinělé a v rozporu s většinovým názorem, který připodobňuje 

alternativní kulturní tvorbu v socialismu k undergroundovým (disidentským) aktivitám (viz např. Vaněk 

2010). 
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poměřoval se spíše přízní režimu, který je výměnou za jejich loajalitu a politickou 

angažovanost různě privilegoval (viz kapitolu 8.3). Popularitu interpretů, respektive 

jejich autenticitu tak lze definovat na základě toho, jaké jsou žádoucí funkce hudby 

v daném politicko-ekonomickém systému (Frith 2007: 262).   

Obecně platí, že popularita a autenticita hudební tvorby jdou proti sobě nezávisle 

na daném politickém či ekonomickém uspořádání a není možné dosáhnout popularity, 

aniž by tím byla popřena autenticita hudební tvorby. Popularizaci interpreta například 

Lubomír Dorůžka chápal jako překročení jeho původního žánrového i fanouškovského 

okruhu. Výsledkem je jakýsi kříženec (crossover), kterým je ohrožena právě jeho 

autenticita: „Ke kolika odlišným okruhům obecenstva dokáže jediná písnička hovořit 

naráz, tolikrát větší je naděje, že se z ní stane šlágr“ (Dorůžka 1981: 38). Šlágrem pak 

Dorůžka rozumí něco, co je typické pro hlavní písničkový proud, který trefně nazývá 

jako „hudbu mlčenlivé většiny“ (tamtéž). Tento segment lze také chápat jako poslední 

stádium „zglajchšaltování“ interpreta.  

Na druhou stranu dosáhnout jakési čisté autenticity také není možné, protože ta 

existuje vždy v kontextu působení komerčních (v kapitalismu) nebo ideologických (v 

socialismu) sil, které jsou hlavní oporou daného systému (Bennett 1986: xii). Paradoxně 

pak působí ideologická apropriace vybraných interpretů hudební alternativy napříč 

oběma systémy. V oblasti rockové hudby lze vzpomenout na import punkových 

hudebních skupin do Československa na začátku 80. let. Zatímco v systému, kde tyto 

skupiny vznikly, byly tou dobou považovány za přední představitele mainstreamové 

hudební produkce, což dokládá jejich smluvní spolupráce s globálními nahrávacími 

společnostmi, v Československu byly totožné hudební skupiny vyhledávány především 

fanoušky alternativní hudby jako něco, čím se vymezovaly vůči oficiálnímu – 

mainstreamovému estetickému diktátu (Fuchs 2007: 229). Musíme však připomenout, 

že distribuční cesty, jimiž bylo možné importovat do Československa západní hudební 

produkci56, byly limitované, proto se pozornost tuzemských fanoušků obracela na 

osvědčená jména. Dostupnost anebo masovost hudební produkce je tedy také faktorem, 

který ovlivňuje způsob hodnocení její (ne)autenticity.  

 

 

                                                 
56

 O importu západní hudební produkce do Československa viz např. Husák 2012. 
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8.4.2 Vývoj ideologického diskurzu hudební alternativy před 

rokem 1989 
 

Pro porozumění ideologického podhoubí, ze kterého vycházely alternativní 

hudební směry v Československu, je třeba vrátit se do období nejintenzivnější 

proliferace populární hudby – tj. v 60. letech 20. století. Hlavní ideologickou linii 

v oblasti veškeré kulturní tvorby představovala v té době Ždanovova doktrína odmítající 

západní formy populární kultury.57
 O dopadech na populární hudbu (která odpovídala 

hudbě kosmopolitního typu) v souvislosti se Ždanovovou doktrínou mluví například 

Josef Vlček následovně: „Tady byl velký problém už vlastně od 50. let. A to byl prostě 

problém, kterej se točil kolem takových těch Ždanovových tezí o kultuře, dejme tomu 

myslím, že od jednapadesátýho, který teda v Rusku měly zhoubný dopad na 

Achmatovovou a na spoustu těhletěch umělců tý doby, na Pasternaka, ale součástí toho 

byl vlastně i tlak na to, čemu se tehdy neříkalo populární hudba, ale říkala se tomu 

hudba zábavná nebo tak. Ta byla vlastně odsunutá nebo definovaná jako něco 

okrajovýho, něco buržoazního, a dokonce vyšla řada publikací, které se to snažily 

nějakým způsobem popsat. Byl to třeba, já jsem tu knížku měl v rukou, Harry Macourek 

Estrádní orchestr. To byla taková kniha, která silně pomlouvala právě takovou tu 

západní kulturu a pak tady byla další, a to byla od Gorodinskij Hudba duševní bídy.“ 

(rozhovor Martina Husáka s Josefem Vlčkem, 2014).  

Komunistický režim v souladu se Ždanovovou doktrínou od hudební tvorby 

očekával, že bude participovat na objevech „spjatých s vědecko-technickou revolucí“.58 

V materiálech KSČ v průběhu celé normalizace opakovaně zazníval požadavek posílení 

ideologické a internacionální úlohy kulturní činnosti ve prospěch myšlenek socialismu a 

jejich šíření ve světě.59 To, že se tak nestalo v dostačující míře, je podle tehdejší 

stranické argumentace „důsledkem deformací 60. let, které odrážejí osobní a skupinové 

                                                 
57

 Andrej Ždanov, který byl ve 40. letech 20 století pověřen řízením sovětské kultury, přišel v roce 1948 

s manifestem, v němž vyzývá k boji proti kosmopolitismu, který „podléhá zájmům západního 

imperialismu, vychází z buržoazní estetiky a narušuje národní suverenitu“ a naopak nabádá k následování 

tzv. internacionalismu. Internacionalismus v oblasti hudby Ždanov definuje následovně: 

„Internacionalismus v hudbě a náš respekt k talentovaným umělcům jiných národů přináší obohacení a 

rozvoj národní hudební kultury, kterou lze se spřízněnými národy sdílet. Posláním hudby je inspirovat 

dělnickou třídu Sovětského svazu, aby dokázala uspět v práci, ve vědě i v oblasti kultury“ (Yurchak 2005: 

162). 
58

 Za příklad se v závěrech XV. sjezdu dává koncepce postgraduálního studia brněnské JAMU, která mezi 

studijní obory zařadila například „Nové metody organizace kompozičních prvků v hudební skladbě“; 

„Problémy času, rytmu a momentu v soudobé skladbě“; „Možnosti využití samočinných počítačů při 

kompozici soudobé hudby“ apod. (NA ČR, fond MK ČSR, KA 129).  
59

 Například ve Zprávě o závěrech XVI. sjezdu, v nichž tajemník ÚV KSČ Josef Havlín reflektoval část 

věnovanou kulturní tvorbě (NA ČR, fond MZV-VA III, KA 6347). 
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zájmy v opozici k zájmům celospolečenským. Současný stav ukazuje, že tyto deformace 

trvají“. Společným jmenovatelem identifikovaných problémů je pak trend 

komercionalizace (charakteristický pro Ždanovem definovaný typ kosmopolitní hudební 

produkce), který hodnotu populární hudby devalvuje „v módní, dočasný a užitkový“ 

předmět obchodu a který ji odvádí „od ideově uměleckých kritérií“. Navíc zasahuje do 

systému odměňování, v němž jsou honoráře pro interprety populární hudby mnohem 

vyšší než u skladatelů, kteří „vytvářejí kvalitní symfonické nebo hudebně dramatická 

díla a zastávají klíčovou úlohu v socialistické hudební kultuře“.60
  

Československá hudební obec tak musela obhajovat relevanci západní hudební 

produkce a legitimizovat její odkaz navzdory Ždanovovým tezím. Použijeme-li 

perspektivu Simona Fritha, který na rozdíl od většiny teoretiků (srov. Vlček 1979, 

Cushman 1991 a Yurchak 2005) hudební alternativu vysvětloval jako politicky 

motivovanou reakci na hegemonní struktury, pak lze v tomto období považovat za 

hudební alternativu všechny importované žánry západní populární hudby, zejména pak 

rockovou hudbu (Frith a Street, 1992: 80). Její afiliace k hudební alternativě se podle 

Fritha zvýšila v momentě její politické aktivizace, jakkoliv to v zásadě nebyl její 

původní záměr jako spíše reakce na vnější represivní útlak režimu (rozhovor Martina 

Husáka se Zdenko Pavelkou 2012). Odklon od Ždanovovy doktríny započaly 

vnitropolitické změny v sovětské politice, reprezentované zejména nástupem Chruščova 

k moci: „Ta publicistika vlastně ve své první fázi, a to byla publicistika Dorůžky, 

Poledňáka a tak, po tom 20. sjezdu komunistický strany Sovětskýho svazu v roce 56´ se 

snažila jaksi legalizovat, až to teda jaksi přeženu, legalizovat vlastně tu západní kulturu 

nebo tu populární kulturu, která byla spojována se západem. Šli na to vlastně dvěma 

způsoby, obojí vlastně přes jazz. Jedno bylo teda blues, kdy třeba doktor Dorůžka vydal 

vynikající antologii bluesové poezie a tak. Čili hudba trpícího americkýho lidu, abych 

tak řekl. To byla jedna (…). A ono to jinak nešlo v tom režimu než prostě komunikovat 

s ním jeho slovama, jeho jazykem, ale prostě posunovat obsah, čili tady byla tahle 

bluesová záležitost. Tehdy dokonce i vyšlo takový trojalbum, kde Zdeněk Štěpánek 

patetickým hlasem recitoval texty amerického blues: „Kytara, ta stará dobračka!“. To 

bylo strašný. A pak tady byla (…) druhá záležitost, a to zase bylo o legalizaci jazzu, 

                                                 
60

 Prostředkem k nápravě měla být nová metodika pro výpočet honorářů pro hudebně uměleckou činnost, 

založená na nové proporcionalitě mezi užitkovou a hodnotovou složkou uměleckého díla. Vzhledem 

k vyšší užitkové složce u populární hudby dochází k jejímu oslabení v porovnání s hodnotovou složkou 

vyjádřenou měřítky „kvality, původnosti a výkonu uměleckého díla“, jako je tomu například u vážné 
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toho moderního jazzu (…). Tehdy vlastně vznikl, hlavně ve Spojených státech, ale 

dokonce hodně i v Německu tzv. třetí proud. To byla fúze jazzu s klasickou hudbou. 

