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Abstrakt 

Cílem práce je rozšířit poznatky z oblasti plzeňské alternativní hudební scény 

v letech 1968-1983. Výzkum je zaměřený především na podmínky, za kterých se rocková 

uskupení v Plzni utvářela, dále na to, co scénu ovlivnilo a jak se vypořádávala s různými 

omezeními, která jí připravoval komunistický reţim v Československu. Těţištěm poznání 

jsou zde rozhovory se členy rockových hudebních skupin, působících v daném rozmezí 

v západočeské metropoli. Interview byla provedena metodou orální historie. Mimo rozho-

vory se výzkum opírá o poznatky z odborné literatury, archivních materiálů a dobového 

tisku.  

Práce tak přináší nové skutečnosti v oblasti (re)kvalifikačních přehrávek, Festivalu 

politické písně, jehoţ celostátní kolo se konalo v Sokolově, a veřejných produkcí. Dále 

autorka prezentuje reakci hudebníků na článek Nová vlna se starým obsahem, který byl 

uveřejněn v časopise Tribuna v roce 1983. Výzkum se zaměřuje především na aktérskou 

perspektivu, jeţ můţe obohatit jiţ známá fakta a pomoci doplnit mezery, vyskytující se 

v příběhu dějin plzeňské hudební scény za minulého reţimu. 

 

Klíčová slova 

Plzeňská hudební scéna, beatová hudba, orální historie, rekvalifikační přehrávky, Festival 

politické písně, nová vlna 
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Abstract 

The aim of essay is to broaden knowledge of Pilsen alternative music scene in 

1968-1983. The study is focused on the conditions, under which was the rock subculture in 

Pilsen formed, by what has been this subculture affected and how to deal with various re-

strictions by the communist regime in Czechoslovakia. The main basis for this research, 

are interviews with members of rock band in West Bohemian metropolis in a given period. 

These interviews were realized using oral history. Beside this, the study is supported also 

by knowledge of literature, period newspaper and archive materials. 

The study presents new facts in the areas of retraining examinations, Festival of po-

litical songs, whose national phase was held in Sokolov and public performances. Further-

more, authoress presents musician response to article Nová vlna se starým obsahem, pub-

lished in magazine Tribuna in 1983. The research is focused on musician view on said are-

as, which could enrich the already know facts and help to fill space in history of pilsen 

music scene in the past regime.  

 

 

Key words 

Pilsen music scene, beat music, oral history, retraining examinations, Festival of political 

songs, new wave   
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Úvod 

 Diplomová práce se zabývá plzeňskou alternativní hudební scénou v letech 1968-

1983. Tímto rozumím scénu, kterou vytvářely rockové amatérské hudební skupiny působí-

cí v Plzni a blízkém okolí v uvedeném období. Mým záměrem je, aby následující stránky 

přinesly na příkladu vybraných hudebních skupin, diskoték či audiovizuálních poslecho-

vých pořadů informace o této oblasti, se zaměřením na sféru kvalifikačních, respektive 

rekvalifikačních přehrávek, koncertů, tancovaček a Festivalu politické písně v Sokolově.  

Vymezení tématu bylo zvoleno tak, aby pokrylo události praţského jara v roce 

1968, tzn. uvolnění, které předcházelo srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Česko-

slovenska a následnou normalizaci. Horní hranice je stanovena rokem 1983. V tomto pří-

padě je tím míněný březen tohoto roku, kdy autor Jan Krýzl publikoval v časopisu Tribuna 

článek Nová vlna se starým obsahem. Statí byl rozpoután hon na punk a novou vlnu, tedy 

ţánry, které se v Československu začaly usazovat. Zároveň si tak, alespoň částečně, mohli 

oddechnout rockoví hudebníci, kteří byli pod dozorem po celá sedmdesátá léta. Téma se 

objevuje i s částečným přesahem a to jak do období předcházejícího, tak do následujícího. 

Důvodem tohoto přesahu je nezbytnost zařadit události do historického kontextu a vývoje 

plzeňské hudební scény jako takové.  

 Otázky, na které jsem ve svém výzkumu hledala odpověď, byly především: Jaké 

podmínky měli plzeňští rockoví amatérští muzikanti během normalizace? Jak si stála roc-

ková hudba v Plzni? Jak na rockovou hudbu reagovala moc a jak se s touto reakcí vypořá-

dali samotní hudebníci (tzn. jak reagovali na povinné kvalifikační přehrávky, co pro ně 

znamenal Festival politické písně v Sokolově)? Změnila se pro tuto subkulturu nějak situa-

ce po vydání článku Nová vlna se starým obsahem? Pokud ano, tak v čem? 

 Cílem diplomové práce je tedy:  

1) Rekonstruovat, jak mocenské orgány v Plzni reagovaly na beatovou hudbu 

2) Reflektovat průběh a obtíţnost přehrávek pro tzv. lidové hudebníky pro oblast 

města Plzeň 

3) Zaznamenat význam Festivalu politické písně pro příslušníky hudebních rocko-

vých skupin 

4) Zachytit dopad článku Nová vlna se starým obsahem na oblast plzeňské alterna-

tivní hudební scény 
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První kapitola je věnovaná základní literatuře a pramenům, ze kterých jsem v práci 

vycházela především. Pojednává o odborných publikacích, které vyšly jak o plzeňském 

rocku, tak beatové hudbě obecně. Zahrnuje rovněţ absolventské práce zpracované na téma 

rockových a undergroundových subkultur, či Festivalu politické písně konaném 

v Sokolově. Mimo publikací zajišťuje oddíl přehled o archivních materiálech, interneto-

vých zdrojích a dokumentech, jejichţ předmětem je právě bigbítová
1
 hudba.  

Druhá kapitola poskytuje exkurz do oblasti metodologie, která byla pouţita při vý-

zkumu a zpracování jeho výsledků. Čtenář se zde seznámí s výběrem a charakterem vzor-

ku, se způsobem kontaktování narátorů i jejich reakcí na prosbu stát se součástí výzkumu. 

Odstavce vypovídají rovněţ o charakteru a průběhu realizovaných rozhovorů. Zahrnuta je 

zde také problematika vztahu mezi tazatelem a narátorem. Poslední část kapitoly jsem vě-

novala samotné práci s nahraným materiálem a jeho zpracování.  

Třetí část představuje pomyslné zázemí celého výzkumu. Můţeme se zde seznámit 

s dobovými událostmi let 1968-1983 a také s podmínkami, ve kterých se muzikanti v dané 

době museli pohybovat. Protoţe se na následujících stránkách bude hovořit hlavně o roc-

kové subkultuře v západočeské metropoli, uvádím v kapitole také stručný přehled bigbíto-

vých a punkových hudebních těles působících v Plzni ve vymezeném období, o kterých se 

budu v práci nejčastěji zmiňovat. Čtvrtý oddíl uţ zajišťuje informace získané terénním 

výzkumem. Věnovala jsem se rekvalifikačním přehrávkám, Festivalu politické písně, ve-

řejným produkcím a boji proti nové vlně a punku. Ve všech vyjmenovaných částech jsem 

ponechala prostor hlavně aktérské perspektivě. Tato část představuje nejstěţejnější úsek 

práce, kdy přináší analýzu a moţnou interpretaci obdrţených informací.  

Práce by měla poskytnout náhled na plzeňskou alternativní hudební scénu očima 

zúčastněných osob a nabídnout tak nové výpovědi o dané době a oblasti. Získané výsledky 

si nekladou za cíl být jedinou a neměnnou pravdou. Z nasbíraného materiálu jsem se snaţi-

la sestavit co nejvíce objektivní výsledek, který by měl pomoci doplnit mezery, existující 

v dějinách plzeňské rockové scény.  

  

                                                             
1 Pojem bigbít vznikl náhodně, a to kdyţ jej pouţil clevelandský DJ Alan Freed. Při popisu jedné z hraných 

písní uvedl, ţe má správný rytmus (This is really big beat). V Čechách se slovo počeštilo na bigbít a bylo to 

Zdroj: VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 

1956-1989. Praha: Academia, 2010, s. 25. 
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1. Literatura a prameny 

1. 1. Odborná literatura  

Nejstěţejnější práce pro toto téma jsou bezpochyby dvě knihy od Ladislava Rotta – 

Tak se začínalo aneb Z otcova alba a 50 let bigbítu v Plzni: 1962-2012: takto hráli, kdyţ 

jim stály davy pod podiem (na této knize s Ladislavem Rottem spolupracoval také Josef 

Kůda). Kniha Tak se začínalo aneb Z otcova alba je souborem článků o plzeňských hu-

debních skupinách. Články vznikly na objednávku redaktora Plzeňského přehledu Miro-

slava Schimmera a vycházely v letech 1989-1991. Autor v článcích čerpal ze svých vzpo-

mínek a vzpomínek zúčastněných muzikantů.
2
 V důsledku toho se na této knize podíleli i 

někteří z mých narátorů. Proto jsem ji vyuţila při tvorbě otázek pro své vypravěče. Minu-

sem této knihy je absence citačního aparátu, coţ je moţné zdůvodnit právě tím, ţe autor 

vychází ze svých vzpomínek. 

Druhá zmíněná práce 50 let bigbítu v Plzni: 1962-2012: Takto hráli, kdyţ jim stály da-

vy pod podiem je jiného rázu. Má sice stejného autora, takţe jsou zde i podobné informace, 

ale oproti první uváděné je více komplexní. Obsahuje chronologický přehled hudebních 

skupin, které vznikly v Plzni v letech 1962-2012. Autor tyto skupiny rozčlenil po desetile-

tích a o kaţdé skupině je zde malá zmínka. Oproti té první zahrnuje i téma diskoték, Ladi-

slav Rott zmiňuje hlavně tu první plzeňskou, která se uskutečnila v Klubu mládeţe Domi-

nik v Plzni v dubnu roku 1969 pod vedením Zdeňka Rabocha. Zároveň publikace obsahuje 

informace o plzeňských klubech, kde se konaly koncerty, tancovačky či diskotéky. Kromě 

bohatých obrazových příloh kniha obsahuje naskenované články z deníku Pravda. Na kon-

ci pak autoři přidávají odkaz na internetové stránky, které uvádějí seznam všech hudebních 

skupin působících v Plzeňském kraji. A to nejen skupin současných, ale také těch, které 

působily v předchozím reţimu.  Kniha stejně jako předešlá postrádá citační aparát.  

Informace o dění v Plzni v daném období zachycují knihy Dějiny Plzně v datech, či 

Příběhy Plzeňských domů (díl I.), nebo Plzeň 1945 – 1985: 40 let budování socialismu 

v Plzni. Nacházejí se v nich informace například o první plzeňské diskotéce, o rockových 

klubech nebo o Zájmové umělecké činnosti v Plzni. Bohuţel chybí publikace, která by 

komplexně pojednávala o dějinách Plzně ve dvacátém století. Taková kniha by měla vyjít 

                                                             
2 ROTT, Ladislav. Tak se začínalo aneb Z otcova alba. Plzeň: Český rozhlas Plzeň, 1998, s. 53. 
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v roce 2016, jako třetí svazek díla s názvem Dějiny města Plzně. Právě tento díl se bude 

věnovat historii města v letech 1918-1990.
3
  

Ve své práci jsem rovněţ vycházela z kníţek, které přímo nepojednávají o hudbě 

v Plzeňském kraji za minulého reţimu, ale o rockové hudbě samotné. Taková je kniha Mi-

roslava Vaňka s názvem Byl to jenom rock´n´roll?: hudební alternativa v komunistickém 

Československu 1956-1989. Publikace mi především díky své obsáhlosti a komplexnosti 

poskytla informace o hudebním zázemí. Čerpala jsem také z publikací od Vojtěcha Lin-

daura a Ondřeje Konráda Bigbít, či Ţivot v tahu aneb třicet roků rocku, dále pak z díla Al-

ternativa z pera Mikoláše Chadimy, Ostrůvky svobody od Miroslava Vaňka a kolektivu. Je 

to však jen výběr těch, které byly pro můj výzkum stěţejní.  

1. 2. Absolventské práce 

Diplomová práce, která se věnuje nezávislým aktivitám na Plzeňsku, vyšla pod Fa-

kultou humanitních studií v Praze, oborem Orální historie – soudobé dějiny. Lze ji najít 

pod názvem: Zapomenutá generace: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku v 80. letech 

20. století, autorkou této práce je Jana Petrová. Petrová ve své studii věnovala prostor hu-

debním alternativám Plzeňského kraje. Zmapovala undergroundové hnutí, které se zde 

utvářelo, a zahrnula do něj také asi jediné hudební těleso, které do undergroundu spadalo, 

skupinu The Suřík. Co povaţuji za největší přínos této práce pro můj výzkum je, ţe Petro-

vá věnovala kapitolu punk rocku a nové vlně na Plzeňsku a zaznamenala počátky utváření 

se tohoto ţánru. 

Pod Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni vydal Josef Pilný baka-

lářskou práci s názvem Osobnosti jazzu na Plzeňsku od 70. let. Ačkoli zaměřením se moje 

diplomová práce jazzu netýká, Pilného studii jsem vyuţila pro informace o Klubu mládeţe 

Dominik. Další absolventskou prací je rigorózní práce Ivany Denčevové: Underground 

jako politický fenomén. Studie vyšla v roce 2013 pod Filozofickou fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze. Autorka pojednává o undergroundu v Československu během let 1976-

1982. Zároveň zde také Denčevová zmiňuje domácí a zahraniční politickou situaci v těchto 

letech. V pojednání o samotné druhé kultuře zmiňuje „odbočku plzeňského undergroundu“ 

a hudební underground. Autorka v  rigorózní práci vyuţila rovněţ metodu orální historie.  

                                                             
3  ZAVADIL, Evţen. Plzeň bude mít nové Dějiny. Uţ v dubnu [online]. [Cit. 21. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plzen-bude-mit-nove-dejiny-uz-v-dubnu-20140117.html.  

http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plzen-bude-mit-nove-dejiny-uz-v-dubnu-20140117.html
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Důleţitou absolventskou prací je i diplomová práce Adama Havlíka, která vyšla 

pod Filozofickou fakultou v Praze s názvem Západní hudba v Československu v období 

normalizace. Je mimo jiné i jakýmsi průvodcem v oblasti kvalifikačních a rekvalifikačních 

přehrávek či Festivalu politické písně. Této přehlídce se věnuje další ze studentských prací. 

Jejím autorem je Zdeněk Flam a diplomová práce nese název Festival politické písně. Au-

tor popsal kaţdý jednotlivý ročník festivalu, včetně pořadatelů, oceněných a úryvků někte-

rých vítězných písní.  

1. 3. Archivy 

Dokumenty, které se týkají hudebních skupin, jeţ vytvářely plzeňskou hudební scé-

nu, jsou uloţeny v Archivu města Plzně. Nachází se zde archiválie z Parku kultury a odde-

chu, ale především z Městského kulturního střediska v Plzni. Tato sloţka obsahuje materiá-

ly o Festivalu politické písně v Sokolově, a to i o jeho okresních a krajských kolech. Nena-

šla jsem zde však přehled všech ročníků. Dále se tu nachází osnovy ke zřízení souborů 

lidových hudebníků, spolu se seznamem těchto souborů a otázkami pro členy beatových 

souborů, které byly součástí testů při školení beatových skupin.  

Při výzkumu jsem rovněţ spolupracovala se Státním oblastním archivem v Plzni, 

který má k dispozici materiály ZKNV Plzeň. Fond je ale nezpracovaný a částečně 

v rekonstrukci, nebylo tedy moţné nahlíţet do všech materiálů. Při Státním oblastním ar-

chivu v Plzni byla rovněţ publikována v roce 2005 ročenka této instituce, která obsahuje 

příspěvek Milady Čermákové, jenţ se věnuje Festivalu politické písně. Autorka vycházela 

ze všech archivních materiálů dostupných k tomuto tématu. Nadále jsem vyuţila fondy 

Archivu bezpečnostních sloţek, kde se nacházejí záznamy o sloţkách jednotlivých muzi-

kantů, či přímo bigbítových skupin. Bohuţel, téměř všechny materiály, potřebné pro můj 

výzkum, byly skartované. Mohla jsem tedy vyuţít jen fond Kuratorium pro výchovu mlá-

deţe, kde byla zmínka o Miloslavu Kovářovi, klarinetistovi orchestru Městského divadla 

v Plzni a později také krajského inspektora kultury.  

1. 4. Internetové zdroje 

Internetové zdroje povaţuji pro svoji práci za významný pramen informací a kon-

taktů. A to z toho důvodu, ţe hudební uskupení, o kterých mimo jiné práce pojednává, mají 

téměř všechna své vlastní internetové stránky, kde lze nalézt jak jejich historii, fotografie, 

odkazy na diskografii, tak také současné aktivity. Zároveň mi internetové stránky skupin 

slouţily jako zdroj pro sehnání kontaktů na narátory. Mimo webových a facebookových 
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stránek kapel je přínosná stránka o Festivalu politické písně, konaném v Sokolově. Dále 

jsem čerpala z webové stránky www.punk.cz. Zde přispívá svými články například Jan 

Rampich, nejznámější plzeňský punker. V článcích se vyskytují také fotografie punkové 

skupiny Zastávka Mileč. 