Klasická hudba, to už bylo něco „hoch“. Když se řeklo bolševikovi, že to je vážná 

hudba, tak to prostě (…) On tomu v podstatě nerozuměl, ale když to byla vážná hudba, 

tak to prostě bylo jakoby (…) přijatelný. Což je vlastně to, co vychází z těch 

ideologických blábolů toho Ždanova. Takže vlastně tady ta první generace začala dělat 

jakýsi předpolí právě v té oblasti toho jazzu“ (rozhovor Martina Husáka s Josefem 

Vlčkem, 2014). 

Z Vlčkova vyjádření lze abstrahovat jeden ze symptomatických projevů pro 

identifikaci ideologických pozic hudební alternativy sledovaného období v socialismu, 

který ve svém výzkumu popsal také Sergei Yurchak. Jde o proces reinterpretace 

symbolických významů udávaných autoritativním diskurzem moci prostřednictvím 

performativního posunu jazyka, jehož smyslem je jakési uzávorkování ideologického 

obsahu sdělení a vložení nového obsahu, kterým lze dojít k naprosto k novému chápání 

(„deteritorializaci“) okolní reality. Tato tzv. jazyková destilace socialistického diskurzu 

podle Yurchaka vedla k určité formě subverzivního postoje, který ale nemusel být nutně 

v opozici vůči systému, ani v souladu s ním (Yurchak 2005: 128). V Yurchakově 

výzkumu se projevil i další důležitý projev ideologického vymezení hudební alternativy 

vůči oficiálnímu diskurzu, na který upozornil také Simon Frith. Je jím kolektivně 

sdílená identita založená na vyznávání stejného stylu nebo na opozičním postoji vůči 

politickému a mediálnímu establishmentu (Frith 2007: 265). Yurchak pro ověření této 

hypotézy zařadil do svého výzkumného vzorku i komunitu amatérských rockových 

hudebníků v Petrohradu. Na jejich příkladu poté popsal, jakým způsobem fungovaly 

nezávislé kulturní iniciativy v praxi ve vztahu k autoritativnímu diskurzu sovětského 

režimu. Nemožnost získat profesionální status pro rockery znamenala povinnost najít si 

řádné zaměstnání. Jedním z vyhledávaných pracovišť byly kotelny. Yurchak dokonce 

pro tento fenomén používá označení „rockeři z kotelny“. Kotelny Yurchak považuje za 

ukázkový příklad jakési transcendentní zóny nezávislé na svém okolí, kde vznikají 

alternativní kulturní iniciativy. Yurchak na tomto příkladu dospěl k pozoruhodným 

závěrům. Socialistický diskurz v 70. a 80. letech podle něj implicitně vytvářel 

podmínky pro vznik nezávislé alternativní kulturní tvorby tím, že na základě základního 

materiálního zajištění (vyplívající z povinnosti mít zaměstnání, zajištění bezplatných 

                                                                                                                                               
hudby (NA ČR, fond KSČ – ÚV 1945–1989, Praha – komise. Zpráva o současném stavu zábavné hudby 

a opatření ke zvýšení její ideové úrovně.) 
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služeb apod.) umožnoval nerušenou volnočasovou seberealizaci. Podle Yurchaka lze 

tedy prostorově, časově i politicky omezené formy autoritativního diskurzu naplnit 

alternativním obsahem založeném na kolektivně sdílených, nezávislých a různorodých 

aktivitách (Yurchak 2005: 154).   

Navenek se však v důsledku fungujících mechanismů státní kulturní politiky (viz 

kapitolu 6) projevovala homogenizace hudební produkce ve znamení oficiálně 

preferovaného a médii prosazovaného formátu angažované hudební tvorby, kterou 

nejvíce reprezentovaly tzv. hudební stáje61
 produkující střední (popový) proud. Rocková 

hudba a jiné alternativní hudební směry, které nekorespondovaly s diskurzem 

socialistické estetiky, tedy zejména v době nastupující normalizace zůstávaly na okraji 

zájmu oficiální kulturní politiky, jak lze demonstrovat pomocí grafu č. 1 na příkladu 

vývoje produkce rockových gramofonových desek.  
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Čs. rock na gramofonových deskách

Řada 1

Graf č. 1: Počet oficiálně vydaných titulů v žánru rockové hudby v letech 

1969–1989 (In Balák a Kytnar 1998). 

 

Odepřenou popularitou, vyjádřenou omezenou dostupností, však získávala 

alternativní hudební produkce hranici, kterou se jasně a srozumitelně vymezovala vůči 

                                                 
61

 Jedná se o typický normalizační fenomén, kdy se jednotliví interpreti populární hudby sdružovali v 

širších hudebních formacích, vedenými tzv. uměleckými vedoucími. V období normalizace existovaly 

především čtyři hlavní hudební stáje: „Stáj” Ladislava Štaidla (do níž patřil například Karel Gott či Iveta 

Bartošová), „stáj” Karla Vágnera (Petr Kotvald, Stanislav Hložek aj.), „stáj” Petra Hanniga (Lucie Bílá, 

Jakub Smolík aj.) a „stáj” Františka Janečka (Michal David, Sagvan Tofi aj.). Více viz Vaněk 2010: 53. 
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mainstreamové hudební nabídce. Pocit autenticity zde byl díky tomu věrohodnější. 

Činnost oficiálních médií, která prostřednictvím propagandistických kampaní a 

manipulativních technik (viz kapitoly 8.2 a 9) takřka jednohlasně podporovala 

ideologické postoje československé kulturní politiky vedoucí v některých případech až 

k tvrdým represivním postupům vůči vybraným protagonistům, kredit hudební 

alternativy v očích veřejnosti spíše zvyšovala než naopak. Ono lapidární rčení o 

zakázaném ovoci, které nejlépe chutná, fungovalo až do chvíle, než komunistická 

kulturní politika ve svém přístupu některé alternativní hudební směry (především různé 

subžánry rockové hudby) legitimizovala.  

Nežádoucí medializace ze strany západních médií a vlna mezinárodní solidarity, 

vyjádřená nejprve v souvislosti s kriminalizací hudebního undergroundu v roce 1976, 

později se zákazem JS, donutila komunistický režim ve druhé polovině 80. let k tomu, 

aby přehodnotil svůj postoj k rockové hudbě a naopak více využíval její 

propagandistický potenciál. Na jedné straně se tato změna projevila institucionalizací 

rocku do struktur mocenského aparátu (zejména pod hlavičkou SSM) a na straně druhé 

oslabovaly aktivity bezpečnostních složek i kontrolních a cenzurních institucí. 

V podobném duchu se vyjádřil i Vojtěch Lindaur: „Ještě to dva roky, tři roky trvalo, ale 

už to byly spíš sranda boje, že už pak nešlo o kriminál a tak (...) Potom, kdy to vzal ten 

českej ÚV do Paláce kultury a začal dělat Rockfesty, tak to byl šlus“ (rozhovor Martina 

Husáka s Vojtěchem Lindaurem, 2010). O změně situace v roce 1985 Vojtěch Lindaur 

referoval také na stránkách samizdatového periodika Druhá strana: „Stabilizace rockové 

scény proběhla nejen uvnitř kapel (obsazení, repertoár), ale projevila se i ve vztahu 

k institucím, které se koncerty rockové hudby zabývají. Přehlídky rockové hudby střídají 

jedna druhou (Bilance, Vysočina, Opatov, Rockový maratón), rozhlasový Větrník občas 

uvede profil mladé rockové skupiny, má být vyhlášena rozhlasová soutěž amatérských 

kapel Rock pro tento rok, v Mladém světě se objevují profily Dybbuku, Mámy Bubo, 

Babaletu, Garáže, Manželů… Na území velké Prahy působí okolo 150 amatérských 

souborů všech žánrů“ (Lindaur a Konrád 1999: 120). Jedním z charakteristických 

trendů druhé poloviny 80. let je pronikání rocku do vysílání oficiálních médií a 

gramofonových vydavatelství. Pro jeho oportunistické přizpůsobení se představám 

jednotlivých dramaturgů si však zasloužil nelichotivé označení „příliš vychovaný rock“ 

(tamtéž: 161). O postavení rocku se ve znamení nových očekávání píše také v časopisu 

Melodie v roce 1987: „V loňském a především v letošním roce se opravdu mnohé 

v našem rocku změnilo. O problémech se nejen diskutuje, mnohé se děje také ve 
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skutečnosti. Situace ale ještě zdaleka není růžová a má daleko do ideálního stavu. Za 

necelé dva roky nejde napravit všechno, co se za léta předešlá zanedbalo. Koncepčně a 

metodicky žádná instituce s domácí rockovou scénou nepracovala. Právě v této oblasti 

došlo v posledním období k zásadní změně“ (Dvořák 1987: 2). Náklonnost vládnoucího 

establishmentu však pro další vývoj hudebně alternativních směru znamenal pověstný 

polibek smrti. S odstraněním ideologických překážek totiž existence alternativních 

hudebních směrů do značné míry ztratila své opodstatnění (viz kapitolu 8.4.3). 

 

8.4.3 Vývoj ideologického diskurzu hudební alternativy po roce 

1989 

 

Po roce 1989 se transformace inkorporačních mechanismů, které nedovolovaly 

hudební alternativě stát mimo systém a hlavní proud, projevila naplno. Hudební tvorba 

podléhala místo ideologických normativů socialistického zřízení tržním mechanismům 

v rámci kapitalismu. 