1. 5. Dokumenty, pořady, filmy 

 Posledním, však neméně důleţitým zdrojem informací, ze kterého jsem vycházela, 

byly různé televizní dokumenty, pojednávající o rockové hudbě v socialistickém Česko-

slovensku. Takovým je dokument České televize Bigbít. Jeden z dílů této encyklopedie 

rockové hudby se věnuje rovněţ Plzni. Jsou zde zmíněny skupiny Odyssea, Kuličkové lo-

ţisko nebo undergroundové uskupení The Suřík. Mezi další dokumenty z provenience 

České televize patří Fenomén underground. Kromě dílů, které se věnují této subkultuře 

obecně, cyklus obsahuje díly zaměřené na jednotlivé regiony. Své místo zde mají i západní 

Čechy. Vyuţívala jsem rovněţ stránky pořadu Retro, uváděného Českou televizí, jeţ odvy-

sílalo díly věnující se budovatelské písni (část pojednává o Festivalu politické písně), nebo 

výrobě hudebních nástrojů v Československu. 

  

http://www.punk.cz/
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2. Metodologie 

 Výzkum se opírá o fakta nasbíraná studiem odborné literatury, archivních 

materiálů, dobového tisku a poznatků získaných terénním výzkumem. Při terénním vý-

zkumu jsem vyuţila metodu orální historie. Tuto metodu povaţuji za nejvíce relevantní 

především proto, ţe se zabývá dějinami zdola a jak uvádí David King Dunaway: „nabízí 

moţnost, aby jednotlivci sami promluvili za svou vlastní část dějin“.
4
 Zároveň je moţno ji 

pouţít v případě, „ţe badatel zkoumá politický, hospodářský, ale i kulturní aspekt minulého 

dění, jeţ má dosud ţijící účastníky a svědky“.
5
 Rovněţ je patrné, ţe literatura pojednávající 

o plzeňských rockových amatérských hudebních skupinách, byť je její význam velmi důle-

ţitý, některé oblasti tohoto tématu opomíjí. Proto mi přijde vhodné výzkum obohatit o je-

dinečné vzpomínky aktérů, které tu dobu proţili naplno.  

Při realizaci rozhovorů jsem vyuţila semistrukturovaný rozhovor. Volila jsem ho 

především proto, ţe mi nešlo o ţivotní vyprávění jako taková, zaměřila jsem se jen na jed-

nu sloţku ţivota vyprávějících, hudbu. Tento druh rozpravy je také vhodný při tvoření kva-

lifikačních prací. Semistrukturovaný rozhovor se vyznačuje biografickým úvodem narátora 

a vyznačuje se také jistým přesahem do přítomnosti. Tazatel v tomto případě vstupuje do 

rozhovoru častěji, otázky jsou konkrétnější a mají zpřesňující charakter.
6
  

2. 1. Výběr a kontaktování narátorů 

 Výběru narátorů a jejich kontaktování předcházelo několik kroků. Nejprve jsem si 

prostudovala dostupnou literaturu, která se váţe k plzeňské hudební scéně, a sice obě knihy 

od Ladislava Rotta. Z knihy 50 let bigbítu v Plzni: 1962-2015, Takto hráli, kdyţ jim stály 

davy pod podiem, jsem vytipovala nejznámější a nejúspěšnější plzeňské rockové a punkové 

kapely šedesátých, sedmdesátých a počátku osmdesátých let minulého století. Za pomoci 

svého konzultanta Mgr. Radka Diestlera jsem poté z těchto skupin vybírala své narátory. 

Jsou to především lidé, kteří prošli více neţ jedním hudebním tělesem. Většina z těchto lidí 

také působí na hudební scéně do dnešní doby. Nakonec jsem získala vzorek původně deseti 

vypravěčů. Sedmi hudebníků, jednoho hudebního historika, jednoho diskţokeje a jednoho 

moderátora audiovizuálních poslechových pořadů. Všech deset potenciálních narátorů 

                                                             
4 VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha: Centrum orální historie 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 44. 
5 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a prak-

tické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Votobia, 2007, s. 14. 
6 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: FHS 

UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 121. 
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jsem tedy kontaktovala, především prostřednictvím e-mailů. Tento způsob kontaktování 

byl nejjednodušší vzhledem k tomu, ţe kontakty na vypravěče se daly sehnat na interneto-

vých stránkách daných hudebních skupin. E-mail obsahoval oslovovací dopis, ve kterém 

jsem narátorům vysvětlila téma mého výzkumu, svůj záměr a také to, co by obnášela jejich 

participace na projektu. Zároveň jsem zmínila i Souhlas se zpřístupněním citlivých a osob-

ních údajů, ve kterém si vypravěč můţe nastavit vlastní podmínky spolupráce. Kaţdému 

z nich jsem pak nabídla tzv. přípravný rozhovor, během kterého bych upřesnila své téma 

a zodpověděla otázky a případné nejasnosti. Tuto moţnost však vyuţili jen tři vypravěči. 

Na některé narátory jsem e-mailovou adresu nedohledala, pomohl mi proto můj konzultant, 

který mi předal kontakty na tři další narátory. Některé z nich jsem kontaktovala opět e-

mailem, další po telefonu.  

Ve dvou případech jsem také vyuţila kontaktování prostřednictvím sociální sítě 

Facebook. Tato varianta však nebyla příliš úspěšná. Narátoři zprávu neobjevili a nemohli si 

ji proto ani přečíst. Pokračovala jsem tedy metodou zvanou snowball sampling technique. 

Tato metoda spočívá v tom, „ţe se badatel od prvních oslovených narátorů dozvídá jména 

dalších osob, s nimiţ by z hlediska jeho výzkumného projektu bylo uţitečné vést rozho-

vor.“
7
 Poprosila jsem jednoho ze svých narátorů, o kterém jsem věděla, ţe se s osloveným 

vypravěčem zná, zda by mi na něj poskytl mailovou adresu. V případě druhého narátora 

jsem zkusila osobní kontakt, kdy jsem s ním hovořila po koncertě jeho skupiny. Metoda 

snowball sampling technique se mi osvědčila v průběhu výzkumu ještě několikrát, kdy si 

někteří z vypravěčů sami vzpomněli na další moţné osoby, které by k danému tématu měly 

co říct.  

Z deseti oslovených osob se mi v sedmi případech dostalo kladné odpovědi, ve 

dvou případech odpovědi odmítavé a v jednom případě odpovědi ţádné. Jednu odmítavou 

odpověď se mi s pomocí mého školitele podařilo zvrátit, druhou nikoli. Autoři publikace 

Třetí strana trojúhelníku upozorňují na moţnost odmítnutí, důvodů pro to vidí několik, 

například: „zásadní odpor vůči jakémukoliv projevu, který se zaznamenává; věk, zdravotní 

důvody, fyzický či psychický stav; skutečná, nebo víceméně předstíraná skromnost naráto-

ra; obavy případného narátora, ţe uţ mu dobře neslouţí paměť, nebo ţe se neumí dobře 

vyjadřovat; nebo různé výmluvy narátora, ţe uţ vedl řadu rozhovorů pro média.“
8
 Dalším 

důvodem můţe být i zatrpklost vypravěče vůči své vlastní minulosti, popřípadě i součas-

                                                             
7 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku, s. 140. 
8 Tamtéţ, s. 142-143.  
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nosti.
9
 Podobný důvod mělo odmítnutí i v mém případě. Jeden z oslovených vypravěčů 

projevil obavy z rozhovoru především proto, ţe by jeho názor nezapadl do dnešní doby, 

která se snaţí komunistický reţim poškodit. Několikrát také zopakoval, ţe se mu nelíbí, 

jakým stylem si dnešní historici uzpůsobují dějiny. Pro ukázku uvádím některé pasáţe 

z obdrţeného dopisu. „…Myslím, ţe nejsem ten správný objekt na vyprávění 

o historii…můj názor na tehdy pro mne fantastickou dobu, by nikoho nezajímal a absolutně 

by nezapadal do dnešní komunistickobijecké doby.… Kaţdý nový reţim si historii upraví 

tak, jak se to momentálně hodí.“
10

 

Narátorovi jsem tedy v následujících e-mailech vysvětlila, ţe se orální historie ne-

zabývá jen historií „velikánů“, ale také obyčejných lidí, kteří na tuto dobu mají své vlastní 

vzpomínky a právě to je pro mě důleţité zachytit. Zkoumat jejich jedinečnou a neopakova-

telnou ţivotní zkušenost a podchytit ji pro další generace. Zároveň jsem mu představila 

instituci, která se orální historií zabývá – Centrum pro orální historii, a vysvětlila mu, ţe 

jde především o co nejúplnější poznání daného období, bez ohledu na to, na které straně 

barikády ten či onen člověk stál. Snaţila jsem se ho ubezpečit, ţe se nemusí obávat nějaké-

ho zveřejňování v novinách a ţe ho nikdo nebude kritizovat ani soudit. V poslední řadě 

jsem mu pak nabídla moţnost anonymizace a práci pouze s jím schváleným přepisem roz-

hovoru, nikoli s nahrávkou. Narátor nakonec s realizací rozhovoru souhlasil. 

Zde uvádím citace z dopisu, který jsem vypravěči zaslala: „Váš názor je pro mě 

velmi cenný. Rozhodně neplatí, ţe by „váš názor do dnešní doby nezapadal“. V Centru pro 

orální historii, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, se kterým rovněţ spolupracuji, 

vznikaly projekty, do kterých poskytli rozhovory tzv. obyčejní lidé s různým spektrem poli-

tického a společenského myšlení a názoru, včetně dřívějších tzv. politických elit komunis-

tického reţimu Československa (např. kniha Vítězové? Poraţení?). Jak v COH ÚSD, tak u 

nás na FHS oboru OH-SD nám jde o co nejúplnější historické poznání, bez ohledu, kdo 

stojí na které „barikádě“. Bez lidí s různými názory by byly dějiny velmi černobílé a zkrat-

kovité a byly by stále viděny jako dějiny psané pouze vítězi.“
11

  

S vypravěčem jsem tedy nakonec rozhovor realizovala. Z počátku byla vidět nervo-

zita a nechuť k nahrávacímu zařízení, nakonec jsme i tento problém překonali. Umístila 

jsem diktafon tak, aby nebyl narátorovi na očích. Rozhovor nicméně nebyl do diplomové 

                                                             
9 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku, s. 142.  
10 Narátorův e-mail Lucii Markové 10. 4. 2014. 
11 E-mail Lucie Markové narátorovi 14. 4. 2014. 
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práce zařazen, protoţe si vypravěč po zaslání přepisu realizovaného rozhovoru svoji účast 

na projektu rozmyslel. Uvedl při tom důvody stejné jako při prvním kontaktu, především 

proto, ţe má strach z přepisování historie. Důvodů, proč vypravěč odmítl nakonec rozho-

vor pouţít, můţe být několik, uvedu zde tři, z mého pohledu nejpravděpodobnější. 

1) Strach a nedůvěra k někomu cizímu, svěřit mu svůj vlastní příběh a nechat ho, aby 

s ním nakládal podle svého uváţení. Narátor se mohl obávat, ţe bych jeho příběh 

přizpůsobila svému pohledu, nebo pohledu, který by byl poplatný době. Je pak 

velmi obtíţné přesvědčit danou osobu, ţe právě vy to myslíte jinak. 

2) Druhou moţností je, ţe měl vypravěč obavy z něčeho, co se stalo v minulosti a na 

co nerad vzpomíná (byť něco takového v rozhovoru nepadlo). Mohl se obávat, ţe 

by pak tyto události mohly být hlubším výzkumem odhaleny. 

3) Posledním důvodem můţe být negativní zkušenost z předešlých rozhovorů. Narátor 

jako příslušník oblíbené rockové skupiny mohl mít negativní zkušenost například 

s rozhovory, které poskytoval pro noviny. Bylo pak pro něj obtíţné někomu další-

mu důvěřovat. 

Nahrávání odmítl ještě jeden z oslovených. V tomto případě to byl jeden z výše ci-

tovaných důvodů, a sice ţe vypravěč projevil obavy z toho, ţe si příliš nepamatuje a myslí 

mu to pomalu, zároveň by se nerad věnoval době minulé, kdyţ v dnešní době stále tvoří 

nové věci. Stejně jako v prvním případě jsem se snaţila narátora ujistit o tom, ţe i jeho 

vzpomínky jsou důleţité a podstatné a upozornila ho na moţnost pracovat s pouze jím 

schváleným přepisem. V tomto případě to vypravěčovo odmítnutí však bylo definitivní.  

Pokud jde o posledního narátora, který i po několikátém kontaktování (i přesto, ţe 

jsem po koncertě jeho skupiny s ním mluvila osobně) nereagoval, je moţné si to vysvětlit i 

tím, ţe kontakt, který mi na sebe dal, byl e-mail, na který mu posílají fanoušci fotky 

z jejich koncertů a další připomínky. V takovém mnoţství e-mailů se moje zpráva mohla 

lehce ztratit. Telefonní číslo se mi rovněţ nepodařilo sehnat. 

I přesto, ţe tři narátoři odmítli participaci na výzkumu, získala jsem nakonec vý-

sledných deset rozhovorů, a to hlavně díky výše zmiňovaným kontaktům vypravěčů, kteří 

mě odkázali na své přátele, jiţ buď v daném období působili v amatérských rockových 

hudebních tělesech, či se okolo nich pohybovali. Získala jsem tedy kontakt na další dva 

muzikanty a jednu ţenu, která patřila do blízkého okolí punkové skupiny Zastávka Mileč. 

Jeden rozhovor ale nebyl nahráván, byl realizován písemnou formou, a to především z toho 
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důvodu, ţe se mi nepodařilo narátora přesvědčit k nahrávání. Sepsal mi tedy stručný pře-

hled své činnosti a vzpomínek. Přesto, ţe to není standardní orálně-historický rozhovor, 

byl pro jeho zaměření do výzkumu zahrnut. 

2. 2. Charakter rozhovorů 

 Rozhovory byly realizovány v období od srpna roku 2014 do dubna roku 2015 na 

území České republiky. Délka rozhovorů většinou nepřekročila dvě hodiny nahrávacího 

času. V kaţdém případě jsem narátorovi nabídla moţnost, aby si vybral místo, kde se roz-

hovor uskuteční. Často tak interview probíhaly na pracovišti narátorů, či u nich v domech a 

bytech, oblíbené hospodě, nebo také v parku před domem. V tomto případě to však nebyla 

nejlepší volba. Ačkoli kolem byl celkem klid a ţádná osoba ani zvíře rozhovor nenarušova-

ly, zradilo počasí. Rozhovor se odehrával u vody a místy foukal silnější vítr, který občas 

nahrávku ruší. Pokud narátoři nepreferovali ţádné místo, odehrávaly se rozhovory ve ve-

řejných prostorech, nejčastěji v nějaké kavárně v Plzni. V tomto případě bylo místo a doba 

rozhovoru vybrány tak, aby to co nejméně narušovalo průběh a srozumitelnost vyprávění.  

U ţádného rozhovoru nebyla plánovaně přítomna ţádná třetí osoba. V jednom pří-

padě byla ještě před začátkem nahrávání v místnosti, kde se měl rozhovor odehrát, man-

ţelka narátora. Nakonec jsme se ale domluvili a rozhovor jsme realizovali s narátorem 

v jiné místnosti, mezi „čtyřma očima“. V druhém případě pak zhruba v půlce vyprávění 

vstoupil do místnosti (kanceláře) narátorův kolega, který se do rozhovoru občas aktivně 

zapojil. Po třiceti minutách ale místnost opustil a dále nahrávání nic nerušilo. Při realizo-

vání interview v kavárnách či hospodách je na nahrávce místy znatelný ruch okolního pro-

středí.  Výrazně je rozhovor tímto hlukem narušený jen v jednom případě, narátorka prefe-

rovala kavárnu, která je ve čtvrti, kde dříve bydlelo jádro punkové skupiny a pohybovalo 

se v tamních klubech. Přesto, ţe přebývalo v kavárně málo hostů, je na nahrávce ruch pro-

středí slyšitelný. Dále se tam také odráţí blízkost hlavní silnice.  

Kaţdý z rozhovorů jsem realizovala osobně a o kaţdém sezení existuje vyhotovený 

protokol, který popisuje přesný průběh, vyrušení, či přerušení rozhovorů.  

2. 3. Průběh rozhovorů 

Devět z desíti rozhovorů začíná úvodním slovem tazatelky, jeţ obsahovalo datum 

rozhovoru, jméno tazatele a narátora. V jednom specifickém případě je to způsobeno tím, 

ţe narátorka začala sama vyprávět ihned po krátkém představení tématu. Nechtěla jsem ji 

tedy přerušovat, a proto jsem jen gesty naznačila, zda můţu zapnout diktafon. Narátorka 
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pak jen přikývla na znamení souhlasu. Po krátkém úvodu následovala fráze, kterou jsem 

vyzvala vypravěče, aby se představil. Kaţdý z tázaných toto představení pojal po svém. 

Někteří se rozpovídali o tom, kam chodili do školy, kde pracovali, čemu se věnovali ve 

volném čase, někteří zmínili jen své nacionále. Všechny rozhovory však spojuje jedno. Po 

velmi krátké době se rozhovor stočil na téma hudba. V tomto případě uţ jsem narátory 

nevracela zpět k vyprávění o dětství, nebo o studiu a rodině. Pro výzkumné téma to nebylo 

příliš podstatné.  

Pokud vypravěč přestal v plynulém vyprávění, pokračoval rozhovor na základě otá-

zek. Ptala jsem se především na téma (re)kvalifikačních přehrávek a koncertů. Dotkli jsme 

se ale také Festivalu politické písně v Sokolově, nebo problémů, které s sebou rocková, či 

punková hudba přinášela (např. dlouhé vlasy, shánění hudebních nástrojů a aparatury). Na 

konci kaţdého rozhovoru jsem se snaţila doptávat ještě na současné plány, či plány do 

budoucnosti, aby měli narátoři pocit, ţe jejich příběh ještě není uzavřený. Rozhovory pro-

bíhaly v přátelské atmosféře. Po skončení nahrávání jsme vţdy ještě setrvali v diskuzi. 