Média i nadále vystupovala jako rozhodčí činitel v utváření ideologického rámce 

hudební tvorby, tentokrát ale v intencích kapitalistického systému. Základní ideologický 

princip – tj. vztah mezi nabídkou a poptávkou zásadním způsobem determinoval 

mediální obraz hudebně alternativních směrů a vedl k jejich komodifikaci. Cafourek 

s Poledňákem proměnu dominantní ideologie charakterizují zhroucením 

komunistického režimu, čímž došlo k rozostření hranice na úrovni my-oni. Tím, že 

zmizely ideologické překážky ve svobodném (občanském, uměleckém apod.) projevu, 

se obsah revolty zákonitě vyprázdnil, jakkoliv se to hudební trh snažil zamaskovat. 

Postoje publika vůči falešné hře hudebního průmyslu Cafourek s Poledňákem formulují 

následovně: „Pomalu přestáváme být naštvaný nebo si naštvanost držíme jako obchodní 

značku. Stává se z nás Instituce. Jednou za pět let přichází comeback, mimo jiné proto, 

že už není cesty zpět. A dochází nám, že tady vlastně žádný nepřítel není“ (Cafourek a 

Poledňák in Poledňák 2007: 82).  

Ztracené ideologické pozice hudební alternativy v kapitalismu Cafourek 

s Poledňákem přičítají ztrátě tří klasických nepřátel, v jejichž opozici docházelo 

v historickém vývoji populární hudby ke vzniku nových významů a sdělení, kolem 

kterých se formovala autenticita alternativních hudebních směrů. Prvním nepřítelem, 

který zmizel, je komunistická ideologie. V rámci jasně polarizovaného světa 

rozděleného na Východ a Západ nacházeli protagonisté populární hudby celou řadu 
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podnětů pro svou tvorbu. Druhou oblastí, kde již další vymezení nedávalo smysl, 

představuje hudebně vydavatelská činnost, respektive její tradiční rozdělení na velké 

gramofirmy (majors) diktující směr celosvětové hudební nabídky a produkující další a 

další hvězdy pop-music a na malá nezávislá vydavatelství (indies), která svou 

nezávislost dávala najevo odporem vůči hudebnímu byznysu a důrazem na originalitu a 

odlišnost. Vzhledem ke koncentraci zdrojů (v oblasti distribuce, inzerce, technologií 

apod.) byla nakonec „indies“ vydavatelství ve velké většině případů inkorporována do 

struktur „majors“ a svou nezávislost si zachovala jen naoko za účelem udržení tržeb. 

Monopolizace hudební nabídky vedla ke stagnaci a homogenizaci celosvětové hudební 

scény62, která nenabízí nové impulsy pro hudební tvorbu. V důsledku toho zkrátka 

neexistuje dostatečný prostor pro kultivaci hudební alternativy. Autenticitu hudebního 

projevu lze za takové situace zprostředkovat pouze živými koncerty (rozhovor Martina 

Husáka se Simonem Frithem, 2014). Podle Fritha jedině kolektivně sdílená zkušenost 

komunity fanoušků se stejným vkusem a sociálním chováním kompenzuje vyčpělost 

hudebního byznysu a vede k pocitům odlišnosti ve formě kulturního kapitálu, který 

Bourdieu označoval pojmem habitus (tamtéž). Podle některých autorů je však i tento 

aspekt předmětem inkorporace do struktur hudebního byznysu, kdy se promotérství 

stalo jedním z hlavních zdrojů ekonomických příjmů (Poledňák a Cafourek in Poledňák 

2007: 94). Na své aktuálnosti pak ztratila také opozice vůči převažujícím trendům a 

žánrovým stylům v rámci mainstreamové nabídky (tamtéž: 83). Zmíněné důvody 

komplikují v tržně fungující ekonomice vývoj nového typu hudby, která je po všech 

možných žánrových fúzích saturována.63 

 

                                                 
62

 V globálním měřítku ji reprezentuje tzv. velká čtyřka – BMG, EMI, Warner Music a Universal Music 

(Cafourek a Poledňák in Poledňák 2007: 94). 
63

 Cafourek s Poledňákem definují v této souvislosti nový typ hudební produkce – tzv. popfusic, který 

signalizuje klesající důležitost podoby a kvality hudby samé a její sbližování s vizuálním světem a vyšší 

provázaností s prostředky sdělovací techniky. Podle jejich definice se v rámci popfusic „fúzují různé 

hudební odstíny, způsoby šíření hudby, mody vnímání komplexního produktu, typy sociálních kontaktů lidí 

s hudbou. To vše v rámci globálně provozované výroby a globálně provozovaného obchodu, neseného 

rozvojem přenosové techniky a tržních strategií.“ (Poledňák a Cafourek in Poledňák 2007: 96). 
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9 Soudní procesy s hudebním undergroundem v roce 1976 

 

Kultura undergroundu se formovala v příkrém rozporu s kulturně ideologickou 

linií, která byla v období normalizace internalizována fungováním mechanismů řízení a 

kontroly kultury (viz kapitoly 6 a 7) a propagandistickým působením médií (viz 

kapitoly 8.1 a 8.2) Představitelé undergroundu přistupovali k umělecké tvorbě 

způsobem, který nemůže žádný totalitní režim vzhledem ke své politické, ideologické a 

kulturní hegemonii akceptovat – tj. „svobodně a nezávisle na oficiálních komunikačních 

kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment“ 

(Jirous 1999: 197). I přes mnohotvárnost a různorodost uměleckých aktivit v rámci 

undergroundu je v případě kulturního vývoje v Československu pojem underground 

výhradně rezervován pouze pro jednu z podzemních, alternativních aktivit, a sice pro 

režimem pronásledovanou a perzekuovanou oblast rockové hudby ve všech jejích 

širších kulturních a symbolických polohách (Machovec 2008: 99).  

Jádro undergroundového společenství tvořil okruh lidí kolem rockových 

hudebních skupin PPU, Sen noci Svatojánské band a DG 307 (Jirous 2008: 16). 

Konceptuální rámec pro sebeuvědomění undergroundového společenství je definován 

na základě Zprávy o třetím českém hudebním obrození, v níž v roce 1975 jeho autor a 

duchovní otec českého undergroundu Ivan Martin Jirous (zvaný „Magor”) významným 

způsobem formuloval základní ideové a estetické postuláty undergroundové kultury, 

kterými se vymezovala nejen vůči oficiálním strukturám, ale také vůči disentu. „Na 

rozdíl od politického hnutí odmítal underground s establishmentem komunikovat. 

Zatímco disent, jakožto politická a kulturní elita v opozici, usiloval o kontakt s 

komunistickou mocí, ať už ve formě dialogu nebo konfrontace, nekladl si underground 

žádné politické cíle“ (Zandová 2002: 180). Dalším impulsem, který výrazně proměnil 

ideologický rámec undergroundu, byl neustále zvyšující se tlak establishmentu, který 

vyústil k přijetí programu za dosažení kulturní autonomie (známé jako koncept „druhé 

kultury“) a především k nevyhnutelné politizaci undergroundových aktivit (Janeček in 

Denčevová, Stárek a Stehlík 2012: 10). Represivní zásahy vůči protagonistům 

hudebního undergroundu vedly k uvědomění si nové role undergroundu ve společnosti. 

Mementem je v této souvislosti policejní zátah provedený ještě před samotným 

zahájením koncertu PPU v Rudolfově u Českých Budějovic 30. března roku 1974, kdy 

pohotovostní policejní oddíly zasáhly proti stovkám účastníků z celé republiky (Jirous 
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2008: 20, 21). V rámci undergroundové komunity se tento zásah stal symbolickým 

předělem, který zvýšil míru vzájemné soudržnosti a vedl k ještě důslednějšímu 

zpřetrhání vazeb nejen s oficiální kulturou, ale také s většinovou společností (Machovec 

2008: 126). Znepokojení nad antisystémovými znaky undergroundu, založenými na 

individualistickém způsobu myšlení a stylu života, přimělo režim k opatřením, která 

měla mít na další vývoj undergroundu likvidační dopad.  

 

9.1 Rekonstrukce události 

 

Předzvěstí pokusu režimu o likvidaci hudebního undergroundu se stal v pořadí 

druhý64 hudební festival druhé kultury, který se konal dne 21. února 1976 v 

Bojanovicích u Prahy jako soukromá oslava svatby Ivana Martina Jirouse, který působil 

i jako vedoucí skupiny PPU.  

Součástí festivalu byla koncertní vystoupení undergroundových skupin, 

například The Hever and Vazelína Band, PPU nebo DG 307 a písničkářů Svatopluka 

Karáska a Charlie Soukupa (Blažek a Bosák 2007: 120). Legální průběh festivalu, na 

který se dle odhadů sešlo okolo 300 pozvaných hostů, zajišťovalo povolení získané od 

MNV v Bojanovicích. Během koncertu se sice do sálu dostavila hlídka Veřejné 

bezpečnosti (dále pod zkratkou VB), aby provedla zběžnou kontrolu průběhu akce, 

nicméně festival nerušeně pokračoval ve svém programu až do konce.  

O měsíc později se však tento festival stal nečekanou záminkou pro razantní 

zásah proti undergroundovým příznivcům, na základě kterého bylo 19 osob vzato do 

vazby a obviněno z výtržnictví podle § 202 trestního zákona.65 Většina ze zadržených 

pocházela z úzkého okruhu undergroundových hudebních skupin PPU a DG 307. 

Následovaly domovní prohlídky u některých z nich, při kterých byl zabaven veškerý 

podezřelý majetek: strojopisné texty, soukromá korespondence, magnetofonové pásky, 

fotografie a filmové záznamy (Blažek a Bosák 2007: 120).  

                                                 
64

 První festival druhé kultury se konal 1. 9 1974 v Postupicích u Benešova jako tzv. „Hanibal´s 

Wedding“, kde se ukázalo, jak bohaté je kulturní spektrum undergroundového společenství. Kromě 

undergroundových hudebních skupin tu vystoupili písničkáři Charlie Soukup, autor jemně ironizujících 

protestsongů o konzumní společnosti, a Svatopluk Karásek, evangelický duchovní, jehož umělecká tvorba 

vychází z religiózních motivů. Vřelého přijetí se u undergroundové komunity dostalo i autorské tvorbě 

Egona Bondyho (Jirous 2008: 20–21).  
65

 Znění dvou odstavců citovaného paragrafu: Výtržnictví (1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě 

přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

nápravným opatřením nebo peněžitým trestem, (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo 

nápravným opatřením bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované 

skupiny (In Blažek a Bosák 2007: 120). 
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Na obranu vězněných osob vystoupila celá řada významných tuzemských i 

zahraničních osobností veřejného a kulturního života.66 Zároveň vznikla celá řada 

organizovaných kampaní, která neušla pozornosti západních médií ani mezinárodních 

organizací. Amnesty International například označila tento případ za politicky 

motivovaný (Blažek a Bosák 2007: 120).  

Chystaný soudní proces s obviněnými v případu bojanovického festivalu však 

nebyl jediný, kterým chtěl režim definitivně potlačit v budoucnu veškeré aktivity 

undergroundového společenství.67
 Příkladem je taktéž medializovaný soudní případ, v 

němž byli odsouzeni Karel Havelka, Miroslav Skalický a František Stárek za trestný čin 

výtržnictví z důvodu pořádání veřejného vystoupení Ivana Martina Jirouse a písničkářů 

Svatopluka Karáska a Charlie Soukupa v Přešticích v prosinci roku 1975, ačkoliv se 

akce konala pod hlavičkou SSM. Festival v Bojanovicích je však co do rozsahu 

medializace a významu pro další vývoj událostí nejdůležitější. 

Z 19 osob obviněných v případě bojanovického festivalu nakonec na přímý 

pokyn ministra vnitra Obziny stanuli před okresním soudem v září roku 1976 pouze 

čtyři hlavní protagonisté – Ivan Martin Jirous, hudebník PPU Vratislav Brabenec, 

vedoucí skupiny DG 307 Pavel Zajíček a písničkář Svatopluk Karásek (Placák 2015: 

60). Ostatní byli z vazby propuštěni a vyloučeni ze soudního řízení, patrně i z důvodu 

silné solidární podpory z domova i ze zahraničí. Vynesený rozsudek však měl 

exemplárně zapůsobit a zastrašit celou undergroundovou komunitu. Okresní prokurátor 

JUDr. Jan Kovařík potvrdil naplnění skutku trestného činu výtržnictví s konstatováním, 

že obvinění se dopustili zvláště objektivní a hrubé neslušnosti. Jirous byl potrestán 18 

měsíci odnětí svobody nepodmíněně, Zajíček 12 měsíci nepodmíněně a Brabenec s 

Karáskem 8 měsíci nepodmíněného trestu odnětí svobody (Blažek a Bosák 2007: 120). 

Odvolání všech obžalovaných i prokuratury (která požadovala vyšší tresty) zamítl v 

listopadu roku 1976 Krajský soud v Praze s následujícím odůvodněním: „Jejich činnost 

byla výrazně a převážně protispolečenská, ohrožující zejména správnou a zdravou 

socialistickou výchovu naší mladé generace, jíž vystoupení obžalovaných byla převážně 

věnována. Přitom inkriminovaná činnost obžalovaných nebyla projevem nějakých 

náhlých a ojedinělých impulsů, ale dlouhou dobu trvajícím, vědomým a organizovaným 

                                                 
66

 Mezi nimi například Jan Patočka, Josef Hiršal, Jiří Kolář, Jindřich Chalupecký, Zdeněk Urbánek, 

Václav Černý, Václav Havel, Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík nebo Jaroslav Seifert. Ze 

zahraničí to byl například německý dramatik Heinrich Böll. Z okruhu uvedených tuzemských osobností 

se později rekrutovali první signatáři Charty 77 (Blažek a Bosák 2007: 120–121).  
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programem, který svou destruktivní povahou narušoval pozitivní úsilí naší kulturní 

fronty o vytvoření skutečných uměleckých hodnot, které pomáhají realizovat humánní a 

ušlechtilé cíle naší společnosti.” (Suk 1980: 253–255). 

 

9.2 Reakce režimu  

 

Komunistický režim věnoval soudnímu procesu ve věci bojanovického festivalu 

mimořádnou pozornost, neboť jej vnímal jako jedinečnou příležitost k destrukci 

undergroundového společenství a k definitivnímu „normalizování“ hudební tvorby ve 

jménu ideologických a estetických hodnot socialismu. O důležitosti propagandistického 

zarámování této události svědčí zpráva StB, která popisuje, jakým způsobem bude 

kampaň probíhat, aby vyvolala patřičnou reakci ve společnosti: „Ve věci byly svolány 

celkem dvě porady za účasti vedoucích pracovníků a prokurátorů. Bylo rozhodnuto, aby 

obvinění zatím nebyli stříháni a k hlavnímu přelíčení byli předvedeni v takové podobě, v 

jaké vystupovali jako hudebníci. Podle výsledku rozpracování bude využito všech forem 

dostupných možností a generální prevence, zejména organizování hlavního líčení pro 

funkcionáře SSM, využití televise, tisku a rozhlasu, upozornění Národním výborům a 

distribučním organizacím. Byl ustanoven realizační štáb na úrovni okresu za 

součinnosti orgánů StB, SVB a odboru vyšetřování VB, analytická skupina, vyšetřovací 

skupina, realizační skupina a operativní skupina. Ve vyšetřování a dalším rozpracování 

se pokračuje. S urychlením budou přibráni znalci na zkoumání duševního stavu u větší 

části obviněných. Řídícím záměrem je realizovat zpolitizovanou kriminalitu. Na 

podkladě výsledků vyšetřování bude provedeno rozšiřování o další trestné činy, 

případně další obvinění” (ABS, přírůstek 1264/83, bal. č. 7, KS/OV-268/01-76). 

Média se tedy měla stát účinným nástrojem v politizaci dané události a v šíření 

dezinformačních kampaní, v nichž budou odsouzení „výtržníci” dehonestováni a 

veřejně deklasováni. Kromě tisku na tuto událost reagovala také audiovizuální média, 

tedy rozhlas, který prostřednictvím stanice českého rozhlasu Hvězda vysílal pořad „o 

výtržnících“, a zejména televize. Negativní vyobrazení rockové hudby a jejích 

sympatizantů se stalo například propagandistickým leitmotivem 29. epizody seriálu 30 

případů Majora Zemana s názvem Mimikry nebo dokumentu Československé televize 

Atentát na kulturu. Tématem mediálního pokrytí hudebního undergroundu ze strany 
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audiovizuálních médií se již v dostatečné míře věnovali jiní autoři (srov. Suk 1980, 

Růžička 2005 a Rybičková 2009). Analytická část této práce se proto věnuje 

mediálnímu obrazu hudebního undegroundu v souvislosti se soudním procesem 

v případě bojanovického festivalu čistě z pohledu dobového tisku (viz kapitolu 9.3) a 

dále na příkladu reflexe vybraných propagandistických kampaní, které se na stránkách 

novin také objevily (viz kapitolu 9.4).  

 

9.3 Zobrazení události v tisku 
  

Z tištěných médií se jako první k bojanovickému festivalu vyjádřilo Rudé právo 

a to necelý měsíc po zadržení 19 osob a jejich obvinění z výtržnictví. V článku Zbytečná 

starost se deník „pozastavuje nad neoprávněnou a hysterickou reakcí západních médií“, 

která upozorňovala na nelegitimní zásah vůči „rádoby opozičním umělcům“. To je však 

podle článku nepochopení situace, v níž se pouze „ukazuje bezprizornost některých 

osob, které se vyhýbají normální práci a svůj volný čas tráví pácháním výtržností a 

dalších trestných činů“. Jejich hudební aktivity neměly údajně „potřebnou kvalitu“, 

čemuž „nasvědčuje propadnutí hudebníků u rekvalifikačních zkoušek“. Jejich 

vystoupení pak nemá „nic společného s opravdovým uměním“ a pouze slouží k tomu 

„aby se zvrhla v orgie a výtržnosti narušující klid a pořádek“. Představitelé 

undergroundových skupin jsou v článku vylíčeni jako vyléčení narkomani trpící 

psychickými problémy. Kromě jejich „morálně pokleslého chování“ zpochybňuje autor 

článku měřítka jejich estetického a kulturního projevu, jakým je například „sólo na 

hoblík, třískání na činely spojené s dámskou podprsenkou, tlučení do výfuku auta nebo 

štípání dříví“. Ačkoli se údajně na Západě takovému umění honosně říká „třetí kultura, 

my tu o ni nestojíme“. Uměleckému projevu undergroundových skupin autor dále 

vytýká „bezduché texty (…) plné vulgarismů a nabádající k činům, které se příčí našim 

zákonům“ (nesignováno. Zbytečná starost. Rudé právo. 8. 4. 1976, s. 2). Podle Františka 

Stárka byla jedním z přisuzovaných vulgarismů například replika „tvoje voči pitomý“ 

(rozhovor Martina Husáka s Františkem Stárkem, 2012). Hudba tak v interpretaci 

článku Rudého práva sloužila undergroundovým skupinám pouze jako „průhledný 

pláštík k soustavnému porušování zákonů.“ Soudní proces je tedy podle Rudého práva 

logickým a jediným možným vyústěním situace (nesignováno. Zbytečná starost. Rudé 

právo. 8. 4. 1976, s. 2). 
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Zprávu o soudním procesu s hudebním undergroundem přinesly všechny deníky 

ve formě noticky v den po vynesení rozsudku Okresního soudu 24. 9. 1976. Hned 

následující den však opět Rudé právo otisklo rozsáhlý článek, v němž zevrubně 

rozebíralo všechny okolnosti soudního procesu. Argumentace však odpovídá rétorice 

předešlého článku. Autorka článku Jarmila Houfová vidí za celým případem „snahu 

nejrůznějších tiskových agentur a orgánů západních zemí dělat senzaci a vyvolat dojem, 