Někteří z narátorů mě také podarovali svými cédéčky a kazetami, které se skupinami na-

hráli.  

2. 4. Vztah tazatel vs. narátor 

„Rozhovor se vţdy odehrává mezi badatelem a interviewovaným, proto důleţitou 

roli hrají jejich vzájemné vztahy. Pro úspěšný výsledek je klíčové navodit vztah vzájemné 

důvěry, neboť jen tak lze předpokládat, ţe dotazovaný bude odpovídat spontánně a upřím-

ně“.
12

 Zajímavým aspektem této práce je bezesporu vztah mezi mojí osobou, tedy tazatel-

kou, a narátory. Protoţe plzeňská hudební scéna plodila především muţské hudební skupi-

ny, byli aţ na jednu výjimku všichni narátoři muţi. Při rozhovoru rovněţ vzniká mezi 

oběma aktéry asymetrický vztah.
13

 V tomto případě byla tato asymetrie několikerá. Pokud 

lze hovořit o jakési pomyslné převaze, má výhoda spočívala v tom, ţe jsem za sebou měla 

institucionální zázemí v podobě Univerzity Karlovy a byla jsem v roli toho, kdo se tázal.  

Jistou roli však ve vztahu mezi aktéry rozhovoru hraje i věk, pohlaví, či společen-

ská vrstva.
14

 V porovnání s narátory jsem byla ve všech případech věkově mladší a 

                                                             
12 VANĚK, Miroslav. Moţnosti a meze orální historie při výzkumu českého exilu. In: Acta Universitatis 

Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 

2007, s. 401.  
13 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti, s. 83. 
14 TRUESDELL, Barbara. Teorie a metodologie orální historie: Jak organizovat a vést orálně historické roz-

hovory. In: MEMO, r. 2011, č. I., s. 11.  
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v pozici člověka, který danou dobu nezaţil a zná jí tudíţ jen z vyprávění. V této sféře proto 

mohla spočívat pomyslná převaha vyprávějících. Ani v jednom případě se ţádný z druhů 

této převahy neprojevil. Narátoři ke mně přistupovali jako k někomu, koho je nutné přátel-

sky „provést“ dobou, na kterou mají fantastické vzpomínky. Tento „průvodcovský syn-

drom“ mohl být umocněn nejen věkem, ale právě i pohlavím.  Existuje moţnost, ţe ke mně 

přistupovali jako k jedné ze svých fanynek. Zároveň se projevovalo nadšení, ţe má někdo 

zájem o to, co tehdy proţívali. Ale i příliš přátelský vztah můţe rozhovoru uškodit. Narátor 

pak můţe mít větší tendenci svoji výpověď zkreslovat, a přizpůsobit ji ve svůj prospěch.
15

 

Na tento aspekt musí být brán zřetel především při následné analýze rozhovorů. 

Otázka pohlaví se naplno projevila v případě rozhovoru realizovaného se ţenou. 

V některých případech je dobré, kdyţ je rozhovor genderově vyváţený. Narátorka se 

s některými tématy svěří spíše ţeně a naopak. V tomto případě to mělo poněkud jiný cha-

rakter. Vypravěčka byla zpočátku velmi ostraţitá (coţ se u muţů téměř nevyskytovalo) a 

nedůvěřivá. Lze si to vysvětlit předchozími negativními zkušenostmi, které autorka měla 

s různými univerzitními výzkumy. Poté, co padlo jméno Jana Rampicha, narátorka byla 

vstřícnější a široce se o tématu rozpovídala. Přesto nepůsobila jako průvodkyně po daném 

období. Je moţné to interpretovat tak, ţe nepůsobila v ţádném hudebním tělese a nemá 

tudíţ tendenci jednat se mnou jako s fanynkou.  

Přesto bylo postavení obou partnerů při rozhovoru nerovné.
16

 Snaţila jsem se tedy 

před rozhovorem nastudovat si co nejvíce kompetentních informací jak o narátorovi, tak o 

příslušné oblasti (kvalifikační, rekvalifikační přehrávky, Festival politické písně). Pro vy-

tvoření co nejpřirozenější atmosféry jsem pozorně naslouchala a snaţila se narátorům pro-

kazovat dostatečnou úctu a zdvořilost. Zároveň jsem se tím vyhnula problému, před kterým 

varuje Alessandro Portelli, a sice nevidět v dotazovaném jen pouhý zdroj informací.
17

 

Stejně jako vypravěči můţou mít předsudky vůči tazateli, rovněţ tazatelé mají ten-

dence k vlastním předsudkům a jejich otázky pak mohou být návodné tak, aby byly po-

platné jejich vlastnímu mínění.
18

 I přesto, ţe není moţné provádět výzkum bez naší zauja-

tosti a ovlivňování narátora
19

, výzkumníci by si však zaujatosti měli být vědomi a měli by 

                                                             
15 CUTLER, William. Accuracy in Oral History Interviewing. In: DUNAWAY, David, BAUM, Willa. Oral 

History: An Interdisciplinary  Anthology, Plymount: AltaMira Press, 1996, s. 101. 
16 VANĚK, Miroslav. Moţnosti a meze orální historie při výzkumu českého exilu, s. 402. 
17 Tamtéţ.  
18 CUTLER, William. Accuracy in Oral History Interviewing, s. 103. 
19 YOW, Valerie. Do I Like Them Too Much?. In: Oral History Review, r. 1997, č. 24, s. 62. 
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se snaţit ji zakrýt, jak jen to je moţné. I já jsem mezi svými narátory měla osobu, o níţ 

jsem během výzkumu získala kontroverzní informace. Bylo tedy před rozhovorem nutné 

pečlivě reflektovat své předsudky vůči této postavě. Stejný postup bude nezbytný při ana-

lýze daného rozhovoru. 

2. 5. Práce s rozhovory 

 V co nejkratší době jsem vyhotovila záznam o průběhu rozhovoru. V protokolu 

shrnuji, jakým způsobem jsem získala kontakt na daného narátora, jak probíhalo první se-

tkání, za jakých podmínek byl realizován rozhovor, zda bylo nahrávání přerušeno a 

z jakého důvodu, a zda byla vyprávění přítomna třetí osoba. V záznamu o rozhovoru je 

rovněţ uvedeno místo a datum konání nahrávání, délka nahrávaného rozhovoru a název 

projektu, pro který byl rozhovor realizován. Nahrané rozhovory jsem následně přepsala, a 

to především z toho důvodu, aby se mi s nimi lépe pracovalo při jejich analyzování. Pokud 

si to narátoři přáli, byly jim přepisy zaslány na následnou redakci. Tuto moţnost vyuţilo 

sedm vypravěčů.  

2. 5. 1. Přepis 

 Při přepisu jsem se snaţila zachovat co nejvěrnější podobu mluveného slova a pře-

pis je proto doslovný, včetně nespisovných slov. Citace v práci jsem však upravila do spi-

sovné formy, především kvůli přehlednosti a srozumitelnosti textu. Pouze pokud má nespi-

sovné slovo v dané větě nějaký hlubší význam, bylo v ní ponecháno. Taktéţ i vulgarismy 

jsou uváděny, mají-li své opodstatnění.  

2. 5. 2. Analýza 

 „Analýza spočívá v rozdělení celku na jednotlivé komponenty a zkoumání, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy.“
20

 Zá-

kladem byla takzvaná obsahová analýza rozhovorů. „V rámci této analýzy se snaţíme pod-

chytit významné úseky (elementy) rozhovoru pomocí tzv. kondenzace, kdyţ vydělujeme pří-

nosná sdělení eliminací „odboček“ a opakování.“
21

 Z kaţdého rozhovoru jsem si vybrala 

základní témata, na která se vyprávění soustředila. Do tabulky jsem si následně zanesla 

odpovědi narátorů na daná témata. Dále jsem si poznamenala okruhy, o nichţ narátoři 

v rozhovorech vyprávěli sami, bez mého vyzvání. Vznikl mi tak vzorek potřebných dat, 

                                                             
20 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005, s. 35. 
21 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku, s. 175. 
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která byla připravena pro následnou interpretaci. U kaţdého z témat jsem si poznamenala 

rovněţ kontext, v jakém byla sdělena.  

Při analýze je nutné uváţit všechny aspekty, které rozhovor mohly ovlivnit jak ze 

strany tazatele, tak ze strany narátora. U vypravěče je moţné zkreslení paměti. Fakta a data 

si lidé pamatují více, neţ své přístupy a postoje. Je nutné brát zřetel na to, ţe lidé tyto po-

stoje vnímají s odstupem času, proto mohou být poněkud zkreslené.
22

 Paměť neustále pra-

cuje a vystavuje se riziku manipulace. Vypravěči mohou být také ovlivněni prostředím, ve 

kterém se pohybují.
23

 Podle Halbwachse jsou totiţ naše vzpomínky za kaţdých okolností 

kolektivní a jsou nám připomínány ostatními. Platí to i v případě událostí, které jsme sami 

proţili.
24

 Zpovídané osoby jsou neustále v kontaktu s ostatními hudebníky, kteří začínali 

hrát ve stejném období. Sdělují si své dojmy, vzpomínají na různé potíţe, jeţ proţili. Často 

tak můţou historky cizích přijmout za své. Rovněţ je moţné, ţe se narátor snaţí přizpůso-

bit své názory a vzpomínky současné době. Věci nebo události, které mu tehdy nepřipadaly 

špatné, dnes můţe hodnotit opačně, protoţe se obává moţné reakce okolí a společnosti, jeţ 

je dnes ve velké míře antikomunistická.  

Tazatel by si před započetím analýzy měl uvědomit své předsudky vůči narátorovi a 

také dojmy, které z rozhovoru získal. Samotnou analýzu jsem tedy neprováděla ihned po 

nahrání rozhovoru, vţdy jsem si nechala menší časový odstup, aby mě příliš neovlivňoval 

první dojem. 

2. 5. 3. Interpretace 

 Po analýze přichází na řadu fáze interpretace. I v interpretaci by si badatel měl uvě-

domit, jakým způsobem ji můţe ovlivnit. Uvědomit si svůj přístup a očekávání. Valerie 

Yow také tvrdí, ţe pokud předstíráme, ţe nemáme ţádné předsudky, které můţou interpre-

taci ovlivnit, bráníme sami sobě v pouţívání nezbytných výzkumných prostředků.
25

 Jak 

jsem ale psala výše, je nutné tyto předsudky reflektovat. Ze získaných vzorků jsem se tedy 

snaţila sestavit pohled aktérů na danou problematiku, interpretovat jejich zkušenosti a zá-

ţitky na pozadí komunistické Plzně.   

                                                             
22 CUTLER, William. Accuracy in Oral History Interviewing, s. 101. 
23 HLAVÁČEK, Jiří. Teorie a metodologie orální historie. Kolektivní paměť a orální historie ve výzkumu 

soudobých dějin. In: MEMO, 2012/2, s. 6. 
24 HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 51. 
25 YOW, Valerie. Do I Like Them Too Much?, s. 63.  
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3. Hudba v normalizované Plzni  

 Neţ na následujících stránkách představím podmínky, za kterých se utvářela plzeň-

ská amatérská rocková scéna, je nutné si pro lepší orientaci v tématu shrnout historické 

pozadí doby, o které tato práce pojednává. 

3. 1. Historické pozadí 

Šedesátá léta v Československu s sebou přinesla určité uvolnění atmosféry. Z kri-

minálu byly propouštěny a postupně rehabilitovány oběti politických monstrprocesů pade-

sátých let, některým propuštěným se vracely i stranické legitimace. O určitém uvolnění 

svědčí například pořádání vědecké konference na zámku v Liblicích v roce 1963. Konfe-

rence byla věnovaná dílu Franze Kafky, autora do té doby tabuizovaného. Uvolnění se 

projevovalo i ve filmové nové vlně, která se dotýkala témat, jeţ by před pár lety neměla 

naději na schválení (například oscarový film reţiséra Menzela Ostře sledované vlaky).
26

 

Vycházely články a kníţky, kritizující československé vedení (například román Jak chutná 

moc od Ladislava Mňačka).
27

 Kreml však ono uvolnění pozoroval s napětím. 

V Československu mezitím začali protestovat i lidé. Na IV. sjezdu českosloven-

ských spisovatelů v létě 1967 přednesl Milan Kundera, spolu s Pavlem Kohoutem, Václa-

vem Havlem a Ludvíkem Vaculíkem kritiku komunistického vedení. Stěţovali si přede-

vším na materiální a morální devastaci země. Bouřili se rovněţ studenti, kteří 31. října 

1967 uspořádali veřejnou demonstraci kvůli častým výpadkům elektrické energie na vyso-

koškolských kolejích. Jejich heslem se stalo „Více světla!“. Představitelům státu a strany to 

bylo proti srsti a vypořádali se s tím způsobem totalitním reţimům vlastním. Demonstrace 

studentů byla tvrdě potlačena policií.
28

 

 Antonín Novotný, prezident Československé socialistické republiky a nejvyšší muţ 

strany, si s děním  ve státě nevěděl rady. Nepomohl mu ani nejvyšší představitel Sovětské-

ho svazu Leonid Breţněv. Proto v lednu roku 1968 dochází k výměně funkce prvního ta-

jemníka ÚV KSČ, kterým se stal teprve čtyřiceti šestiletý Alexandr Dubček, jenţ si získal 

podporu i mezi lidmi.
29

 Další události na sebe nenechaly dlouho čekat. Uţ v březnu téhoţ 

roku střídá Novotného ve funkci prezidenta Ludvík Svoboda a o měsíc později je vyhlášen 

Akční program KSČ.  Ten mimo jiné říká, ţe probíhá proces sbliţování všech sociálních 

                                                             
26 JUDT, Tony. Poválečná Evropa: historie po roce 1945. Praha: Slovart, 2008, s. 450. 
27 Román je kritikou tehdejšího reţimu a jeho praktik. Zdroj: JUDT, Tony. Poválečná Evropa, s. 450. 
28 JUDT, Tony. Poválečná Evropa, s. 452. 
29 Tamtéţ.  
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skupin, je potřeba změnit národní hospodářství, zapojit zemi do světové vědecko-technické 

revoluce a poskytnout široký prostor pro společenskou iniciativu a demokratizaci celého 

společenského i politického systému.
30

 V programu se píše: „K tomu, aby bylo moţno od-

povědně posoudit, co je zájmem celé společnosti, musíme mít vţdy k posouzení více alter-

nativních, odborně zdůvodněných návrhů na řešení všech sporných otázek a zajistit daleko 

rozsáhlejší a otevřenější informovanost obyvatelstva“.
31

 Zároveň představitelé reţimu po-

volují zakládat další politické strany, které se budou moci zúčastnit následujících voleb. 

Dne 8. dubna je rovněţ jmenována nová vláda v čele s Oldřichem Černíkem. O dva a půl 

měsíce později, 26. června, pak dochází k jednomu z nejdůleţitějších kroků praţského jara, 

a sice ke zrušení cenzury.
32

 Dlouhé trvání bezcenzurní období však nemělo. Došlo zároveň 

ke změnám i v rámci uspořádání Československa, které se stalo federací. 

 Díky uvolnění cenzury začínají vycházet další kritické články, jako například mani-

fest Dva tisíce slov od Ludvíka Vaculíka. Moskva začínala být nervózní, a tak docházelo 

k jednání mezi Dubčekem a Breţněvem. Nejprve byl Dubček spolu s dalšími členy česko-

slovenského komunistického vedení na návštěvě v Moskvě, v červenci pak jednali 

v Čierné nad Tisou.
33

 Telefonicky spolu tito dva představitelé jednali ještě 13. srpna 1968, 

kdy Dubček „horlivě vysvětloval, ţe se snaţí potlačovat kritiku Sovětského svazu, ale ţe se 

tento problém nevyřeší jen nařizováním shora“.
34

 Situace v Československu se nikterak 

nezměnila k obrazu Moskvy, a tak 21. srpna 1968 vstoupila na území státu armáda čítající 

půl milionu vojáků pocházejících z Polska, Maďarska, Bulharska, Německé demokratické 

republiky a Sovětského svazu.
35

 Vpád vojsk Varšavské smlouvy pak na dlouhou dobu pa-

ralyzoval veškeré dění v Československé socialistické republice.  