že jde o politický útisk opozičních nekonformních umělců.“ Deklarovaným důvodem je 

ovšem jejich porušení zákonů, pomocí kterých „státní moc chrání bezpečnost země i 

jednotlivých občanů.“ Obrana a solidarita s odsouzenými podle autorky vede k 

legitimizaci „chuligánství, výtržnictví, narkomanie mládeže, dekadentního a 

nihilistického stylu života“, což nemůže česká společnost připustit. Vystoupení 

undergroundových hudebních skupin nelze podle Rudého práva považovat za umění, ba 

co víc, „stud a zákon nám brání, abychom byť na ukázku uveřejnili alespoň jeden z textů 

jejich písní. Jsou sprosté a oplzlé“. Význam undergroundové kultury pak autorka 

bagatelizuje výrokem, že „většině mladých lidí, kteří mají rádi kulturu a umění, kteří 

mají rádi hudbu, i většině našich mladých ctitelů beatové muziky, jsou přirozeně jména 

odsouzených zcela neznámá.“ Proto se pozastavuje nad „hysterickou reakcí“ západních 

médií, která udělala z pár jedinců „oběti politického systému a mučedníky kultury.“ 

Rudé právo prostřednictvím stejného článku zároveň ubezpečuje čtenáře v široké a 

programové podpoře, které se ze strany kulturní politiky KSČ dostává „skutečným 

tvůrcům, kteří svým uměním povznáší člověka, tříbí jeho umělecké vnímání a estetický 

cit. Právě oni se mohou prosadit a nikoli ti, kteří se za umělce pouze vydávají, aby 

mohli páchat výtržnosti, chuligánství a infikovat naší mládež tím, co každý slušný člověk 

odsuzuje a co narušuje duchovní zdraví mladé generace.“ Redaktorce Houfové se 

zároveň podařilo najít viníky celé situace, za které pokládá „exponenty politické 

pravice, kteří nenávidí naše zřízení a používají všech prostředků, aby je poškozovali.“ 

„Je to hrstka stále týchž lidí (…) Různí Mlynářové, Krieglové, Havlové a další se 

obracejí na západní sdělovací prostředky“ (Houfová 1976: 2).  

Z oficiálního denního tisku se dále soudnímu procesu u okresního soudu věnoval 

bezprostředně po jeho skončení už jen deník Svoboda v článku s názvem Další bublina 

splaskla. Rétorika článku se nesla v podobném duchu, jako tomu bylo u Rudého práva. 

Opět se zdůrazňuje „neblahý vliv undergroundových skupin na mládež, u níž se údajně 

na většině míst setkala produkce těchto skupin s neporozuměním a kritikou“. Zvláště 

„odstrašující byly texty jednotlivých písní“, pro které je „pojmenování vulgární 
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lichotivé. Už samotné názvy skladeb, například ‘Nářek dosud nenarozených dětí‘ a 

další, mnohé prozrazují…“ Autor článku se také posměšně vyjadřoval o hudebních 

kvalitách undergroundových skupin, přičemž toto tvrzení opírá „o propadnutí těchto 

skupin u přehrávacích zkoušek, následkem čehož Pražské kulturní vydalo zákaz na 

jejich veřejné vystupování“. Přičteme-li k tomu „naplnění skutkové podstaty výtržnictví 

hlavních undergroundových protagonistů“, nezbývá podle autora článku nic jiného „než 

s vyneseným rozsudkem souhlasit“ a konstatovat, že „západním žurnalistům další jimi 

nafouklá bublina splaskla“ (MO. Další bublina splaskla. Svoboda. 27. 9. 1976). 

Z časopisecké oficiální produkce se bližšímu zkoumání případu odsouzených 

undergroundových protagonistů věnoval s patřičnou pozorností pouze časopis Mladý 

svět. Ve srovnání s reakcemi v oficiálním tisku se článek v Mladém světě vyznačoval 

nejúplnějšími informacemi. Jejich interpretace však byla i tak zpochybňována, zejména 

ze strany samizdatového tisku.68 V článku Případ Magor, nazvaného podle přezdívky 

vedoucího undergroundové skupiny PPU Ivana Martina Jirouse, se nejprve čtenáři 

seznámí s rekapitulací základních kontur příběhu včetně proběhlých soudních procesů. 

Dále se v článku informuje o vzniku a uměleckém vývoji undergroundových skupin 

PPU a DG 307, které dle tvrzení autorů i „přes zákaz veřejného vystupování uspořádaly 

v rozmezí let 1971–1975 více než 20 koncertů“, které byly „v hrubém rozporu s cíli, 

kulturou a morálkou naší společnosti a jejími kulturními hodnotami. Jejich tvorba 

naplnila skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví, a to tím, že projevovala neúctu 

ke společnosti a pohrdání jejími základními morálními zákony“ (nesignováno. Případ 

Magor. Mladý svět. 3. 12. 1976, s. 14–15). 

V článku se čtenáři dočítají také o přímých zkušenostech účastníků veřejných 

produkcí PPU. Ve vzpomínce na taneční zábavu ve Zruči nad Sázavou líčí například 

jeden z účastníků příjezd dvě stě lidí v den konání akce, „kteří sice vypadali, jako by 

přijeli na výlet do Posázaví, ale s trampy neměli společného vůbec nic“. Umělecká 

vystoupení hudební skupiny autoři článku nazvali jako „výkřiky zoufalství druhé 

kultury“, doprovázené „odpudivým chováním diváků“, kteří se „svlíkali do půl těla, šíleli 

a váleli se po podlaze“. Na příkladu přepisu některých písní s názvy jako „Je libo 

návod“, „Lepší Marijána než Mariána“, „Autoportrét“ pak byla autory článku 

znázorněná údajná „odpudivost a vulgárnost textů“. Ironicky pak umělcům druhé 

kultury děkují za poučnou lekci, kterou „dále snad netřeba“ (tamtéž). 
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Reakce západních médií, podporující zadržené protagonisty, se podle článku 

Mladého světa daly očekávat, „protože co také pořád vymýšlet?“. Kampaně na obranu 

obžalovaných pak údajně slouží „k vyvolání falešného dojmu o široké československé 

opozici“, která je však ve skutečnosti otázkou „několika málo prominentů“. Vzhledem k 

„opakovanému porušování zákonů“ ze strany undergroundového společenství se jeví 

soudní proces jako „adekvátní vyústění situace“. Rozhodně se však nejedná o „útok 

proti nějaké hudbě“, neboť „mezi spoustou mládežnických kapel je mnoho těch, které se 

rockovou hudbou zabývají seriózně, poctivě se snaží o vlastní vyjádření“.
 
Případ Magor 

je tak podle Mladého světa u svého konce a nepředstavuje nyní nic jiného, než „bublinu 

o nekonvenčních avantgardních umělcích, která splaskla“ (tamtéž). 

 

9.4 Vybrané propagandistické kampaně v tisku 
 

Podporu stranické linie v řízení kulturní politiky v reakci na tvrdý postup proti 

hudebnímu undergroundu vyjádřily prostřednictvím tištěných médií i další instituce a 

významné osobnosti z oblasti kultury. Rudé právo se v této souvislosti opakovaně 

vracelo k setkání předních československých umělců v Národním divadle, které se 

uskutečnilo 28. ledna 1977, a při kterém byl v rámci tzv. Provolání umělecké tvůrčí 

fronty (dále pod zkratkou Provolání) deklarován souhlas československých výborů 

uměleckých svazů s politikou KSČ. V jedné z takových reportáží Rudé právo například 

informuje o celospolečenské podpoře stanoviska umělců a zdůrazňuje mezinárodní 

rozměr celé události: „Příliv podpisů neustává. Nebývale široká odezva na provolání 

mistrů naší kultury budí živý zájem nejen u nás doma. Setkává se s upřímným ohlasem 

v bratrských socialistických zemích, vítají jí pokrokové síly v mnoha západoevropských 

zemích, které zejména zdůrazňují rozhodnutí naší kultury přispět k dorozumění mezi 

národy“ (nesignováno. Nebývale široká odezva. Rudé právo. 11. 2. 1977, s. 2). 

Skladatelé a interpreti z oblasti populární hudby svůj souhlas s Provoláním 

manifestovali za dohledu předních vládních i stranických funkcionářů 4. února 1977 

v Divadle hudby. Také z této akce Rudé právo přineslo detailní reportáž. Popisuje 

složení publika, upozorňuje na přítomnost vedoucího oddělení kultury ÚV KSČ 

Miroslava Müllera, ministra kultury ČSR Milana Klusáka nebo vedoucích představitelů 

uměleckých agentur Pragokoncertu, Československé televize a rozhlasu nebo n.p. 

Supraphon. Na akci s projevem vystoupil také Karel Gott, který „zdůraznil, že stovky 

písniček pronikly díky interpretům této oblasti do vědomí i srdcí našich lidí a poděkoval 
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stranickému i státnímu vedení za příznivou, dobrou atmosféru, za prostor pro 

uměleckou činnost, kterou s takovým potěšením dělají pro naše posluchače“ 

(nesignováno. Pro tuto zemi, pro radost člověka. Rudé právo. 5. 2. 1977, s. 1). 

Angažovanost přítomných umělců byla pečetěna podpisem manifestačního textu 

v následujícím znění: „My, umělci z oblasti zábavného umění, se plně a v celém rozsahu 

připojujeme k provolání čs. výborů uměleckých svazů Za nové tvůrčí činy ve jménu 

socialismu a míru. Jsme rozhodnuti dát své nejlepší schopnosti, vědomosti a talent do 

služeb umění schopného ještě více obohatit život v naší socialistické vlasti. Program i 

záruku naší práce vidíme v naplňování myšlenek vyslovených naším prezidentem 

Gustávem Husákem“ (tamtéž). Šlo tedy o jasnou deklaraci loajálního postoje předních 

interpretů československé populární hudby ke kulturní politice strany vyjádřenou jak 

podpisem manifestačního textu, tak samotnou účastí na této i jiných akcích.  