 Po invazi postupně nastupovala tzv. normalizace. „ČSSR se stala povolným nástro-

jem v rukou Sovětského svazu se specifickým postavením jak v rámci komunistických stá-

tů…tak ve směru k zemím třetího světa.“
36

 Rovněţ bylo vyměněno stranické vedení a do 

čela ÚV KSČ se dostal Gustáv Husák. Nové vedení sestavilo pět pilířů, na nichţ měl být 

vybudován nový systém. Pilíře tedy byly: 

                                                             
30 Akční program KSČ, s. 3, [online], [cit. 27. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf. 
31 Tamtéţ. 
32 JUDT, Tony. Poválečná Evropa, s. 453. 
33 Tamtéţ, s. 455.  
34 Tamtéţ, s. 456. 
35 Tamtéţ.  
36 RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického reţimu. Praha: Oeconomi-

ca, 2010, s. 351. 

http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf
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1) sjednocení KSČ na myšlenkách marxismu-leninismu, 

2) obnova vedoucí úlohy KSČ ve společnosti, 

3) řešení ekonomických nesnází, 

4) posílení moci dělnické třídy, 

5) normalizace vztahů s ostatními socialistickými zeměmi.
37

 

Po výměně a upevnění stranického vedení byla pozornost zaměřena na samotnou 

komunistickou stranu. V lednu 1970 přijalo Plenární zasedání ÚV KSČ „Dopis ÚV KSČ 

všem základním organizacím a členům strany k výměně legitimací KSČ“. Nařízením byly 

zahájeny rozsáhlé prověrky, které měly obnovit jednotu strany a očistit ji od nepřátelských 

ţivlů. Důsledkem toho ztratila partaj téměř půl milionu členů. V tomto čísle je však započí-

taný i počet vrácených stranických legitimací.
38

 Komunistická strana se díky tomu stala 

neschopnou reagovat na nové situace a její členská základna výrazně zestárla. Čistky se 

nevyhnuly ani dalším organizacím, jako byla televize, rozhlas, či různá periodika.
39

 Dne 

10. prosince 1970 bylo schváleno Poučení z krizového vývoje. Dokumentem nové vedení 

odmítlo Akční program a povaţovalo ho za „nesprávný a neplatný dokument, z něhoţ nel-

ze vycházet v teoretické činnosti i praktické politice strany“.
40

 Zároveň se zde legalizoval 

vstup bratrských vojsk na území Československé republiky jako akt internacionální solida-

rity.
41

 Také byl zaloţen časopis Tribuna, který rozbil monopol „pravicových oportunistic-

kých sil na sdělovací prostředky“ a navázal na „revoluční a internacionalistické tradice 

československého komunistického tisku“.
42

 

 Poté, co se komunistický reţim během dvou let vypořádal s opozicí, obrátila se jeho 

pozornost směrem ke společnosti. Československá společnost byla chudší o sto tisíc lidí, 

kteří emigrovali.
43

 Pro zbývající populaci byl zvolen takový postup, kterým bylo obyvatel-

stvo vyloučeno z rozhodování o veřejných záleţitostech.
44

 Prioritou pro reţim se stal růst 

ţivotní úrovně obyvatelstva. Rovněţ se nové vedení zaměřilo na mladé rodiny, které zača-

                                                             
37 RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického reţimu, s. 355.  
38 Tamtéţ, s. 361. 
39 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989, příspěvek k dějinám normalizace. Praha: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR: Maxdorf, 1994, s. 19. 
40 Poučení z krizového vývoje, s. 8, [online]. [Cit. 27. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/doc_details/137-

poueni-z-krizoveho-vyvoje-ve-stran-a-spolenosti-po-xxiii-sjezdu-ks.html. 
41 Tamtéţ, s. 18. 
42 Tamtéţ, s. 22. 
43 Celkové číslo je získáno z rozsudků za opuštění republiky, emigrace dosáhly počtu 106 837 osob. Zdroj: 

RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického reţimu, s. 367. 
44 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2002, s. 59. 

http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/doc_details/137-poueni-z-krizoveho-vyvoje-ve-stran-a-spolenosti-po-xxiii-sjezdu-ks.html
http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/doc_details/137-poueni-z-krizoveho-vyvoje-ve-stran-a-spolenosti-po-xxiii-sjezdu-ks.html


26 
 

lo podporovat. Matkám na mateřské dovolené bylo měsíčně vypláceno 500 Kč 
45

, poskyto-

valy se i bezúročné půjčky pro mladé novomanţele. Začalo se také s hromadnou výstavbou 

bytů. Kromě pomoci mladým byly realizovány další novinky, například byl zrušen pořad-

ník na auta, byla zahájena stavba metra, jehoţ první stanice se otevřely 9. května 1974, 

ustálila se cenová politika a prakticky neexistovala nezaměstnanost.
46

 I kdyţ reţim dokázal 

uspokojit základní potřeby obyvatelstva, docházelo k výpadku určitého sortimentu a rozví-

jela se tedy černá ekonomika.  

Upustilo se ale od ideologie a reţim nelpěl na tom, aby jí obyvatelstvo slepě věřilo. 

Postačilo, kdyţ lid plnil své povinnosti.
47

 Milan Otáhal uvádí, ţe pro pochopení normaliza-

ce je stěţejní analýza chování obyvatelstva a hlavně jejich kaţdodennost. Mezi zárodky 

občanské společnosti řadí i Jazzovou sekci pod vedením Karla Srpa, která šířila i zakázané 

umění.
48

 Společnost hodlala svůj prostor, který jí byl ponechán, vyuţít. A uţívali toho pře-

devším mladí. Svoji formu protestu mohli projevovat například hudbou, a to hlavně rocko-

vou.   

3. 2. Rocková hudba v normalizovaném Československu 

 Hudební vkus obyvatelstva v Československu byl však formován šířením oficiálně 

vybraných autorů a děl.
49

 Adam Havlík ve své práci rozdělil kulturu v Československu na 

tři části.  

1) Kultura oficiální: Touto kulturou byla definována hranice přípustného a vyznačova-

la se masovostí. Hudebníci, kteří působili v oficiální kultuře, měli otevřené dveře 

do rozhlasu a televize. Povětšinou neměli problém vydávat desky. Fungovalo to ale 

způsobem něco za něco. Jejich tvorba se musela přizpůsobit době a ideologii.  

2) Alternativní kultura: Do této sféry spadala především amatérská hudební tělesa. 

Své místo zde našly ţánry, které nebyly v oficiální sféře přípustné a tolerované. 

Pokud chtěli hudebníci vystupovat, museli mít hotové tzv. přehrávky neboli kvali-

fikační zkoušky. Pokud uspěli, dostali kvalifikaci se statusem lidoví hudebníci, ne-

bo zájmová umělecká činnost.  

                                                             
45 Matkám na mateřské dovolené pečujícím o dvě děti a jedno z nich bylo mladší jednoho roku, se vyplácel 

příspěvek 500 Kčs měsíčně. Zdroje: RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunis-

tického reţimu, s. 397. 
46 RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v  proměnách komunistického reţimu, s. 397-401. 
47 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání, s. 60.  
48 Tamtéţ, s. 63-66. 
49 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll?, s. 41. 
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3) Underground: V této sféře působili lidé, kteří nechtěli mít s establishmentem vůbec 

nic společného. Chtěli svoji nezávislost a naprostou svobodu v tom, co tvoří. 
50

 Mi-

koláš Chadima pak ještě alternativní scénu rozdělil na poloprofesionály, zájmovou 

uměleckou činnost a hraní načerno (coţ se rovná undergroundu u Adama Havlí-

ka).
51

 

3. 2. 1. Zájmová umělecká činnost 

Tato forma byla nejrozšířenější hlavně v osmdesátých letech. Pokud kapely působi-

ly ve skupině tzv. ZUČ, potřebovaly k produkci pouze souhlas zřizovatele. Měly však prá-

vo jen na proplacení dopravy, nikoli na honorář. Byl to pro ně zřejmě nejlepší způsob, jak 

mít největší svobodu mezi legálními způsoby fungování.
52

 Právě dvě výše zmíněné skupi-

ny (lidoví hudebníci a zájmová umělecká činnost) se nejčastěji objevovaly mezi plzeňský-

mi rockovými kapelami. 

3. 2. 2. Poloprofesionálové 

Do sféry poloprofesionálů Chadima řadí soubory, kterým byly uděleny kvalifikační 

přehrávky v kategorii tzv. lidových hudebníků. Zkoušky z hudební nauky pak dělal jen 

jeden člen souboru. Pokud skupina uspěla, získala nárok nechat si proplácet dopravu, pobí-

rat honorář a mohla hrát na blok či fakturu. Honorář byl určen procenty udělenými na pře-

hrávkách. Systém počítal, ţe skupiny s touto klasifikací budou hrát pouze tancovačky.
53

 A 

jak lze charakterizovat takového lidového hudebníka? Dobový metodický pokyn z roku 

1975 definoval tuto kategorii takto: „Členem souboru LH můţe být kaţdý občan, který do-

vršil 16 let věku… Členem souboru LH se můţe stát i hudebník z povolání, pokud bude 

řádně organizován v souboru LH a pokud se podrobí směrnicím pro tyto soubory.“
54

 Pří-

slušník lidového hudebního souboru směl působit jen v jednom takovém tělese.
55

 A právě 

do kategorie lidových hudebníků spadaly amatérské rockové skupiny v Plzni, proto jim 

bude na následujících stránkách věnováno více pozornosti. 

                                                             
50 HAVLÍK, Adam. Západní hudba v Československu v období normalizace. Praha 2011. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta filozofická, s. 19-20. 
51 CHADIMA, Mikuláš. Alternativa. Brno: Host, 1992, s. 8. 
52 Tamtéţ. 
53 Tamtéţ. 
54 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování činnos-

ti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
55 Výjimka byla povolena jen těm, kteří trvale hostovali v dechových orchestrech. Zdroj: Městské kulturní 

středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování činnosti lidových hudební-

ků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
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Kaţdý hudební soubor musel mít svého vedoucího, neboli kapelníka. Tím se mohl 

státi hudebník, který: poskytoval záruku uměleckého a politického vedení souboru; byl 

svými charakterovými vlastnostmi příkladem ostatním členům souboru a sloţil zkoušku 

před komisí, která rozhodla, zda je po odborné stránce schopen vést soubor lidových hu-

debníků. K této funkci se vázalo rovněţ několik povinností, jako například vyplňovat po-

tvrzení o účinkování, vybírat od pořadatele dávku 2% pro dané okresní kulturní středisko a 

vést celou administrativu souboru.
56

  

Aby mohl kapelník vykonávat svoji funkci, musel tedy absolvovat tzv. kapelnické 

zkoušky. Skládal je pouze jednou a měly doţivotní platnost. Mezi svými narátory jsem 

měla několik kapelníků, na zkoušky si jich vzpomněla však jen menšina. Lze to odůvodnit 

právě tím, ţe je muzikanti skládali jen jednou a v průběhu let je mohly vytěsnit spíše 

vzpomínky na zkoušky rekvalifikační. Na kurzech pro kapelníky přednášeli profesoři 

z plzeňské hudební konzervatoře a účastníci se vzdělávali v oblasti harmonie, dějin hudby 

a teorie.
57

 Jan Kvídera, kapelník skupiny Sejf, hodnotil kurz jako nelehký a dodával, ţe 

nebyl zaměřený příliš pro praxi, jelikoţ se i člen beatového souboru musel naučit dirigová-

ní. Zmiňuje ale také tolerantní učitele, kteří dokázali přimhouřit oko, pokud věděli, ţe diri-

gování zkoušení potřebovat nebudou. Praktickými se kurzy staly aţ v osmdesátých letech, 

kdy uţ se budoucí kapelníci například učili spočítat správně honorář. V sedmdesátých le-

tech je Jan Kvídera však hodnotí jako nelehké, zvláště hudební teorii.
58

 Další narátoři, kteří 

kurz zmiňovali, se o obtíţnosti kurzu příliš nerozhovořili, ale hlavně v oblasti historie hud-

by a hudební teorie jej brali za přínosný.
59

 

Kaţdá amatérská hudební skupina musela mít rovněţ svého zřizovatele. Zřizovatel 

měl být jakýsi garant, jenţ nesl za kapelu odpovědnost.
60

 Soubory lidových hudebníků 

mohly zřizovat pouze:  

 osvětová zařízení národních výborů, 

 jednotná odborová organizace, její sloţky a zařízení, 

 ostatní společenské organizace, 

                                                             
56 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování činnos-

ti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
57 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2014. 
58 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015.  
59 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2014. 

Rozhovor s Václavem Běhavým vedla Lucie Marková dne 13. 10. 2014. 
60 CHADIMA, Mikuláš. Alternativa, s. 8. 
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 jednotná zemědělská druţstva, 

 výrobní a spotřební lidová druţstva,  

 jiné organizace, jimţ k tomu udělilo svolení Ministerstvo školství a kultury, pokud 

činnost souboru můţe napomáhat plnění osvětových úkolů.
61

 

Proto se soubory uchylovaly k takovým zařízením, jako byly závodní kluby, Sokol, 

obvodní kulturní střediska, Klub mládeţe Dominik
62

 a další. Zřizovatel si pak musel vyţá-

dat povolení na příslušném okresním národním výboru, musel být znám vedoucí kapely, 

také seznam hudebníků, kteří v daném tělesu působili, jejich repertoár a umělecké zaměře-

ní.
63

 Role zřizovatele ale nelze chápat jen negativně, jako nesmyslné vládní nařízení. Měl 

se totiţ kapele postarat o potřebné technické zázemí.
64

 Pro řadu hudebníků to mělo své 

výhody. Díky zřizovateli mohli dostávat nějaké hudební nástroje, popřípadě aparaturu. 

Zřizovatelé jim také poskytli prostory pro úschovu hudebních nástrojů či nějakou zkušeb-

nu. Díky nim si také mohly skupiny zakoupit automobil na přepravu kapely, nástrojů a 

aparatury na veřejné produkce. Zřizovatelé to však nedělali zadarmo, dostávali od pořada-

telů 10% z kaţdé produkce.
65

 

Role pořadatelů byla rovněţ velmi specifická. Aby mohla být produkce uspořádána, 

bylo zapotřebí, aby byla souboru udělena kvalifikační přehrávka. Poté muselo být vyplně-

no povolovací řízení, kdy příslušný národní výbor schvaloval danou produkci. Pokud ji 

nepovolil, kapela nesměla vystoupit. Pokud se však vystoupení konalo a bylo úspěšné, 

pořadatelé na tom mohli velmi slušně vydělat. Kapela si totiţ směla účtovat jen tolik, kolik 

bylo stanoveno, k tomu mohli připočítat procenta udělená na přehrávkách. Co zbylo, zůsta-

lo pořadateli. A tak si třeba pobočka Svazu ţen v městě produkce mohla díky skupině 

Odyssea dovolit jet na dovolenou k Jaderskému moři. Kapela ale nezůstala ztrátová, hu-

debníci dostávali například na cestu řízky, nebo bednu vína.
66

 

                                                             
61 112/1960 Sb., Vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 o zřizování a činnosti sou-
borů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků [online]. [Cit. 22. 4. 2015].  

Dostupné z http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29837&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
62 Plzeň 1945-1985: 40 let budování socialismu v Plzni. Plzeň: Národní výbor města Plzně, 1985, s. 76. 
63 112/1960 Sb., Vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 o zřizování a činnosti sou-

borů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků [online]. [Cit. 22. 4. 2015].  

Dostupné z http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29837&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
64 CHADIMA, Mikoláš. Alternativa, s. 8. 
65 112/1960 Sb., Vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 o zřizování a činnosti sou-

borů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků [online]. [Cit. 22. 4. 2015].  

Dostupné z http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29837&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
66 Rozhovor s Václavem Běhavým vedla Lucie Marková 13. 10. 2014.  
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Rocková hudba si našla své místo především mezi mladými. „Umoţňovala (jim) 

uniknout před ohavnou realitou těch let, vymezit se vůči ní, vést permanentní vzpouru zdo-

la“.
67

 Vůbec první zmínka o rock´n´rollu v Československu je z roku 1956, kdyţ v klubu 

Reduta zahrál Akord Club skladbu Rock Around the Clock, kterou v originále nazpíval Bill 

Halley. U nás byla přezpívaná Jiřím Suchým pod názvem Tak plyne řeky proud.
68

 Za první 

rock´n´rollovou skupinu, která u nás vznikla, můţeme povaţovat uskupení Samuel´s Band. 

Bylo zaloţeno v letech 1958-1959 na poděbradské fakultě a u jejího zrodu stáli Petr Kap-

lan a Pavel Chrastina. Skupina zpívala anglicky, ale dlouho jim to nevydrţelo, uţ v roce 

1960 muselo uskupení skončit. Další významnou rockovou skupinou byla sestava se jmé-

nem Sputnici. Zaloţil ji Tomáš Vašíček a s ním skupinu tvořili Petr Janda, Jan Obermayer 

a Eduard Krečmar, který začal skládat české texty. Miki Volek pak zaloţil skupinu Crazy 

Boys, která byla průkopníkem poněkud tvrdší hudby, vycházející z Little Richarda.
69

 Po-

kud jde o první rock´n´rollovou skladbu, stala se jí Marnivá sestřenice z dílny Jiřího Su-

chého.
70

 Za prvního průkopníka rock´n´rollu je ale povaţován Pavel Bobek, který pravi-

delně poslouchal zahraniční rozhlas a melodie si pak hrával na piano. Také jako první zá-

stupce rocku pracoval v redakci časopisu Melodie.  

Rocková hudba zaţívala v šedesátých letech v Československu svůj vzestup. Prů-

kopnický byl také rok 1964. V tomto roce se profesionalizovala skupina Olympic, vznikla 

skupina Beatmen (první toho druhu u nás) a rovněţ se začal vysílat pořad Dvanáct na hou-

pačce. Byla to hitparáda, kde o pořadí písniček rozhodovali posluchači svými dopisy. Au-

tory byli manţelé Jiří a Miroslava Černých. O rock´n´rollové hudbě se posluchači mohli 

dozvídat i z rozhlasu, prostřednictvím pořadu Mikrofórum. Za úkol měl seznamovat divá-

ky se světovými proudy pop music a rock´n´rollem. Od reţimu to byla jistým způsobem i 

vypočítavost, protoţe ve stejném čase jako běţelo Mikrofórum, vysílala Svobodná Evropa 

oblíbený hudební blok.
71

 

 Předešlé řádky nabídly pohled do celorepublikového vývoje beatové hudby, řádky 

následující však budou pojednávat výlučně o bigbítu v Plzni, proto je vhodné si představit i 

dějiny rockové muziky v západočeské metropoli. 

                                                             
67 DIESTLER, Radek v předmluvě knihy VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll?, s. 11. 
68 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll?, s. 208. 
69 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej. Bigbít. Praha: Plus, 2010, s. 13-15. 
70 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll?, s. 208. 
71 LINDAUR, Vojtěch, KONRÁD, Ondřej. Bigbít, s. 22-25. 
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3. 3. Plzeňská rocková scéna 

Práce si neklade za cíl poskytnout chronologický přehled plzeňských hudebních 

skupin, navíc o tom konec konců pojednává kníţka Ladislava Rotta.
72

 Protoţe je mnohdy 

obtíţné se v hudebních tělesech působících na plzeňské scéně orientovat, povaţuji za 

vhodné poskytnout čtenáři alespoň krátký pohled na vývoj těch hudebních těles, ze kterých 

pocházejí narátoři a na jejichţ příkladu budu demonstrovat podmínky plzeňské hudební 

scény.  

V letech 1964-1965 se rockové dění odehrávalo hlavně v Praze, ale s nástupem 

britského rocku u nás se začaly objevovat skupiny i mimo hlavní město.
73

 V Plzni vznikla 

první bigbítová skupina v roce 1962 pod jménem Memphis. Ve skupině působil Zdeněk 

Raboch, Jan Brouček, Ladislav Holý, Jiří Kadlec, Oldřich Říha a Vojmír Frič. První zku-

šebna byla v bytě u rodičů Zdeňka Rabocha.
74

 Ten na svoji skupinu vzpomíná takto: 

„Hned ve škole jsem se rozhodl, ţe zaloţím bigbítovou kapelu. Tehdy to bylo pole neorané, 

protoţe se skoro nic nevědělo… Bylo to docela odváţné, ale já jsem si to nebral jako něja-

kou odvahu, protoţe jsem si to vůbec neuvědomoval. Já jsem tím bigbítem ţil a v podstatě 

jsem ani nechápal, ţe někdo proti tomu můţe něco mít.“
75

 Skupina hrála převzaté skladby, 

zpívané tzv. svahilštinou
76

. Písně byly odposlouchané z rádia. Hudební skupina měla pře-

hrávku i zřizovatele. Měla i několik vystoupení, po roce však byla zrušena.
77

 

V roce 1964 vznikla v Druztové u Plzně kapela Weeping Spectres, ve které hráli 

Josef Řáha, Karel Tarantík, Radoslav Křemenák, Jiří Lang a Václav Duchoň.
78

 Stejně jako 

většina začínajících skupin hráli převzatý repertoár, inspirací jim byli především Beatles. 

Beatles byli ve většině případech důvodem, který mladé lidi přitáhl k bigbítové muzice. To 

potvrzuje i Jiří Lang: „někdy ve dvaašedesátém jsem slyšel prvně Beatles, takový to ou jé, 

ou jé v rádiu a to mě dostalo, tím pro mě všechno skončilo a nastala pro mě moje ţivotní 

éra, muzika“.
79

  Podobná sestava se o dva roky později objevila ve skupině Atlantis (J. 
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Lang, R. Křemenák) a přidal se k nim konzervatorista Karel Němec, Jan Prokop a Ladislav 

Somolík. Ani toto uskupení dlouho nevydrţelo, po roce se rozpadlo a to kdyţ si Jiří Lang 

s Radkem Křemenákem a Karlem Němcem zaloţili skupinu Regenerace.
80

 

V šedesátých letech se rocková hudba nejen hrála na ţivo, ale také se pouštěla 

z desek. Svůj začátek tedy zaznamenávají diskotéky. V Praze se první diskotéka odehrála 

v prosinci 1967 s diskţokejem Petrem Černockým.
81

 Plzeň měla malé zpoţdění. Ta úplně 

první plzeňská se konala v Klubu mládeţe Dominik v dubnu roku 1969 pod vedením 

Zdeňka Rabocha.
82

 Hrály se převáţně anglické písničky. Inspirací se pro Zdeňka Rabocha 

stalo rádio Luxembourg.
83

 Tehdejší diskotéka se od těch dnešních lišila. V té době nebylo 

příliš moţností, jak se dostat k muzice západní provenience, navíc rockové. Proto se jed-

ním z těchto zdrojů staly diskotéky. Lidé si tam především chodili poslechnout muziku, 

tanec byl aţ druhořadý. I nad diskotékami však chtěla mít moc kontrolu. Diskţokejové 

museli projít povinnými přehrávkami, byl rovněţ stanoven poměr západní hudby vůči so-

cialistické. Převaţovat musely skladby z oblasti Sovětského svazu. Tento poměr se ovšem 

nedodrţoval.
84

 

To uţ se ale přesouváme do sedmé dekády minulého století. Do éry, o které Ladi-

slav Rott tvrdí, ţe se rocková hudba odklonila od melodického a bezstarostného bigbítu. 

Místo toho se začala rozmáhat disco hudba, či fúze rocku s jazzem. Pro plzeňskou rocko-

vou scénu byl ale důleţitý vliv hard rocku.
85

 V sedmdesátých letech se utvořila kapela K. 

B. K. Experiment (sestava Karla Kopejtka, Břetislava Miloty a Karla Němce), později se 

k nim přidali další hudebníci, Ladislav Rýdl a Sváťa Chládek. Po několika obměnách hrála 

kapela v sestavě K. Kopejtko, J. Duroň, V. Krampol, V. Nový, S. Chládek. Od roku 1973 

se proto kapela jmenovala jen Experiment. Měla tak hutný zvuk, ţe to při jedné 

z tancovaček poplašilo i krávy za zdí.
86

 Z této sestavy se pak utvořila dvě nová hudební 

tělesa. Místo Vladimíra Krampola nastoupil A. Fekl a Sváťu Chládka nahradil Radek 

Křemenák, odchází však Karel Kopejtko, který s sebou bere i název Experiment. Pro zbý-
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vající čtyři hudebníky vymyslel novou skupinu Radek Křemenák a tak vznikl později slav-

ný Bumerang (to se připojili ještě Richard Kybic a Jiří Lang).
87

 

Bumerang patřil mezi špičku rockových skupin plzeňské hudební scény. Byla to 

rovněţ jedna z mála plzeňských skupin, která se dostala do celorepublikového povědomí. 

Kapela byla perfektně sezpívaná a měla špičkovou aparaturu. Na jednu z tancovaček 

v Hrádku u Rokycan, kterou Bumerang odehrál, se také přijela podívat Petra Janů se svým 

manţelem a manaţerem Michalem Zelenkou. Ta si pak Bumerang vybrala jako doprovod-

nou kapelu a tak se skupina dala na profesionální dráhu v Praze. Spolupráce ale nevydrţela 

dlouho. Bumerang vlastně Petru Janů nepotřeboval. Takto na počátek spolupráce vzpomíná 

bubeník skupiny Bumerang Jiří Lang: „Tak jsme hráli… v Hrádku u Rokycan a najednou 

se tam ve dveřích objevil… Ota Petřina, co hrál s Neckářem, vlastně hraje taky dodneška a 

Petra Janů a Zelenka, tak tam těch pětačtyřicet minut stáli, neţ jsme to dohráli, byla pře-

stávka, šli jsme do šatny, oni tam přišli: "Dobrý den, tady… Petra Janů, já jsem Michal 

Zelenka, její manţel, to je Ota Petřina a chtěli jsme se vás zeptat, jaký budete chtít kos-

týmy." [Smích]. My jsme jako koukali: „jaký kostýmy, vţdyť napřed se…"- „No my jsme to 

poslouchali a my to prostě bereme."
88

 Během spolupráce s Petrou Janů skupina rovněţ 

natočila film v reţii Jana Schmidta s názvem Koncert.
89

 

Druhá skupina, která vznikla z bývalého Experimentu, byla Rogallo, kterému před-

cházelo ještě uskupení Roky, Variace a Galaxie. Vznik Rogalla se datuje rokem 1979 a 

první sestavu tvořil J. Varhan, J. Duroň, Z. Anděl a K. Kopejtko.
90

 Kapela byla v Plzni 

velmi oblíbená a rovněţ si tvořila vlastní písničky. S jednou z nich, Kolo skládací, se do-

stali do televize, ceny brali i na Festivalu politické písně. Uskupení hrálo však jen tři ro-

ky.
91

 Úspěšným hardrockovým tělesem byl i Sejf, který se utvořil v roce 1971 v Blovicích 

pod vedení Jana Kvídery a o rok později poprvé vystupuje na veřejnosti. Byl velmi oblíbe-

ný, hard rockovou skupinou se stává však aţ v sestavě s Karlem Kopejtkem, kdy i na po-
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vinných přehrávkách získává 90%.
92

 Skupina hrála do roku 1988 a prošlo jí řada dobrých 

muzikantů, mezi nimi například i Jirka „Dědek“ Šindelář.
93

 

Zmiňuji-li úspěšná rocková hudební tělesa hrající v Plzni, nemůţu zapomenout na 

sestavu, jejíţ kariéra se datuje rokem 1972 a jeţ nesla název Koule. Skupinu tvořil Jan No-

vý-Cimbura, Josef Lisec, Jirka „Bavr“ Lokajíček a Václav Běhavý. Hráli spolu dva roky a 

pak se rozpadli, někteří z nich přešli do nové skupiny Vozembouch (Nový-Cimbura, Běha-

vý, Lokajíček). Tato skupina měla ale problémy, na Městské kulturní středisko v Plzni 

chodily anonymní dopisy a Vozembouch byl zakázán. Skupina tedy odešla papírově 

z Plzně do Berouna (zřizovatelem se stal ROH Buzuluk), ale v Plzni hrála dál. Ne však pod 

názvem Vozembouch, ale Odyssea. Takto fungovali od roku 1979. Osazenstvo kapely se, 

tak jako u ostatních hudebních těles, měnilo. Za nejúspěšnější je však povaţována sestava 

V. Běhavý, J. Nový-Cimbura, J. Lokajíček a R. Andrejs. Hudebníci si skládali vlastní pís-

ničky a dostali se také na koncertní podia.
94

 Sami svoji hudbu charakterizují takto: „Hu-

debně byla Odyssea klasický a s energií a chutí zahraný hard rock s výraznými refrény“.
95

 

Ve skupině se ještě vyměnila sestava, ale s přestávkami hrají dodnes. 
96

 

Na amatérském rockovém plzeňském poli v sedmdesátých letech hrála také skupina 

The Cathedral (O. Říha, W. Buzinkay, V. Krampol), která prezentovala převzaté písničky, 

hlavně od Led Zeppelin, Kinks a Who. S nastupující normalizací ale začal vadit název 

skupiny a tak se přejmenovali na Říha, Řánek & Buzinkay. Po roce a půl odešel Olda Říha 

a zaloţil Mahagon, zbývající sestava (Řánek a Buzinkay) k sobě přibrali Richarda Kybice 

a vznikl Katedrál II.
97

 

Výše představené skupiny byly ty, které přes větší či menší potíţe mohly veřejně 

hrát na koncertech, respektive tancovačkách. V sedmdesátých letech se ale v Plzni začíná 

formovat i hudební underground. První a jedinou plzeňskou undergroundovou skupinou 

byl The Úţas. Jeho vznik můţeme datovat rokem 1976, kdy se jeden ze zakládajících členů 

Jiří Větrovský vrací z Prahy zpět do Plzně. V Praze se seznámil s prostředím undergroundu 

a právě praţský underground mu byl inspirací a tak po návratu zaloţil kapelu, která od 
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svého počátku šla cestou tzv. druhé kultury.
98

 Během svého fungování byla skupina pod 

tlakem policie a tak zkusila kličku, kterou praktikovali muzikanti po zákazu jejich souborů 

– přejmenovali se. Tak tedy vznikl The Suřík. Název se odvozoval od suříkové barvy. Mu-

ziku si kapela vymýšlela sama, texty přebírali od básníků jako Jiří Gruša, Ivan Wernisch, 

Miloslav Topinka, Ladislav Dvořák.
 99

 

Na konci sedmdesátých let se v Plzni postupně zabydloval punk. Jedním z impulsů 

pro plzeňské punkové začátky byl pořad na západoněmecké televizi, kde se objevila skupi-

na Sex Pistols. Začala se tedy utvářet nová punková uskupení. Za úplně první můţeme 

povaţovat skupinu Šrot, Ball Bearing (později Kuličkové loţisko) a Náhradní díl.
100

 O 

tom, co plzeňské muzikanty inspirovalo, promluvil člen Kuličkového loţiska Caine 

v dokumentu České televize Bigbít: „To prvotní, co k čemu nás ten punk, nebo to s čím 

jsme se setkávali, s tou novou vlnou inspiroval, bylo, ţe prostě kaţdej můţe vzít nástroj a 

dělat si, ţe hraje a můţe dělat bordel a bavit se tim a vůbec není vázanej tim, ţe neumí, ţe 

nemá hudební sluch, ţe nemá, ţe nezná stupnice, nebo ţe nezná akordy. To bylo úplně 

ukradený v tu chvíli“.
101

 S rokem 1985 však zanikají poslední skupiny první punkové ge-

nerace.
102

 První novovlnnou kapelou v Plzni byla kapela Petr Mach, zaloţená v roce 

1983.
103

 

3. 3. 1. Inspirační zdroj 

Ve většině případů narátory a jejich pozdější skupiny ovlivnili interpreti ze Západu, 

hlavně styl a písničky Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, nebo třeba Jimi Hendrixe. U 

plzeňského undergroundu můţeme vidět inspiraci Frankem Zappou nebo Plastic People of 

the Universe. S rockovou hudbou se mládeţ v Plzni seznámila hlavě díky rozhlasovým 

stanicím, jako byla Svobodná Evropa, Luxembourg nebo Hlas Ameriky. Právě rádio 

Luxembourg můţeme povaţovat za jeden z klíčových impulzů a inspirační zdroj pro vývoj 

československé hudby.
104

 Plzeň měla rovněţ jednu výhodu a tou byla moţnost sledovat 

pořady na německé televizi, jeţ vysílala tzv. Rockpalasty, kde se během noci vystřídaly 
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různé hudební skupiny. Vliv německé televize zmiňovala většina narátorů, správce plzeň-

ské hudby Ladislav Rott by však její roli nepřeceňoval: „Ta německá televize je obrovský 

mýtus, o tom se pořád mluví a není to pravda. Protoţe televize německá vysílala tehdy v 

těch šedesátých nebo sedmdesátých letech zhruba tak, jako vysílá dneska… Pravda, byly 

tam pořady, ale nebylo jich moc. Byly to takzvané Beat kluby, to bylo jednou za měsíc, ho-

dinový pořad v sobotu odpoledne, kde se hrálo na playback. Tam nebyl koncert…“
105

  

Rockpalasty však oceňuje: „Ale byl jediný skvostný pořad na německé televizi a to 

byly tzv. Rockpalasty. To byla skutečně nádhera… Začínalo to někdy tak kolem jedenácté 

večer a končilo to v šest, sedm ráno. A to byl přímý přenos.“
106

 Dále argumentuje, ţe si 

hudebníci z německé televize nemohli vzít vzor, jelikoţ kapely, které se objevovaly 

v Rockpalastech, byly na daleko lepší úrovni, neţ plzeňské beatové soubory. Moţná se 

rockové hudební soubory působící v Plzni kvalitou nerovnaly souborům vystupujícím 

v německé televizi, vzorem jim však být mohly. Pořady německých stanic tedy představo-

valy inspirační zdroj a hlavně způsob, jak vidět obdivované skupiny tzv. v akci. 

Oblíbenou hudbu si muzikanti mohli zprostředkovat i doma. Například si 

z rozhlasových stanic nahrávali písničky, aby si je později mohli přehrávat na cívkových 

magnetofonech. Pokud si chtěli pořídit gramofonovou desku, byli odkázáni na nabídku 

československých hudebních vydavatelství, či prodejny středisek spřátelených států. Pří-

padně mohli vyuţít pobytu příbuzných v zahraničí, nebo se spolehnout na černou burzu. 

Největší burzy gramofonových desek se konaly v Praze nebo Ostravě.
107

 

V Československu rovněţ vycházela tzv. licenční alba, coţ byla buď řadová „elpíčka“ in-

terpreta, která v licenci převzala hudební nakladatelství Supraphon a Opus, anebo se jedna-

lo o kompilace nahrávek téhoţ. Na takto vydaných deskách byly přidaným bonusem tzv. 

sleevenoty, neboli ediční poznámky uveřejněné na zadní či vnitřní straně přebalu. Zde si 

zájemce mohl přečíst v češtině informace o daném interpretovi.
108

  

Desky si zřejmě nejčastěji opatřovali diskţokejové, kteří pak rockovou hudbu zpro-

středkovávali mládeţi na svých poslechových diskotékách. Například plzeňský diskţokej 

Zdeněk Raboch vyuţil příbuzné v Americe, která mu zasílala desky. Petr Vacek naopak 

pokryl veškeré moţné způsoby, jak si vinyly obstarat. Vyuţil kontaktů se zahraničím, kdy 
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mu desky vozil tenista Tomáš Šmíd, popřípadě mu je dováţeli přátelé z Francie. Dalším 

zdrojem pro pana Vacka byla nakladatelství Panton a Supraphon, také dvakrát vyuţil praţ-

skou burzu.
109

 Desky diskţokejů představovaly zdroj i pro členy rockových skupin, kteří si 

je od nich vypůjčovali a přetáčeli na pásky. Z pásků se pak na hudební nástroje učili jed-

notlivé party, aby je později mohli předvést veřejnosti.  