Propagandistické kampaně vůči aktivitám hudebního undergroundu fungovaly 

také na platformě veřejných událostí typu konferencí apod., které měly díky dennímu 

tisku zajištěnou širokou a kontinuální mediální publicitu. Na jedné z těchto konferencí 

vystoupili například zástupci pražských zaměstnavatelů v konfrontaci se zahraničními 

novináři v lednu 1977 a právě práce západních médií se stala jedním z hlavních témat 

konference, které režim využil ke své kritice politiky Západu. V silně ideologizované 

reportáži Rudého práva západoevropská média údajně „hrubě zkreslují skutečnost a šíří 

zlovolné lži“ (Rovenský 1977: 1). Zástupci československé strany (např. zástupci 

pražských závodů, herci Národního divadla, vědečtí pracovníci ČSAV nebo zástupci 

vysokých škol) na konferenci společně vyjádřili „slova spravedlivého rozhořčení nad 

těmi, kteří by chtěli znevažovat a podrývat skvělé dílo naší dělnické třídy, družstevních 

rolníků a socialistické inteligence, kteří by chtěli štvát a rozvracet ideově politickou 

jednotu našeho lidu, semknutého kolem Komunistické strany Československa, plně 

podporujícího její politiku. Ze všech odpovědí pracujících, kteří se zúčastnili této 

konference, zaznívala hrdost na výsledky, kterých dosáhli při budování rozvinuté 

socialistické společnosti, pevné komunistické přesvědčení o správnosti naší cesty, 

prověřené v denním zápase, v každodenní obětavé práci“ (tamtéž). Hlasy veřejných 

obhájců hudebního undergroundu poukazující na údajné porušování lidských práv ze 

strany komunistického režimu byly kategoricky odmítnuty. Výstupy z konference 

naopak zdůrazňovaly, že „tato společnost, tento stát, socialistické Československo, 

zajistilo a zajišťuje takový rozvoj občanských svobod a lidských práv, jak to není 

schopen zajistit žádný kapitalistický stát“ (tamtéž). Zástupci západoevropských médií 
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byli opakované na konferenci obviněni z protikomunistického tažení. Na konferenci 

zaznělo mnoho agitačních příspěvků stvrzujících oddanost myšlence socialismu. 

Zvláštní pozornost si v článku vysloužil jistý soudruh Hynek, který vystoupil 

s příspěvkem, v němž za celou společnost obhajoval myšlenku socialismu: „Plně 

podporujeme politiku KSČ, souhlasíme s ní. Nikdy s nikým si nedáme sáhnout na naše 

socialistické vymoženosti, na naše přátelství se Sovětským svazem a bratrskými 

socialistickými zeměmi. Nedovolíme, aby byla rozvrácena a rozbíjena naše socialistická 

republika. Takové právo nikdo v naší zemi nemá a nikdo je mít nebude“ (tamtéž).  

Důležitým tématem konference byla i reflexe stavu kultury, pro jejíž rozvoj 

nebyly podle opozičních názorů v komunistickém Československu vytvořeny potřebné 

podmínky. Tuto kritiku na konferenci důrazně odmítli všichni zástupci vedoucích 

kulturních institucí, například ředitel Národního divadla Přemysl Kočí nebo šéf činohry 

Národního divadla Václav Švorc, který řekl, že „všichni členové velkého kolektivu 

divadla, včetně těch, kteří se v krizových letech nedokázali správně orientovat, považují 

provokaci zkrachovalých exponentů pravice za jejich další prohru. Zdůraznil, že všichni 

umělci Národního divadla mají plné možnosti v klidu tvořit a pracovat a požívají všech 

práv a vymožeností socialistické společnosti. Na našich jevištích nebude nikdy místo pro 

nihilismus a morbidnost, které popírají podstatu života. Nebude místo ani pro sadismus 

a pornografii, jež jsou v rozporu s etickými zásadami socialistického člověka. Chceme 

přinášet lidem světlo, radost a krásu“ (Rovenský 1977: 1). 

 

9.5 Mediální účinky propagandistických kampaní 

 

Propagandistické kampaně v oficiálních médiích provázely rockovou hudbu po 

celé období normalizace. V souvislosti s hudebním undergroundem však udeřily 

s takovou intenzitou, která se předtím ani poté neopakovala. Proč se ale komunistický 

režim podobně exponovaným kampaním do budoucna spíše vyhýbal? Zde je na místě 

zmínit jeden důležitý aspekt a tím je otázka úspěšnosti těchto kampaní. V této 

souvislosti se nelze vyhnout ambivalentnímu hodnocení, které vychází z toho, jaké cíle 

režim prostřednictvím své propagandy vlastně sledoval. Falešně a manipulativně 

informovat veřejnost totiž nebylo jediným motivem řízené medializace rockové hudby. 

Důležitým motivem komunistické propagandy byla také snaha učinit z rockové hudby 

objekt specifického typu politické perzekuce, třebaže ve své rétorice komunistický 
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režim nenacházel nosné a kvalifikované argumenty, jimiž by své tažení proti rockové 

hudbě směrem k veřejnosti dostatečně ospravedlnil (Vlček in Alan 2001: 250). 

V případě mediálního zobrazení soudního procesu ze září roku 1976 s představiteli 

hudebního undergroundu tedy nic nenasvědčovalo tomu, že by ve svém tažení režim 

neuspěl. Z řad laické veřejnosti a překvapivě ani ze strany hudebních kritiků nezazněl 

v souvislosti s represivními zásahy vůči hudebnímu undergroundu před rokem 1976 

výraznější náznak podpory69 (Vaněk 2010: 332). Jistě tomu napomohla estetická 

syrovost undergroundu, která v konfrontaci s hodnotami většinové společnosti 

vzbuzovala u běžných občanů spíše šok a pohoršení (Houda 2011: 325). Důvodem také 

byla skutečnost, že se z událostí kolem PPU stalo politikum, které znamenalo 

potenciální problém pro každého, kdo by se, byť jen náznakem, veřejně postavil na 

stranu PPU (rozhovor Martina Husáka se Zdenko Pavelkou, 2012). Režim se proto cítil 

natolik ideologický silný, aby prostřednictvím řízené medializace soudního procesu 

v roce 1976 vnutil veřejnosti svou interpretaci o morální nepřijatelnosti undergroundu a 

jeho protagonistů. Sekundárně měly propagandistické kampaně za cíl narušit pospolitost 

uvnitř samotného undergroundu a zabránit dalšímu šíření nekonformním projevům 

alternativní hudební tvorby (Houda 2011: 329). 

Potřeba žádoucí medializace případu se navíc zvýšila v momentě, kdy samotný 

soudní proces neprobíhal podle komunisty očekávaného scénáře. O tom svědčí zpráva 

Zdeňka Čermáka [předsedy FÚTI], v níž kritizuje průběh soudu, který podle něj 

nepředložil přesvědčivé důkazy o vině obžalovaných osob: „Průběh procesu byl podle 

mých informátorů v podstatě fiaskem. Svědci obžaloby nějak zvlášť žalobu nepodpořili. 

Mluvili neurčitě, jejich výpovědi se často podstatně odlišovaly od písemných záznamů, 

jejich výběr prý byl žalostný. Nebylo také ve větší míře využito dalších doličných 

materiálů, které jsou k dispozici (texty písniček, film, magnetofonové záznamy). Posudek 

Ministerstva kultury začínal asi tak, že ‘nebylo dostatek času na solidní analýzu’, což 

vzbuzovalo oprávněný údiv (vzhledem k délce vazby obžalovaných) a pochopitelně i 

nepřesvědčivost posudku. Znalecké posudky z psychiatrie v podstatě omlouvaly jednání 

obžalovaných s tím, že je lepší, když se takto uvolňují, než aby končili v ústavech“ (NA 

ČR, fond ÚV KSČ, KA 257). Za této situace bylo podle téže zprávy nezbytné, aby 

média vylíčila danou událost a provinění obžalovaných mnohem jednoznačněji. 
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 Zde Vaněk nemá na mysli veřejně deklarovanou solidaritu ze strany osobností veřejného a kulturního 

života, z jejichž aktivit postupně vznikla nová občanská iniciativa Charta 77 (Machovec 2008: 132). 
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Podobně se profilovala role bezpečnostního aparátu státu, který se v interním hodnocení 

svých opatření namířených proti undergroundu naopak pochválil.70 

Podle svědectví pamětníků si však režim v mediální interpretaci událostí 

spojených s hudebním undergroundem počínal neobratně a ve výsledku dokonce i 

kontraproduktivně. Představa kolektivní a unifikované interpretace významů 

nabízených v rámci denního zpravodajství médií zde totiž narážela na individualizovaný 

způsob recepce. Humorný příklad v této souvislosti zmiňuje František Stárek, který 

vzpomíná na reakci svého spolupracovníka ze samizdatu Vladimíra Drápala: „Dnešní 

ředitel divadla v Lounech, Vladimír Drápal řečený Lábus, se jako třináctiletý chlapec 

musel koukat na televizi se svým otcem, bývalým vojákem z povolání, když běžel Atentát 

na kulturu. Chtěl mu udělat takovej výchovnej akt. Tím pořadem televize zpracovala 

případ Plastic People. A milej malej Vládík třinácetiletej seděl vedle tatínka a koukali 

na to. A když to skončilo, tak jako tatínek prej: ‚Tak co tomu říkáš?‘. A Vládík řekl: ‚To 

je ono, to chci bejt‘. Táta mu jí švihnul a od tý doby prostě začala jeho puberta. Prostě 

začal bojovat za délku vlasů a tak dál. A to bylo to nejlepší, co nám mohli udělat. To 

byla taková ta antireklama. To bylo viděl, ta síla antireklamy“ (rozhovor Martina 