3. 3. 2. Hudební nástroje a aparatura  

 Poté, co se narátoři seznámili s hudbou západní produkce a naplno jí propadli, pro-

pukla u nich touha zaloţit si svoji vlastní skupinu a hrát beatovou hudbu. Uţ se vznikem 

kapely ale museli překonávat první potíţe a to s opatřováním hudebních nástrojů a aparatu-

ry. Nástroje se daly sice sehnat v hudebninách, nebyla to však záleţitost finančně příjemná. 

Hudebníci si na ně museli vydělávat po brigádách, případně jim finančně pomáhali rodiče. 

Z kytar se nejčastěji kupovaly československé Jolany. Na elektrickou kytaru značky Jolana 

v šedesátých letech hrála spousta muzikantů a vyrostly na ní dodnes hrající legendy. Hu-

dební publicista Aleš Opekar konstatoval, ţe kytary Jolana pro československou populární 

hudbu představovaly totéţ, co Škodovka pro automobilový průmysl. Byl to takový zá-

klad.
110

 V názorech na kvalitu se však vypravěči rozcházejí, někteří jim přisuzují dobrou, 

ba špičkovou úroveň, jiní tvrdí pravý opak. V jednom se však narátoři shodují a to je touha 

po lepším nástroji, neţ byly k dostání v Československu. Západní skupiny totiţ představo-

valy pro hudebníky inspiraci nejen v hudbě, ale i v hudebních nástrojích. Takové nástroje 

se však v republice sháněly velmi těţko a dováţet se do Československa začaly aţ koncem 

osmdesátých let.
111

 Proto byly pro hudebníky důleţité kontakty na Západ, přes které se 

daly nakoupit kvalitní nástroje i aparatura.  

 Často také nástroje a aparatura fungovaly na principu „udělej si sám“. Jiří Lang, 

bubeník skupiny Bumerang a Turbo, své první bubny získal tak, ţe je poskládal ze všeho 

moţného, co bylo k dispozici. Například velký buben měl od kapely, která hrávala na po-

hřbech. Šlapku k bubnům, jeţ nebyla k dostání, mu vyrobil kamarád ze skupiny.
112

 Později 

si pořídil bubny značky Amati. Ani ty zřejmě pro bubeníky nepředstavovaly záruku kvali-

ty. Na bubny Amati si stěţoval hudebník skupiny Odyssea, kdy na přehrávkách pronesl 

slova, ţe si za takový malý honorář nemůţe koupit pořádné bubny a musí hrát na „amát-

                                                             
109 Rozhovor s Petrem Vackem vedla Lucie Marková dne 25. 8. 2014. 
110 Hudební nástroje, pořad ČT Retro [online]. [Cit. 22. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360029/. 
111 Tamtéţ. 
112 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2014. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360029/
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ky“.
113

 Vyměnil je nakonec i Jiří Lang, jenţ si pořídil od kamaráda bicí soupravu značky 

Pearl.
114

 

 Po domácku vyráběná byla i první aparatura plzeňských hudebníků. Zpočátku se 

hrálo na rádia či promítačky, normální aparatury byly opět finančně nedostupné. Sen hu-

debníků byla aparatura značky Regent nebo Marshall. Někteří muzikanti či diskţokejové si 

tento sen splnili, Odyssea si v Německu pořídila Marshall
115

, Zdeněk Raboch zakoupil zase 

aparaturu Regent. Jak ale dodával, bylo to zboţí podpultové a bylo nutné mít známosti, aby 

člověk mohl získat takovou aparaturu.
116

 K dobré aparatuře se hudebníci mohli dostat i 

díky zřizovatelům, kteří poskytovali skupinám a diskţokejům potřebné technické zázemí. 

Takové moţnosti ze začátku vyuţíval Petr Vacek, nebo i Václav Běhavý. Nejšpičkovější 

aparaturou se v Plzni však blýskla skupina Bumerang, jeţ byla hrdým majitelem soupravy 

Allsound 2x400W a vlastnila například i první syntetizér značky Moog v Plzni.
117

 

 Hudební nástroje a aparatura představovaly pro kapely a diskţokeje první krůček 

k působení, ale zároveň i první problémy spojené s hudbou. Byla to však překáţka, která 

byla malicherná ve srovnání s tím, jaké další nástrahy reţim pro rockové hudebníky při-

pravil. 

  

                                                             
113 Rozhovor s Janem Novým-Cimburou vedla Lucie Marková dne 20. 10. 2014. 
114 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2014. 
115 Rozhovor s Václavem Běhavým vedla Lucie Marková, dne 13. 10. 2014. 
116 Rozhovor se Zdeňkem Rabochem vedla Lucie Marková dne 14. 8. 2014. 
117 ROTT, Ladislav. Tak se začínalo, s. 40. 
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4. Bigbítová hudba a moc 

Je obecně známo, ţe komunistický reţim a jeho mocenské orgány neměly beatovou 

hudbu příliš v oblibě.  Stejně tak se jim nezamlouvaly ani symboly s rockovou hudbou 

spojené, a sice elektrická kytara a dlouhé vlasy. Právě s délkou vlasů měli fanoušci bigbítu 

problémy. Komunistický reţim se s dlouhými vlasy u muţů snaţil bojovat. Chtěl totiţ vyjít 

vstříc většině společnosti, která na máničky
118

 pohlíţela rovněţ s despektem. Shodu tedy 

nalezla v něčem, coby se dalo označit jako maloburţoazní hodnoty, tzn. slušný vzhled, 

pracovitost a slušné chování.
119

 V roce 1966 proběhla rozsáhlá represivní akce proti 

muţům s dlouhými vlasy, kdy jim byly stříhány na ulicích.
120

 O šest let později, roku 1972 

běţela v televizi kampaň „Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás!“, kde se autoři odvolávali 

na řeckou kulturu. Tam dlouhé vlasy byly symbolem zţenštilosti. Stejně tak byly povaţo-

vány za protest nekonformní mládeţe v USA a v zemích západní Evropy protestem proti 

přeţívajícím systémům kapitalismu.
121

  

Nesnáze s délkou vlasů měli příznivci rockové hudby například ve vzdělávacích za-

řízeních. Takto vzpomíná Jiří Větrovský: „A to třeba my jsme šli do školy a ráno přišel 

ředitel do třídy a nakreslil na tabuli hlavu, zakótovaný poloměry okolo uší zakótováno kam 

ty vlasy mají jít nad límec, nad obočí, všechno to bylo přesně takhle vypsané. Řekl, ţe 

takhle druhý den všichni přijdeme a kdo nepřijde, tak bude vyloučený ze školy.“
122

 Ředitelé 

škol také vyhroţovali nepřipuštěním k maturitě, pokud se daný jedinec neostříhá. V řadě 

případů se tak nechali rockeři kvůli dokončení školy ostříhat. Zároveň potřebovaly mocen-

ské orgány omezit sílu elektrické kytary a tak proti bigbítové hudbě byla vedena i ideolo-

gická kampaň v tisku. Kampaně proti vlasatcům se nevyhnuly i jiným zemím socialistic-

kého bloku, ale i státům na Západě.
123

 

V roce 1977 vyšel v deníku Pravda článek s názvem Od decibelů k demolování?. 

Autorem byl redaktor Ivan Šovag. V článku se autor opírá do beatových kapel, jejich ná-

                                                             
118 Pojem mánička má několik původů, jeden z nich odkazuje na účes, který nosila Mánička, loutka vystupu-
jící v představeních Divadla Spejbla a Hurvínka. Druhý souvisí se slovem Máňa jako Marie. Zdroj: Vraťte 

nám naše vlasy, pořad České televize Historie.cs [online]. [Cit. 17. 6. 2015]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/.  
119 Tamtéţ.  
120 DENČEVOVÁ, Ivana. Underground jako politický fenomén. Praha 2013. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Fakulta filozofická, s. 48. 
121 Jablko sváru, dobový dokument z roku 1973 [online]. [Cit. 22. 4. 2015].  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Y2Aq8zsMoxw. 
122 Rozhovor s Jiřím Větrovským vedla Lucie Marková 10. 9. 2014. 
123  Vraťte nám naše vlasy, pořad České televize Historie.cs [online]. [Cit. 17. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2Aq8zsMoxw
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/
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zvů a cizojazyčných textů, kritizuje ale také pořadatele, jiţ tuto hudbu zprostředkovávají 

veřejnosti. Aby Šovag podtrhl špatné vlastnosti bigbítové hudby a vyzdvihl dobré úmysly, 

které strana s tímto ţánrem má, přidává návod, které cizojazyčné písničky mohou být 

uplatňovány (např. písnička, jejíţ obsah je všem dobře známý a přináší atmosféru nějakého 

dění ve světě, písnička ducha a srdce, která spojuje lidi po celém světě; zpívat a hrát ji však 

můţe pouze perfektní kapela a perfektní zpěvák). Pro dokreslení demolujících účinků, jeţ 

má rock na dospělé a mládeţ, uvádí na závěr příběh svého přítele, který byl dobrým hu-

debníkem v jakémsi orchestru na jiţní Moravě, ale po poslechu beatové hudby odloţil svůj 

nástroj a pro jistotu ani děti nedává do lidové školy umění.
124

  

Tento jazykový diskurz strany od počátku sedmdesátých let aţ do roku 1983, kdy 

se pozornost mocenských orgánů přeorientovala na hnutí punk, je velmi důleţitý pro po-

chopení dobové atmosféry a podmínek, za kterých beatová hudební subkultura fungovala. 

Komunistický systém se tento druh hudby snaţil eliminovat. Nejlepší způsob, jak toho 

docílit, je právě negativní kampaň v tisku nebo televizi.
125

 Vzhledem k dostupnosti infor-

mací o bigbítové hudbě u nás bylo právě to, co komunistická strana servírovala obyvatel-

stvu v oficiálním tisku, jediným zdrojem informací o tomto stylu hudby (nicméně lidé, 

kteří se o tento styl muziky zajímali, si dokázali příslušné objektivní informace obstarat). 

Aby se tedy rocková muzika nešířila příliš mezi lidi, snaţila se ji strana zesměšnit, dekla-

sovat, pošpinit. Pro ukázku dobového jazyka uvádím několik odstavců z jiţ zmíněného 

článku Ivana Šovaga. 

„Některé beatové kapely si myslí, ţe nám dělají milost, kdyţ nezpívají anglicky, ale 

česky. Zatímco milost projevují někteří pořadatelé, jestliţe je uvádějí. Beatoví hudebníci, 

nelamentujte, ţe vás zase máme na pořadu. Pamatujete si na doby, kdy jste se jmenovali 

The…, a kdy vám bylo doporučeno, abyste byli Čechy? Pokládali jste to (někteří) za ome-

zování tvůrčí svobody. Dnes ani pes neštěkne po oněch názvech, po oněch fetiších. Název 

zněl exoticky, ale stejně jste byli „Brouci“, „Pavouci“ či „Klíšťata“. Našemu jazyku přece 

zní lahodněji – „Plavci“, „Vodomilové“ či „Zelenáči“… Dnes zpíváte česky! Současná 

hudba uţ tak dost ohlušuje a má-li ještě „ohlušovat“ nesrozumitelným textem, pak je to 

pochybná kulisa, o níţ by vám dost zase řekli psychologové. Hudba má ve spojení s textem 

něco říkat… Poctivé a dobré beatové hudebníky jistě netěší slyšet to, co po jednom vystou-

                                                             
124 ŠOVAG, Ivan. Od decibelů k demolování. In: Pravda, 24. 8. 1977, č. ročníku: 54, č. výtisku: 199, s. 5. 
125 Jablko sváru, dobový dokument z roku 1973 [online]. [Cit. 22. 4. 2015].  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Y2Aq8zsMoxw. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2Aq8zsMoxw


41 
 

pení nad demolovaným sálem pronesli posluchači: „Zdaleka ne The Decibel, ale The De-

bil.“ Neměli coby muzikanti rádi dechovku, váţnou hudbu, folklor. Teď spílají i beatu. Inu 

– kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Nikdy do ní nespadnout ti beatoví muzikanti, 

jejichţ hudba, projev je pěkný. Těm přeju zdar.“
126

 

Aby se beatová hudba v Plzni příliš nevymkla kontrole, museli příslušníci bigbíto-

vých souborů chodit na povinná školení, pořádaná oddělením ZUČ, útvarem MŠVV Měst-

ského kulturního střediska a metodického oddělení Klubu mládeţe Dominik.
127

 Program se 

sestával z odborných přednášek (přednášel například Ondřej Konrád), dále byly na pro-

gram zařazeny přednášky pojednávající o řízení kultury v ČSSR, vlivu hudby na charakter 

a úroveň společenské zábavy, mezinárodní situaci, významu a poslání festivalu politické 

písně.
128

 Po školení následovaly povinné zkoušky účastníků školení. Ke zkoušce měl kaţ-

dý uchazeč přinést vypracovanou třístránkovou písemnou práci. Například v r. 1979 byla 

vypsána tato témata: a) Co je socialistický realismus a jak se s ním setkávám; b) Jak chápu 

pojetí vedoucí úlohy KSČ v kulturní politice; c) Co obnáší tzv. třetí koš konference 

v Helsinkách. Hodnocen byl společensko-politický pohovor, písemná práce a odborné zna-

losti. Otázky ze znalostí mohly vypadat třeba takto: vysvětli význam RVHP, co víš o SNP, 

nejvýznamnější politické výročí roku 1979, nebo: od kolika let můţe LH účinkovat 

v souboru, od kolika let můţe hrát LH za úplatu, kdy je soubor povinen přihlásit se 

k přehrávce, atp. (celý seznam přikládám v příloze).
129

 Mimo školení členů beatových sou-

borů musela uskupení v případě, ţe chtěla působit za úplatu, skládat ještě tzv. rekvalifikač-

ní přehrávku. 

4. 1. Kvalifikační a rekvalifikační přehrávky 

 Soubor lidových hudebníků se povaţoval za zřízený aţ v okamţiku sloţení přísluš-

né kvalifikační přehrávky.
130

 Kvalifikační přehrávku pro lidové hudebníky vypisoval pří-

slušný odbor kultury Okresního národního výboru a to nejméně jednou za dva roky. Sklá-

dat se mohla rovněţ mimořádná přehrávka, pokud se výrazně proměnilo obsazení souboru 

(tzn. změnila-li se jedna třetina členů souboru). Zkouška se konala před odbornou posud-

kovou komisí, která se sestávala z hudebníků, krajského inspektora kultury a metodika 

                                                             
126 ŠOVAG, Ivan. Od decibelů k demolování, s. 5. 
127 Městské kulturní středisko. Školení beatových souborů, fond 4987. Archiv města Plzně. 
128 Městské kulturní středisko. Program školení beatových souborů, fond 4987. Archiv města Plzně. 
129 Tamtéţ.  
130 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému výkladu směrnic při provozování činnosti lido-

vých hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 



42 
 

kultury příslušného Odboru kultury ONV. Porota při přehrávkách sledovala několik okru-

hů: 

 repertoár, 

 technickou úroveň hry a hráčů, 

 souhru, 

 intonaci – ladění, 

 dynamiku, 

 rytmus – správnou volbu tempa, 

 zvukovou vyváţenost, 

 úpravy a aranţmá, 

 společenské vystupování, 

 celkový dojem umělecký a společenský.
131

 

 Pokud soubor na přehrávce uspěl a byla mu udělena, mohl pořádat veřejné produk-

ce za úplatu. Výši honoráře určoval kvalifikační příplatek přiznaný porotou, přičemţ jeho 

rozpětí mohlo být od 10% do 100%. Bigbít ale nikdy stoprocentní přehrávku nedostal. 

Tento příplatek mohl být přiznán jen zvláště vynikajícím souborům. V Plzni na nejvýše 

udělenou přehrávku 90% dosáhl blovický soubor Sejf. Takto hodnotí přehrávky kapelník 

souboru Jan Kvídera: „…začínali jsme přehrávkou v roce 1972, kde jsme získali hodnocení 

70%. Sedmdesát procent byl rozhodně velký úspěch a i v těch dalších letech… My jsme se 

dostali na 90%, s tím Sejfem to bylo maximum… ale to byla skutečně výjimka, většinou ty 

kapely rockové se pohybovaly kolem padesáti i čtyřiceti procent.“
132

 Při stanovení honoráře 

komise přihlíţela k uměleckým kvalitám souboru, k celkové kulturně politické vyspělosti, 

k morálce souboru a k potřebám hudby v oblasti působení skupiny.
133

 Je tedy moţné, ţe 

skupina Sejf porotě vyhovovala ve všech oblastech, tzn. členové kapely neprovokovali 

svým vzhledem, byli dobře sehraní a v oblasti politického pohovoru nechybovali. Přehráv-

                                                             
131 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování čin-

nosti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
132 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015. 
133 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování čin-

nosti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
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ky tedy neobsahovaly jen praktickou část, hudebníci se museli podrobit zkoušení ještě ve 

dvou oblastech. Praktický oddíl doplnily znalosti z hudební teorie, prověřené formou pí-

semného testu (zda členové hudebních souborů znají stupnice, akordy, intervaly, zápisy 

melodie) a pohovor o společenské funkci oboru spojený s  pohovorem politickým.
134

  

Kvalifikační přehrávky se však v průběhu let měnily. V šedesátých letech téměř 

neprobíhaly, a pokud ano, rozhodně ne v takové formě, jako v letech sedmdesátých. V roce 

1974 byly nařízené celoplošné rekvalifikační zkoušky.
135

 Oficiálně byly zdůvodněny krizí, 

kterou trpěl zábavní průmysl, konkrétně populární hudba. Umělci v oblasti populární hud-

by vykazovaly neuspokojivé výkony, texty měly nízkou úroveň a rovněţ byla nekvalitní 

programová úroveň jednotlivých pořadů.
136

 Přehrávky pro lidové soubory, které následo-

valy v roce 1975, se tak staly osudnými pro plzeňské bigbítové skupiny, jeţ byly elimino-

vány. Mocenské orgány potřebu prověření beatových souborů odůvodňovaly negativním 

výchovným vlivem na socialistickou mládeţ, vadil jim také hluk veřejných produkcí, který 

přirovnávaly k rámusu na letištích. Nedostatky byly zjištěny rovněţ v textech, které pří-

slušné orgány povaţovaly za bezduché, myšlenkově chudé a vulgární.
137

 

Přehrávky se netýkaly jen hudebních souborů, skládat je museli rovněţ i diskţoke-

jové a moderátoři audiovizuálních pořadů. Úplně první zkoušky vyhlásil Krajský podnik 

pro film, koncerty a estrády koncem roku 1971 a konaly se 19. ledna 1972 v Klubu mláde-

ţe Dominik. Diskţokejové, stejně jako muzikanti, museli projít teoretickou i praktickou 

částí. Praktická se sestávala z písemného testu, který měl prověřit znalosti diskţokejů 

z oblasti váţné hudby, literatury, výtvarného umění, projevit ale museli také znalosti 

z politiky.
138

 Po písemných testech následovala praktická část, kde odborná porota hodno-

tila celkový projev a srozumitelnost mluveného slova.
139

  

Diskţokej musel tedy na přehrávky přijít patřičně připraven a splnit několik kroků: 

za prvé předloţit písemný seznam desek, zpěváků a souborů, které měl doma, dále stručné 

písemné vyjádření o dosavadní praxi, případné další plány a zaměření či specializaci při 

sestavování svých pořadů, součástí toho musel být tzv. diskotékový scénář. Také musel 

diskţokej napsat slohovou práci (téma mohlo být například „Poslání diskţokeje 

                                                             
134 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll?, s. 393.  
135 Tamtéţ, s. 392. 
136 DENČEVOVÁ, Ivana. Underground jako politický fenomén, s. 62. 
137 Nad rekvalifikací beatových skupin. První důsledné kroky. In: Pravda, 7. 11. 1975, č. ročníku: 56, č. vý-
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v socialistické společnosti“). Na samotné zkoušce musel účastník předvést vlastní produkci 

s délkou dvaceti minut a v rámci této ukázky uvést tři aţ čtyři desky, které vybere přehráv-

ková komise. Vyústěním zkoušení byl pak písemný test ze všeobecné kulturní a odborné 

problematiky.
140

 

Co se lišilo od přehrávek lidových hudebníků, bylo sloţení odborné komise. Neza-

sedalo zde tolik muzikantů, jako spíš hudební publicisté. Stejná zůstávala část sloţená 

z politických pracovníků, to znamená inspektorů kultury a zástupce KPFKE. Většinou měli 

rozhodující slovo hudební publicisté
141

, některé účastníky však zachránit nemohli. Takový 

případ se stal Jiřímu Machatému, který na přehrávkách skladbu, jeţ právě dohrála, oko-

mentoval slovy: „Právě jste poslouchali nejoblíbenější popěvek amerických vojáků umístě-

ných v západním Německu.“
142

 Pokud komise uchazečům o přehrávky v kategorii zájemce 

o konferování diskoték udělila povolení, dostali sazbu za představení. V případě Zdeňka 

Rabocha to byla částka 90 Kčs, Petr Březina dostal po první přehrávce 60 Kčs. Jen pro 

srovnání zde uvádím honorář Zdeňka Rabocha před přehrávkami v roce 1972, kdy mu ře-

ditel Krajského podniku pro film, koncerty a estrády udělil honorář 400 Kčs za jedno dis-

kotékové vystoupení.
143

  

Diskţokejové nízkou částku honoráře vyřešili po svém a nechávali si zapsat dvě 

vystoupení denně.
144

 Zvýhodnění dvěma vystoupeními nemohli však provádět do neko-

nečna. V roce 1976 přišlo nařízení shora, ţe se smí pořádat pouze jedno vystoupení denně, 

které sice nebylo časově omezené, ale mělo pevně stanovený honorář.
145

  

Přehrávky nepochybně znamenaly pro skupiny a diskţokeje velké omezení. Pokud 

však chtěli veřejně vystupovat za honorář, kvalifikačním zkouškám se nevyhnuli. Jak tedy 

přehrávky vidí sami hudebníci? Z realizovaných rozhovorů vyplývá, ţe pro ně znamenaly 

nutnost, kterou je nezbytné ustát pro další provozování hudby, jeţ je baví. Velmi však 

vnímají proměnu atmosféry sedmdesátých let oproti šedesátým. Rekvalifikace pro ně zna-

menaly jisté sebezapření a potlačení symbolů souvisejících s rockovou subkulturou. Přede-

vším bylo nutné vyměnit dţíny a trička za oblek, košili a kravatu. Rovněţ bylo potřebné 

                                                             
140 BŘEZINA, Petr. Vzpomínky diskotékového dědka: více jak tři desetiletí za mixáţním pultem, s. 79-81. 
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zamaskovat délku vlasů. Ty se buď sčesávaly dozadu a schovávaly pod oblek, v horším 

případě se nechávali muzikanti ostříhat. O tom, jak moc si komise všímala délky vlasů, 

svědčí slova uveřejněná v článku publikovaném v deníku Pravda 7. listopadu 1975, kde se 

píše: …komise byla zaraţena vzhledem hudebníků – oblečením i účesem (v délce vlasů vedl 

Bumerang z Kyšic…).
146

 Mnohdy museli hudebníci udělat také jisté kompromisy týkající 

se textů písniček. Texty se musely předkládat komisi, která do řádků často i zasahovala.  

Sedmdesátá léta pro hudebníky představují podstatný zvrat, na který museli reago-

vat. Proměnila se podoba přehrávek a začala se uplatňovat i politická sloţka. Právě prak-

tickou a politickou sloţku hudebníci výrazně odlišují. Praktická jim nečinila ţádné pro-

blémy a pozitivněji hodnotí i zastoupení hudebníků v porotě. Vnímají sloţení tak i proto, 

ţe jim někteří muzikanti dokázali poradit a pomoci a hlavně to byli lidé z branţe, kteří jim 

ve většině případů nechtěli škodit. Výjimku však tvořili muzikanti hrající v dechových 

orchestrech, kteří neměli bigbít příliš v oblibě. Je to logické, vlna beatu jim sebrala publi-

kum, navíc to byla hudba, jíţ příliš neholdovali. Důleţitou roli hrál i věkový rozdíl mezi 

muzikanty dechových souborů a rockovými hudebníky. 

Je zajímavé, ţe ve většině případů hovořili narátoři o hudební sloţce jako první, ale 

jen v krátkosti. Mnohem větší prostor dostala právě obávaná politická část. Hudebníci ve 

svém vyprávění kladli na kulturně-politický pohovor největší důraz a povaţovali jej za 

nejdůleţitější. Zřejmě se jim rozhovor s inspektory krajské kultury vryl do paměti, moţná i 

z toho důvodu, ţe představoval nejnepříjemnější a nejméně vyzpytatelnou sloţku 

(re)kvalifikačních zkoušek. Myšlení můţe být také ovlivněné současným dobovým diskur-

zem, kdy převaţuje antikomunistická rétorika a pokud se mluví o kvalifikačních přehráv-

kách, diskutuje se hlavně o politické části. Zmiňuje se převáţně její nesmyslnost a obtíţ-

nost. 

Z rozhovorů s plzeňskými rockovými hudebníky však vyplývá trochu jiný náhled 

na danou problematiku. Je patrné, ţe pro muzikanty to představovalo velmi trpkou část 

zkoušek a také nejméně adekvátní. Ve vyprávění se objevuje neporozumění nad zařazením 

politické sloţky mezi okruhy zkoušení. Pro hudebníky nebylo podstatné, aby věděli, jaké 

strany jsou v Německé demokratické republice, či který státník ze socialistického bloku 
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přijel na návštěvu. Pro členy beatových skupin to byla sloţka naprosto nezajímavá a ne-

podstatná.   

Interpretovat výsledky výzkumu v sekci politického pohovoru je nelehké a uvědo-

muji si, ţe je obtíţné kulturně-politickou sloţku kvalifikačních přehrávek hodnotit 

z pohledu osoby, která danou dobu nezaţila. Navíc je nutné si uvědomit, ţe pro narátory to 

byla bezpochyby otravná věc, a proto některé události mohou vidět zkresleně. I přesto 

všechno je však z rozhovorů patrné, ţe pro hudebníky tedy politická sloţka byla otravná, 

ale ne náročná. Kladené otázky jim byly nepříjemné, ale nebyly obtíţné. Důleţité bylo si 

před samotnými přehrávkami přečíst noviny a mít nějaké obecné povědomí o situaci 

v Československu a dalších sovětských satelitech. Dokládá to několik citací. „Chtěli vědět, 

jestli máme nějaký přehled, co se děje. Já jsem si denně četl noviny, takţe jsem ten přehled 

měl…“
147

 „Já jsem si přečetl noviny před tím (rekvalifikačními přehrávkami – pozn. L. 

M.). A to jsem udělal velice dobře…
148

 Následovala otázka: "Kdyţ takhle cestuješ…“ Tu 

otázku si pamatuji… do dneška. "A kdyţ takhle cestuješ, kdo tady sem teď přicestoval?" Já 

jsem říkal: "A odkud?" A on (člen přehrávkové komise- pozn. L. M.): "No teď ze socialis-

tického sektoru, kdo teď přicestoval? … Já jsem mu řekl: "Walter Ulbricht.". Tak byl hoto-

vý a já jsem normálně dostal štempl na celou republiku.“
149

 Podobné vzpomínky měli i 

ostatní vypravěči.  

Uţ výše jsem zmiňovala, ţe pohovory nebyly ani tolik náročné, jako nepříjemné. 

Jestliţe v muzice dávali hudebníkům zabrat znalci dechové hudby, v kulturně-politické 

části podobnou úlohu zastával Miloslav Kovář. V jeho osobě se spojilo obojí, jelikoţ pů-

sobil jako klarinetista v dechovém souboru
150

 a zároveň zastával post krajského inspektora 

kultury. Nepochybně se vryl do paměti všem hudebníkům, kteří s ním měli co do činění. 

Vzpomínají na něj nejen příslušníci hudebních skupin, ale také plzeňští diskţokejové. 

„…Potom tam byli různí ti inspektoři kultury, coţ tady byl…velký bijec bigbíťáků Míla 

Kovář…ten jako dával nejen bigbíťákům, ale i diskţokejům děsně začadit.“
151

 O Kovářově 

vztahu k diskotéce svědčí článek, který uveřejnil v deníku Pravda. Diskotékám vytýkal 
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slabou úroveň a zdůrazňoval nutnost mladému ţánru vytyčit pomocí rekvalifikací pevné 

hranice.
152

 

Ačkoliv byl kulturně-politický rozhovor obávanou částí a postavy inspektorů kraj-

ské kultury patřily mezi nejméně oblíbené členy přehrávkových komisí, neměly rozhodují-

cí slovo. Pokud hudební těleso bylo sehrané a po hudební stránce nevykazovalo ţádné vý-

razné nedostatky, přehrávky jim byly uděleny. Jak uţ jsem ale zmiňovala, bigbít sto pro-

cent dostat nemohl. Například za nejlepší skupinu v Plzni byl bez pochyby povaţován sou-

bor Bumerang, ve kterém působili špičkoví muzikanti. Kapela však nikdy neobdrţela sto 

procent. Byť byla na přehrávkách v roce 1975 pochválená za svůj výkon
153

, její celkové 

hodnocení bylo 80%.
154

 Pokud totiţ v porotě seděli lidé, kteří bigbítu příliš nerozuměli a 

rozumět mu ani nechtěli, mohlo se to odrazit na výsledku skupiny.  

Třebaţe byly přehrávky pro hudebníky nepříjemné a představovaly jen povinnost, 

aby mohly dále pořádat veřejné produkce za honorář, jistou důleţitost pro ně měly. Vyplý-

vá to z názoru vypravěčů na procentuální ohodnocení. Procenta představovala motivaci, 

aby kapely podaly na přehrávce co nejlepší výkon. Kromě finančního ohodnocení pro hu-

debníky ţádnou váhu nepředstavovaly. Z rozhovorů ale vyplývá, ţe určitou roli procenta 

měla.  I přes znalost někdy neadekvátního hodnocení komise povaţovaly skupiny, jeţ se 

umístily na horní hranici bodovací stupnice, ty s niţším hodnocením za nesehrané.  

Úroveň skupiny to tedy určovalo jen v jistém hledisku. Je velmi zajímavé, jak hu-

debníci na hodnocení nahlíţí. Na jedné straně ohodnocení nic neznamenalo, byl to jen pří-

jemný finanční bonus, na druhou stranu podle procent hodnotí úroveň konkurence (to bylo 

konec konců podporováno i ze strany Městského kulturního střediska v Plzni: „Někteří 

pořadatelé ani nekladou velké nároky na kvalitu souboru. Někdy se stává, ţe soubor 

s menším kvalifikačním ohodnocením je více ţádoucí, protoţe je lacinější.“.
155

 Je to ale 

úroveň kapely podle dané rekvalifikační komise a její názor mohl být v některých přípa-

dech velmi subjektivní. Uvádí to i Ladislav Rott ve své knize, kdy o procentech říká: „Jsou 

tedy vlastně oceněním kvalit té které kapely podle uváţení poroty.“
156

 Je samozřejmé, ţe 
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pokud skupina byla dobře sehraná, ladilo jí to, hráli v ní dobří muzikanti, měla dobré texty 

a na podiu působila harmonicky, existoval velký předpoklad, aby dostala vysoké ohodno-

cení. Takové skupině se po hudební stránce můţou vytýkat snad jen drobnosti. Důleţité je 

si ale uvědomit, ţe se do hodnocení promítal právě i výsledek z kulturně-polického poho-

voru. Ale to, jestli zkoušený má nebo nemá podle poroty příslušné znalosti z kulturního 

dění v socialistickém bloku, ještě neurčuje, zda je, nebo není dobrý muzikant. Stupeň kva-

lity souboru se u beatové hudby z procent musel odvozovat velmi opatrně.  

Soubory, které chtěly působit oficiálně, se s přehrávkami vypořádaly různými kom-

promisy. Jinak však na zkoušení reagoval plzeňský underground, který se kvalifikací pros-

tě nezúčastnil. Skupina The Úţas nikdy neuvaţovala nad svou participací na přehrávkách. 

Stejně jako pro ostatní muzikanty pro ně hudba představovala útěk od reality, kde se mohli 

sami realizovat. A protoţe v běţném ţivotě byli nuceni dělat kompromis s mocí (povinnost 

pracovat, ţivit rodinu), chtěli být „svobodní“ alespoň ve své tvorbě. Filip Posolda to shrnul 

slovy: „Člověk byl takovej jakoby sám se sebou víc spokojenej. Ţe nebyl závislej na tom, 

co se píše v novinách, co se ukazuje v televizi, co se říká v rádiu…“
157

 Je moţné absenci na 

přehrávkách zdůvodnit i nevolí vůči „oficiálním“ skupinám, které kompromis v podobě 

zkoušek podstoupily. Undergroundová tělesa těmito skupinami často pohrdala a netouţila 

být jako oni.
158

 Zároveň pro ně hudba představovala jen koníček, nikoli způsob obţivy. 

Udrţet si svobodu ve vlastní tvorbě byl tedy pro skupinu The Úţas základ.
159

 

Pozoruhodný je také pohled na (re)kvalifikace z druhé strany, z perspektivy pořada-

tele zkoušek. Mezi mé narátory patřil také Jan Kvídera, který od roku 1973 působil jako 

metodik na Odboru kultury Okresního kulturního střediska Plzeň-sever. Do jeho kompe-

tencí patřila starost o hudební soubory, pěvecké sbory, taneční krouţky, také společenskou 

zábavu a rovněţ se dostal k organizaci přehrávek.
160

 Nabízím zde tedy jeho pohled na pře-

hrávky. „Snaţili jsme se na Plzni-severu trošičku tu dobu, která tomu nepřála, tak to tam 

trošičku zlepšit. Ale bylo to někdy velmi těţké, protoţe to stálo a padalo vţdy na jednotli-

vých lidech… Někdy se mi tam podařilo některé ty hudebníky protlačit, kteří skutečně měli 

pro to pochopení a té kapele dokázali poradit a pomoci, ale někdy tam byli lidé, kteří 
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opravdu jakmile slyšeli elektrickou kytaru, tak si zacpávali uši a uţ křičeli, ţe to poslouchat 

nebudou a tak dále… Takţe vţdy to sloţení poroty bylo někdy lepší, někdy horší a to se 

zobrazilo i na tom hodnocení těch souborů. Některé ty soubory tím byly i trošku, bych řekl, 

postiţeny, ţe ta objektivita té poroty nebyla úplně stoprocentní.“
161

 Dále naráţí na jiţ výše 

zmiňovaný problém se swingovými muzikanty, či muzikanty hrajícími v dechových sou-

borech. Můţe to působit jako obhajoba sebe samého, vůči bigbítovým muzikantům, 

v tomto případě to ale potvrzuje i tvrzení jiných hudebníků, kteří zmiňují, ţe jim muzikanti 

(aţ na výjimku z řad „dechovkářů“) neškodili.   