Husáka s Františkem Stárkem, 2012). Podobně hodnotil mediální účinky 

propagandistických kampaní Vratislav Brabenec: „Všechny jejich výstupy v televizi, 

v tisku se minuly účinkem, protože ty estébáci měli dojem, že si všichni odplivnou, že si 

celej ten národ odplivne, co to je za hrůzu. Ale bylo to naopak. Začaly se rodit nový a 

nový undergroundový kapely jako houby po dešti, takže to se jim nepovedlo“ (rozhovor 

Veroniky Skalecké s Vratislavem Brabencem, 2014). Teze o kontraproduktivních 

účincích komunistické propagandy namířené proti hudebnímu undergroundu potvrzuje 

v publikaci Tváře undergroundu také Petr Kadlec, představitel první vlny undergroundu 

na Moravě: „Tento propagandistický pořad [Atentát na kulturu] byl pro nás velice silný 

zážitek. Říkali jsme si, kudla to je něco, s touhle partou bychom se chtěli znát. Já ani 

dost dobře nechápu, na koho měl mít ten pořad dopad. Jestli na masu, která se sice 

chovala jako stádo, ale většina tomu režimu stejně nevěřila? Režim si chtěl v roce 1977 

upevnit moc a tím pořadem chtěl říct: Podívejte se, jsou to špinaví narkomani, máničky, 
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 Příkladem je Zpráva ze zasedání k 31. výročí vzniku Sboru národní bezpečnosti, kde zaznělo shrnutí o 

práci bezpečnostního aparátu směrem k osobnostem undergroundu: Důsledným plněním přijatých 

opatření se podařilo: 1) omezit působení organizátorů na mimořádně úzký okruh zkrachovalých a 

zneuznaných intelektuálů a zabránit rozšíření negativního vlivu především na dělnické prostředí a 

mládež, 2) oddělit nejaktivnější jedince antisocialistických sil od pravicového seskupení.“ (Obzina 1980: 

279). 

 



 

 

104 

 

kteří dělají atentát na kulturu. A pak ještě v Mladém světě vyšel medailonek 

dehonestující Magora. To všechno na nás mělo dopad úplně opačný. Od té doby jsme 

začali pátrat, jak bychom se mohli k lidem okolo Plastiků dostat” (Kadlec in 

Denčevová, Stárek a Stehlík 2012: 162). O nezamýšlených důsledcích negativní 

publicity v obecnější rovině a v jiném kontextu pojednává i Simon Frith. Přesto tím 

vystihuje podstatu problému, se kterým se potýkala propaganda namířená proti 

undergroundu: „Lidé se zajímají o to, co vidí nebo slyší. To vytváří první dojem, nikoli 

to, jaký význam je do zprávy zakódován. Čím více se tedy média zajímala o punk, tím 

více se zájem o něj šířil ve společnosti a to i v těch nejzapadlejších regionech. Najednou 

si říkali: ‘Hele, to zní dobře’ a v ten moment se stali jeho fanoušky. Efekt šoku na 

publikum si uvědomil i Malcolm McLaren, který věděl, že i nenávist médií mu přinese 

další fanoušky” (rozhovor Martina Husáka se Simonem Frithem, 2014). Podobně se 

vyjadřuje také Ian Penman, který v této souvislosti zmiňuje anglické přísloví „něco jako 

špatná publicita neexistuje“, a dodává svůj obecnější pohled nad vztahem rocku a 

médií: „Pokud je mediální publicita vedena formulacemi typu: ‘Podívej na to, jak 

vypadá!’. ‘Podívej na ty jeho dlouhé nebo příliš krátké vlasy’. ‘Podívej na ty kalhoty, 

jak jsou volné nebo příliš úzké!’ Takové fráze, které se objevují na titulních stranách 

tisku vedou k pohoršení hlavně mezi rodiči. A to se stává tím pravým lákadlem pro 

jejich děti“ (rozhovor Martina Husáka s Ianem Penmanem, 2014).  

Nepřesvědčivé účinky mediální propagandy tedy nutně přiměly komunistický 

režim svou dosavadní mediální strategii v otázce zobrazení alternativních hudebních 

směrů revidovat a do budoucna se podobnému postupu spíše vyhýbat. Příkladem jsou 

události, o kterých oficiální média informovala velmi opatrně, třebaže se svým 

významem a rozsahem vyrovnaly procesům s hudebním undergroundem. František 

Stárek se zmiňuje například o soudním procesu s vydavateli samizdatového časopisu 

Vokno v roce 1982 nebo o utajovaném koncertu undergroundové zpěvačky Nico 

v kulturním domě Opatov v Praze v roce 1985 (rozhovor Martina Husáka s Františkem 

Stárkem, 2012). Pokud se poté v souvislosti s rockovou scénou objevila v médiích větší 

propagandistická kampaň, mělo to spíš charakter závazného, návodného a integrujícího 

stanoviska směrem dovnitř komunistické strany, kde účelem bylo apelativně „zjevit“ 

kulturní politiku KSČ (tamtéž). Tento přístup pozoruhodně koresponduje se širší 

definicí propagandy v pojetí Jacquesa Ellula, který společenskou propagandu chápe 

právě jako persuasi zevnitř, při níž dochází k zvnitřňování dominantní ideologie 

v socio-kulturní a politické praxi (Bílek a Činátlová 2010: 61). 
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10 Závěr 
 

Rocková hudba se ve 2. polovině 20. století profilovala jako významný hybatel 

kulturního a společenského života nejen na Západě, ale také v socialistických zemích. 

Vzrůstající společenská poptávka po rocku proto vyvolala na obou stranách železné 

opony celou řadu otázek, které bylo nutné posuzovat prizmatem politických i 

ekonomických zájmů v poměru, který lépe vyhovoval potřebám establishmentu. Média 

se v této konstelaci stala jednou z klíčových platforem, na níž docházelo k artikulaci 

oficiálního kulturního diskurzu, jímž daný systém reprodukoval a posiloval svou 

ideologii. Také v případě Československa se rocková hudba stávala díky své popularitě 

oblastí, kde chtěl komunistický režim uplatňovat svůj mocenský monopol.  

Tato tendence významně zesílila v období normalizace, která byla reakcí na 

politické uvolnění v období Pražského jara, kdy se populární hudba stala tribunou 

veřejné podpory reformní politice KSČ. Normalizátoři si na základě této zkušenosti 

uvědomovali rizika spojená s nekontrolovanou hudební produkcí. Proto se výchozím 

nástrojem k nápravě stalo důsledné obnovení centrálního řízení hudební tvorby 

prostřednictvím sítě státních i stranických institucí.  

S výrazným přispěním autentických výpovědí pamětníků zapojených do orálně 

historického výzkumu se podařilo demonstrovat, jak se ve složité institucionální mapě 

profilovaly jednotlivé subjekty a jakým způsobem převáděly kontrolní a řídící 

mechanismy normalizační kulturní politiky do každodenní praxe. Charakteristickým 

rysem institucionální systematizace hudební tvorby byl jakýsi dvoukolejný způsob 

řízení reprezentovaný exekutivní mocí (Ministerstva kultury a vnitra) na jedné straně a 

jednotlivými odděleními ÚV KSČ (Oddělení masových sdělovacích prostředků a 

Oddělení kultury) na straně druhé. Zvláštní postavení pak v systému kontroly a řízení 

hudební tvorby zaujímaly oborové platformy (SČSKU, Svaz hudebníků), hudební 

vydavatelství (Supraphon, Panton, Artia) nebo dětské (PO SSM) a mládežnické (SSM) 

organizace. Přestože se jejich kompetence různě překrývaly a podle nejednoznačného 

klíče proměňovaly po celou dobu normalizace, režim si od tohoto uspořádání sliboval 

definitivní sjednocení kulturně politické linie ve znamení propagace socialistických 

hodnot a úspěšné obnovení kontroly nad celou oblastí populární hudby.  

Základní opatření promlouvající do každodenní organizace hudební produkce 

představoval tzv. agentážní systém, což znamenalo povinné zprostředkování jakékoliv 

veřejné hudební produkce. Kromě této praxe byla pro všechny profesionální hudebníky 
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od roku 1972 zavedena povinnost složit rekvalifikační zkoušky (tzv. přehrávky). 

V konečném důsledku měla tato opatření podle tehdejších proklamací zvýšit 

interpretační úroveň v oblasti populární hudby. Výsledky provedeného výzkumu však 

potvrzují, že skutečným důvodem byla snaha o proměnu hudební scény ve znamení 

proliferace angažované hudební tvorby a o systematickou likvidaci rockové scény. Za 

účelem prosazení své kulturní politiky v oblasti hudební tvorby však komunistický 

aparát využíval i jiných politických nástrojů, kterými se ostatně vyznačuje každý 

totalitní režim. Jde zejména o použití cenzury a vydávání zákazů vystupování 

nepohodlným hudebníkům.  

Přijatá opatření měla být vedle koordinované a plánovité spolupráce na 

institucionální úrovni (vyjádřené například státem řízenými kulturními programy) 

podpořena také propagandistickou činností médií, která se v zobrazení hudební tvorby 

řídila ideologickým a politickým rámcem nově nastoleného kurzu. Média svou úlohu 

naplňovala zejména nastolováním určitých témat (např. úvahami o socialistické estetice, 

o vztahu mezi marxismem a uměním, kritikou západní kultury apod.), jejich 

opakováním a návodnou interpretací s cílem internalizovat kulturní politiku KSČ. 

V oblasti hudební tvorby média propagovala především tu hudbu, prostřednictvím které 

se šířily socialistické myšlenky a hodnoty. Typologicky se tomuto účelu nejvíce blížil 

žánr politické písně – tedy angažovaná tvorba podporující politické cíle režimu. 

Hudební alternativy k prosazovanému formátu hudební produkce ve sledovaném období 

sice také existovaly, jejich estetika založená na rozchodu s oficiální kulturou je však 

předurčila k trvalé konfrontaci s režimem. Nejviditelněji se v tomto ohledu projevila 

kultura undergroundu, která se vůči danému systému vymezovala nejen v estetické, ale i 

v etické rovině. Ve vzniklém konfliktu se média v duchu marxisticko-leninských zásad 

postavila jednoznačně na stranu komunistického režimu. 

Proti undergroundu kromě médií otevřeně vystoupila také Státní bezpečnost, 

která byla na základě přímého pokynu ministra vnitra Jaromíra Obziny pověřena 

přípravou a realizací rozkladných opatření vůči aktivitám hudebního undergroundu. 

V této souvislosti lze zmínit především policejní zátah proti účastníkům koncertu PPU 

v Rudolfově u Českých Budějovic v roce 1974, který předznamenal zvyšující úsilí 

bezpečnostních a represivních složek v boji proti nežádoucím projevům umělecké 

tvorby v následujících letech. 

Střet establishmentu s hudebním undergroundem vyvrcholil soudními procesy 

v roce 1976. Jejich prostřednictvím chtěl komunistický režim dospět k veřejnému i 
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trestnímu odsouzení osob spojených s hudebním undergroundem a exemplárně tak 

zapůsobit na celou undergroundovou komunitu ve snaze o její úplnou likvidaci. 

Současně šlo také o symbolické vymezení hranic mezi tolerovanou a zakázanou 

hudební tvorbou, kterou nebylo možné vymýtit prostřednictvím kontrolních a řídících 

mechanismů.  

Záminkou ke kriminalizaci vybraných osobností hudebního undergroundu se 

stalo jejich obvinění z výtržnictví, kterého se měly dopustit na akcích v Přešticích v roce 

1975 a v Bojanovicích v roce následujícím. Obě akce se staly předmětem vyšetřování, 

ovšem mediální pozornost byla zaměřena především na festival v Bojanovicích. 

Vyšetřování bojanovického festivalu vyvrcholilo soudním procesem v září roku 1976, 

který skončil odsouzením čtyř hlavních protagonistů – Ivana Martina Jirouse, člena PPU 

Vratislava Brabence, vedoucího skupiny DG 307 Pavla Zajíčka a písničkáře Svatopluka 

Karáska – z trestného činu výtržnictví. Jirous byl potrestán 18 měsíci odnětí svobody 

nepodmíněně, Zajíček 12 měsíci nepodmíněně a Brabenec s Karáskem 8 měsíci 

nepodmíněného trestu odnětí svobody.  

K celé události se opakovaně vracela i tištěná média, jejichž analýzou si lze 

vytvořit plastickou představu o tom, jaké prostředky ve snaze o naplnění politického 

zadání komunistická propaganda používala při mediální reprezentaci rockové hudby. Ve 

znamení hesla „účel světí prostředky“ se novináři z oficiálního denního tisku dopouštěli 

vědomé manipulace s dostupnými fakty, účelově selektovali informace nebo zamlčovali 

důležité souvislosti. V některých případech se také projevoval diletantský přístup, 

nekvalifikovanost a odborná nepřipravenost. Příkladem za všechny je záměna druhé 

kultury za třetí kulturu. V každém z analyzovaných článků také zřetelně vystupuje slepá 

víra jejich autorů v ideologicky podmíněná měřítka pro posuzovaní umělecké tvorby 

podle normativního vzorce státní kulturní politiky. V roli uměleckého arbitra mnohdy 

neopodstatněně vystupují jako jednotný hlas lidu, což se projevuje zejména 

nadužíváním adjektiva „my“. Charakteristickým rysem medializace daného období je i 

jednání novinářů v rozporu s literou platných zákonů, když například zveřejnili jména 

obžalovaných před vynesením pravomocného rozsudku anebo v rozporu s autorským 

právem publikovali texty určené pro soukromé použití bez vědomí jejich autorů. 

S cílem vybudovat si čtenářskou poslušnost a homogenizovat jejich hodnotící kritéria 

v souladu s diktátem masového vkusu se pasovali do role mluvčího celé společnosti, 

přestože právě lhostejnost k hlasům veřejnosti je pro totalitní režimy signifikantním 

projevem politické i kulturní praxe.  
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Celkový mediální obraz osob spojených s hudebním undergroundem, vylíčených 

jako nezaměstnaných alkoholiků, narkomanů a stoupenců maoistických a trockistických 

teorií, měl u většinové veřejnosti vzbudit patřičný odpor. Výstupy z orálně-historického 

výzkumu však odhalují kontraproduktivní účinky propagandistických kampaní, které 

zejména mezi mládeží vedly spíše ke zvýšení zájmu o nekonformní hudební směry a 

historický vývoj (na příkladu nové vlny) dává této interpretaci za pravdu. 

Snahou o potlačení alternativní hudební scény tzv. shora a všemi dostupnými 

prostředky získala nekonformní hudební tvorba nezávisle na vůli jejích protagonistů 

politickou dimenzi, kde se uplatňovaly všudypřítomné nástroje kontroly a řízení 

státního aparátu. Oblast umělecké tvorby se tak prokazatelně stala místem, kde 

docházelo k opakovanému narušování mocenského monopolu komunistického režimu a 

kde ani legitimizace ideologických a represivních zásahů režimu nevedla k likvidaci 

alternativních hudebních směrů, které se v daném období rozvíjely zejména na bázi 

rockové hudby. 

Dezintegrační účinky na další vývoj nekonformní hudební tvorby mělo 

paradoxně až oslabení kontrolních a řídících mechanismů státní kulturní politiky ve 

druhé polovině 80. let, kdy se v případě rockové hudby otevřela cesta k její oficializaci 

ve strukturách uměleckých svazů, hudebního průmyslu, médií apod. Legitimizací rocku 

ze strany komunistického režimu, který se rozhodl využít jeho propagandistického 

potenciálu mezi mládeží, došlo k symbolickému prolomení hranic oddělujících 

prorežimní a alternativní hudební produkci. S odstraněním ideologických překážek však 

existence alternativních hudebních směrů ztratila jeden ze svých konstitutivních 

narativů, na kterých byla založena jejich autenticita, a vývoj po roce 1989 oprávněnost 

této hypotézy jen potvrzuje. 
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Summary 

 

 The advent of rock music in a second half of twentieth century brought about a 

significant cultural and social change all over the world. It has implied a broad range of 

ideological, political and economic concerns that emerged on both sides of the iron 

curtain before 1990 including Czechoslovakia. Regardless the political regime media 

has always become a terrain negotiating and determining the way of ideological and 

aesthetical appropriation of rock music in favour of dominant ideology. Given a western 

(capitalist) origin of rock music political system in Czechoslovakia has been forced to 

consider rock music primarily as a political issue. 

Therefore, Communist regime has established new means and mechanisms (after 

putting a stop to the liberalization reforms of the Prague Spring of 1968) to regain a 

control over the sphere of pop music, and push through its ideas about Czechoslovak 

socialist culture. Any kind of public music production had to be consequently arranged 

by authorized organization in order to guarantee an ideological purity. Moreover, 

Communist regime has used additional methods to reduce the impact of rock music 

genres on society (particularly on young generations). Amongst others it was mainly 

music censorship practices and banning of music production. Such an approach was 

driven by institutional sites and was strengthen by media propaganda. 

Media has supported mainly those music genres which reproduced the socialist 

ideas and values. This kind of an engaged music genre was mostly represented by 

political songs. Alternative music genres emerged too at that time however their 

aesthetical standards did not follow ideological and cultural-aesthetical norms. This led 

their protagonists to a potential conflict with the Communist power. Underground 

culture was exactly a case in point. As a result, its activities were under a scrutiny of the 

police including the secret police (called StB). This approach affected the whole sphere 

of nonconformist musicians or bands who were then subjected to surveillance, 

harassment and to both preventive and repressive measures. The goal was simply to 

force them to break up.  

The role of media here was to unanimously support a repressive approach of 

state cultural policy. This included prescriptive media coverage of rock music as a 

whole. That was perfectly revealed during media coverage of trials with leading 

underground music protagonists in 1976. A trial decision entailed in an imprisonment of 
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4 persons who were closely connected to Plastic People of the Universe band (Ivan 

Martin Jirous, Vratislav Brabenec, Pavel Zajíček and Svatopluk Karásek). This was 

supposed to destroy the core of the underground or at least to stop any further activities 

of the underground culture. To support trial’s decision, official printed and broadcast 

media were using in an opportunistic way propagandist media campaigns full of 

misinformation and manipulative attacks against underground music and its 

protagonists. Through adhering to the slogan “the purpose justifies the means”, 

journalists purposefully and unprofessionally manipulated given facts or tended to 

remain silent on some important developments. In official periodicals, this amateur 

attitude and lack of knowledge of contemporaneous cultural facts is clearly visible. In 

every media article analysed, the blind faith of writers in evaluating artistic creations 

according to the normative formula of state cultural politics, was presented through their 

noticeably ideologically conditioned writing capacities. Therefore, these authors 

presented themselves as a unified voice of the people with the apparent ability to 

distinguish high culture from low culture. 

Despite the clearly declared intentions of the Communist regime, this 

propaganda campaign drew a negative response, contradicting their expectations. Due to 

the influence of this event, interest in the underground music scene from in some parts 

of society rose, and even according to some testimonies contributed to the formation of 

a political and cultural opposition, under the name Charta 77.  

This unforeseen effect of their media propaganda forced the Communist regime 

to revise their existing media strategy, ultimately causing them to avoid similar methods 

in the future. The overall turn in the governmental approach to rock music as well as to 

other alternative music genres has begun in the mid-1980s. Authorities realized that the 

potential popularity of rock music could be used in favor of Communist ideas, so they 

began provide institutional support for rock performances whilst reducing censorship 

measures. The loss of the ideological barriers has paradoxically challenged the 

authenticity of alternative music protagonists even more than a previous restrictive 

approach of the state cultural policy because the line separating them from 

establishment has been definitively blurred.  
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