 O čem se hudebníci v oblasti přehrávek téměř vůbec nezmiňují, je písemný test 

z hudební teorie. V rozhovorech, pokud vůbec, teoretické části věnovali narátoři jen malý 

prostor. Často zmiňovali, ţe museli umět historii hudby, dotazováni byli na Smetanovy a 

Dvořákovy opery, prokazovali znalost not. Podle toho lze usuzovat, ţe jim hudební teorie 

nedělala problém a povaţovali ji, stejně jako praktickou ukázku, za zcela adekvátní část 

zkoušek.  

A jak na rekvalifikační zkoušky nahlíţela moc? V článku Nad rekvalifikacemi bea-

tových skupin. První důsledné kroky, uveřejněného roku 1975 bylo odůvodněno, proč došlo 

v sedmdesátých letech k rekvalifikacím. Přistupovalo se k nim hlavně z důvodu dobré vý-

chovy socialistické mládeţe. Právě rocková hudba mohla mít na dospívající jedince nebla-

hý vliv, bylo tedy nutné takovéto soubory prověřit. Na beatové soubory si také stěţovala 

veřejnost, poslanci a rady národních výborů. A co tedy moci vadilo nejvíce? „Hudba pře-

roste v řev, tanec v divoké klání, přehnané emoce dokonce někdy vyústí v divošské ničení 

zařízení a pračky.“
162

 Přehrávky v říjnu 1975 nakonec potvrdily, ţe většina beatových 

souborů produkuje pro uši rizikové prostředí. Autor však v článku uvádí i radostné chvíle 

přehrávek, kdy naopak některé soubory potvrdily svoji dobrou úroveň – jmenovaní jsou 

Sejf z Blovic, nebo Novue z Klubu mládeţe Dominik v Plzni.
163

  

Redaktorka Lilija Chalupová z Městského kulturního střediska v Plzni zase pouká-

zala na to, co hodnotí porota a jak se k beatové muzice staví pořadatelé. Komise se zamě-

řovala hlavně na nedostatky v repertoáru, v technice hry na nástroje a na souhru. Na obje-

vené chyby upozorňovala vedoucího souboru. Chalupová rovněţ konstatovala, ţe se mladí 
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lidé soustřeďovali převáţně do instrumentálních skupin, o které byl větší zájem ze strany 

pořadatelů různých druhů zábav. Nakonec projevila trochu rozhořčení nad tím, ţe procen-

tuální hodnocení poroty mnohdy není pořadateli dostatečně oceněno.
164

  

Moci ale hlavně vadilo, ţe rock byla hudba, která do Československa pronikala 

v době studené války ze Západu a dokázala pobláznit spoustu mladých lidí, kteří chodili na 

rockové hudební produkce, jeţ moc neměla příliš pod kontrolou. Plzeň platila za „pevnou 

hráz socialismu a míru“ a mocenské orgány se snaţily být ve svých opatřeních opravdu 

důsledné. Proto byly kroky proti beatové hudbě o něco důslednější neţ například v Praze. 

Hovořil o tom ve svém vyprávění i Václav Běhavý, člen skupiny Odyssea. Právě 

s Odysseou byli vyštváni po několika zákazech shůry z Plzně a papírově přesídlili do 

středních Čech. Přehrávky tedy skládali v Berouně a posun byl oproti Plzni značný. „Za-

hráli jsme písničku Modlitba pro Matku Boţí…ta je sloţitá a krásná a dvojhlasně zazpíva-

ná, zaranţovaná, tak říkali: „Co děláte na amatérských přehrávkách?" Nám řekli ti lidi. 

Hrozná úcta. Tam s námi zkrátka jednali jako s dospělými lidmi, nám bylo třicet let. Ale 

proti tomu, jak s námi jednali v Plzni, to se nedalo vůbec srovnat, to jsme byli obrovsky 

spokojení… Protoţe… i pro naše sebevědomí to udělalo hrozně moc. (To) si připadáš jako 

zločinec, kdyţ jsi pod Plzní …“
165

 Úsudek o zatvrzelosti Plzně potvrzuje také Zdeněk Ra-

boch, který říká, ţe v Plzni měli diskţokejové vůbec nejmenší honoráře. Pokud se třeba 

Jaromír Tůma snaţil, aby se výše honorářů pozvedla, byl jeho návrh nemilosrdně zamít-

nut.
166

 

 Rekvalifikační přehrávky byly tedy rozhodně nepříjemné a omezující. Beatové 

soubory se snaţily kličkovat, jak nejlépe uměly, aby si alespoň určitou svobodu tvorby 

udrţely. Moc si to ale velmi dobře uvědomovala a proto ve svém usměrňování nepolevova-

la. Rekvalifikace představovaly jen jednu část skládanky, která jako celek měla představo-

vat všemocnou kontrolu nad beatovou hudbou a kulturní výchovou socialistické mládeţe.  

4. 2. Festival politické písně 

 Druhým způsobem, jak ne přímo omezit, ale alespoň usměrnit moderní hudební 

tvorbu sólových interpretů i kapel, byly různé hudební festivaly. Asi nejznámější byl Festi-

val politické písně, jehoţ celostátní kolo se konalo s velkou slávou v Sokolově. O sokolov-
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ské hudební přehlídce bylo sepsáno uţ mnoho, proto se nebudu věnovat chronologickému 

přehledu jednotlivých ročníků, jejich účinkujícím a později vítězů. I přesto, ţe se jistému 

úvodu o Festivalu politické písně nedá úplně vyhnout, zaměřím se spíš na to, jak festival 

vnímali samotní účinkující z řad beatových souborů, co konkrétně pro ně politická píseň 

představovala, jak si s jejím zadáním poradili a jak hudební přehlídku hodnotí dnes. Záro-

veň zmíním také dobový diskurz strany a její náhled na festival.   

 Začátky Festivalu politické písně můţeme hledat na konci šedesátých let. V roce 

1969 vznikla v Sokolově trampská skupina Plíţáci, která se svými písněmi objíţděla festi-

val Porta. Rovněţ se vyvíjela nová trampská tělesa a tak bylo rozhodnuto, ţe se Porta 

uskuteční v roce 1972 v Sokolově. Zazněly zde například angaţované písně s názvem Irská 

zem či Prstýnek a právě ony vyvolaly debaty, zda patří do oblasti trampských skladeb. 

Okresní kulturní středisko v Sokolově tehdy přišlo s návrhem vybudovat Festival politické 

písně. Návrh byl kladně přijat oddělením kultury ÚV SSM, Ústřední radou odborů v Praze, 

Ministerstvem kultury i OV KSČ v Sokolově. Pro podporu navíc byla získána nakladatel-

ství Supraphon, Panton, Opus, rozhlasová stanice Hvězda a byly navázány styky 

s pořadateli Festivalu politická píseň v Berlíně, jenţ se stal vzorem pro sokolovský.
167

 

A tím se otevřela cesta prvnímu ročníku pořádanému v roce 1973. Festivalu se 

účastnili jak českoslovenští muzikanti, tak i zahraniční hosté. I přesto, ţe první ročník ne-

byl hodnocen příliš dobře, konal se v roce 1974 druhý. Doba, kdy se festival pořádal, se 

posunula na měsíc únor, čímţ se přehlídka stala součástí celostátních oslav Vítězného úno-

ra. Proto zůstal příslušnému měsíci věrný i pro další ročníky. Nebyla to jediná změna, od 

druhého ročníku se festival více přiklonil k pop music a beatu.
168

 Politická píseň měla za 

úkol přispívat k výchově socialistické mládeţe a napomáhat jejímu harmonickému rozvoji. 

Dále měla vytvářet podmínky pro tvůrčí setkání amatérských i profesionálních zpěváků, 

skupin a autorů z celé republiky. Zároveň poskytovala větší prostor amatérským skupinám, 

zpěvákům a autorům.
169

 Součástí festivalu bývaly i Bazary solidarity, kde se prodávaly 

publikace, letáky a další propagační materiály. Výtěţek z Bazaru šel na Fond solidarity.
170
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Změnou prošel i třetí ročník, kdy bylo rozhodnuto, ţe do celostátního kola postoupí 

jen ti nejlepší. Uţ na podzim roku 1974 se tedy konaly okresní a krajské přehlídky politic-

kých písní. Z nich pak vzešli ti nejlepší, jeţ se zúčastnili celostátního kola. Festival se rov-

něţ o den prodlouţil. K pátému ročníku se pak přidala i prodejní výstava gramodesek, no-

vě se do programu zařadily i komponované pořady pro příslušníky Československé lidové 

armády, vystoupení pro ţáky devítiletých škol, nebo komponovaný pořad pro studující a 

učňovskou mládeţ. Kaţdý ročník měl nějaké téma. Kromě okresních a krajských kol se 

konal v Ostravě rovněţ celostátní festival pro zástupce ČSLA. Právě díky tomu byl tento 

ročník hodnocený jako nejméně zdařilý.  

Šestý ročník se nesl v duchu třicátého výročí únorové revoluce.
171

 Téma pak prová-

zelo celou přehlídkou. Zároveň dostal festival novou znělku od Vojty Kiďáka Tomáška, 

jeţ nesla název Náruč dokořán. Ve stejné době vznikla ještě píseň Jen řekni Sokolov, auto-

ry jsou Dalibor Basler a Jaroslav Navrátil.
172

 Další rok přinesl omezení zahraničních inter-

pretů a od osmého ročníku v roce 1980 byla vyhlášena autorská soutěţ amatérských soubo-

rů v oblasti folk a rock. V následujících letech nebyly provedeny ţádné významné změny a 

tak festival probíhal aţ do roku 1988. Na podzim se ještě uskutečnila okresní kola festiva-

lu, ale sedmnáctý ročník se jiţ nekonal. Po IV. zasedání ÚV SSM došlo ke změně koncep-

ce zájmové umělecké činnosti, Festival politické písně byl zrušen a přetransformoval se ve 

Festival angaţované tvorby. S Festivalem politické písně bylo spojené logo, představené 

kytarou, jeţ končila sevřenou pěstí.
173

 Pro ukázku v příloze uvádím přehled všech ročníků 

a jejich zaměření.  

Nabízí se otázka, jak měla taková správná politická píseň vypadat. Názorů panuje 

několik. Angaţovaná tvorba představovala amatérskou tvorbu v hudbě a textech. Texty 

měly být zaměřeny na závaţné otázky ţivota socialistické společnosti, zejména problema-

tiku ţivotního prostředí, na pracovní úspěchy při budování vyspělé socialistické společnos-

ti. Zdeněk Flam ve své práci dále uvádí, ţe obsah jednotlivých písní měl být zaměřen na 

„citlivé reagování na kaţdodenní ţivotní skutečnost, odpor proti nespravedlnosti, vykořis-

ťování, válkám, touze po míru, lásce, ţivotu a uplatnění v něm, kritičnost k projevům ma-

loměšťáctví v naší společnosti, sobectví, lţím a lhostejnosti“.
174

 Náhodní chodci zachyceni 
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v dobovém dokumentu věnovaném politické písni viděli skladbu takto: „… tak není tam 

tolik té lásky. Politická píseň by měla pomáhat lidem v boji za pokrok“.
175

 Redaktorka Inka 

Bílá naopak od politické písně očekávala, ţe bude pojednávat o ţivotě kolem společnosti, o 

starostech i radostech, měla si najít cestu k srdcím a lidé ji měli nejen poslouchat, ale rov-

něţ zpívat.
176

 Takové zadání tedy museli plnit ti, co se festivalu účastnili.  

Politické písně se účastnili hlavně beatové a folkové skupiny. Undergroundová 

uskupení o to uţ ze své podstaty nikdy nestála a punkové skupiny neměly, pokud by chtě-

ly, cestu na sokolovský festival otevřenou. Kuličkové loţisko se jednou zúčastnilo jakého 

si neveřejného předkola Festivalu politické písně, ale do veřejných kol hudebníci samozře-

jmě puštěni nebyli.
177

 Účast byla pro vybrané skupiny vlastně povinná. Jednotliví interpreti 

a skupiny byli pozváni k vystoupení. Například Olda Říha, člen skupiny Katapult, to však 

nehodnotí jako ţádost nebo pozvánku, ale jako rozkaz.
178

 V případě, ţe pozvaní odmítli na 

festivalu hrát, hrozily jim tresty, jeţ mohly mít podobu například znemoţněného koncerto-

vání či neudělení další přehrávky.
179

 Kaţdého k účasti na přehlídce motivovalo něco jiné-

ho. Někdo se zapojil, aby smazal prohřešky a byl krytý v případě stíţností u zřizovatele
180

, 

aby obhlédl svoji konkurenci
181

, nebo čistě z pragmatických důvodů, aby interpretům So-

kolov pomohl v kariéře a proniknutí na scénu.
182

 Účast hudebníků ale mohla být také vy-

světlena skládáním přehrávky v termínu konání okresního kola politické písně, jako napří-

klad v roce 1980. Měsíc před konáním okresního kola festivalu bylo zjištěno, ţe nebyl při-

hlášen dostatečný počet hudebníků, byly přihlášeny jen kolektivy, které zajistil MěNV 

SSM. Městské kulturní středisko si ale s touto situací vědělo rady. Soubory, které v daném 

období právě ţádaly o sloţení přehrávky, na ni byly pozvány v den konání Festivalu poli-

tické písně a měly si na zkoušku připravit dvě aţ tři angaţované skladby.
183

 

                                                             
175 V Sokolově se konal I. ročník Festivalu politické písně [online]. [Cit. 8. 5. 2015].  

Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7798-v-sokolove-se-konal-i-

rocnik-festivalu-politicke-pisne. 
176 BÍLÁ, Inka. Před III. celostátním festivalem politické písně Sokolov 1975: Ať nám pomáhá ţít. In: Prav-
da, 28. 1. 1975, č. ročníku: 56, číslo výtisku: 23, s. 5. 
177 RAMPICH, Jan.  Historie punkrockového hnutí v Plzni [online]. [Cit, 17. 5. 2015]. 

Dostupné z: http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=8904. 
178 Budovatelské a politické písně, pořad České televize Retro [online].  [Cit. 8. 5. 2015].  

Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000361105/. 
179 FLAM, Zdeněk. Festival politické písně, s. 9.  
180 Rozhovor s Janem Novým-Cimburou vedla Lucie Marková dne 20. 10. 2014. 
181 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015.  
182 FLAM, Zdeněk. Festival politické písně, s. 66.  
183 Městské kulturní středisko. Hodnocení Festivalu politické písně v Plzni-městě, V. ročník 1980, fond 4987. 

Archiv města Plzně. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7798-v-sokolove-se-konal-i-rocnik-festivalu-politicke-pisne
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7798-v-sokolove-se-konal-i-rocnik-festivalu-politicke-pisne
http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=8904
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000361105/


54 
 

 Pro hudebníky tedy Festival politické písně představoval další kompromis. V první 

řadě bylo nutné sloţit dobrou a správně otextovanou píseň, která by měla šanci na úspěch. 

Plzeňští hudebníci zmiňovali, ţe neskládali ţádné angaţované skladby na motivy oslav 

KSČ, o rudé záři a tak podobně. Jejich inspirací bylo například narození dítěte. Narátoři, 

kteří se o zaměření svých písniček zmiňovali, tím mohli omlouvat svoji účast na festivalu. 

I kdyţ to byla politická píseň, oni se politicky nezapojovali. Pro příklad uvádí, ţe některé 

ostatní skupiny zpívaly skladby opravdu angaţované a nesmyslné. Zároveň jsou věty do-

kladem, jak sami plzeňští rockeři smýšleli o podobě politické písně a co si pod skladbou 

představovali. Proto tedy songy, jeţ na festivalech zpívali, pro ně nepředstavovaly angaţo-

vanou píseň, neměli tedy důvod se za svou účast stydět a omlouvat ji.  

Daleko od skutečnosti jejich názory o podobě politické písně ale neby-

ly. Redaktorka deníku Pravda Inka Bílá totiţ tematické okruhy politické písně viděla 

v písních sovětských, spjatých s bojem proti fašismu a oslavujících hrdinství komunistů, ve 

skladbách připomínajících historii dělnické třídy a lyrických písních čerpajících ze ţivota 

v socialistické společnosti.
184

 A angaţované písně vskutku zaznívaly. Příkladem můţe být 

skladba Velká vlastenecká válka v písních Izáka Dunajevského nebo Dopis Svobodné Ev-

ropě v podání Josefa Laufera. Poslední zmiňovaná písnička byla skutečnou lahůdkou, která 

představovala příliš velké sousto i pro komunisty.
185

 Není tedy divu, ţe se plzeňští muzi-

kanti nechali inspirovat aţ posledním zmíněným okruhem, jeţ pro příslušníky rockové 

skupiny představovalo nejlepší moţné východisko.  

 Skupina Odyssea například vystoupila na festivalu s písní Apartheid, o níţ autor 

hudby Václav Běhavý přiznal, ţe je v podstatě na objednávku. „Apartheid je v podstatě na 

objednávku, protoţe jsme byli v takové situaci, ţe nás chtěli zadupat do země.“
186

 Tvrzení 

dokládá dvě věci. Za prvé, na Festival politické písně vznikaly skladby speciálně jen pro 

tento účel, za druhé účast na festivalu fungovala jako úlitba moci za případné prohřešky, 

jichţ se skupina dopustila. Mocenské orgány na politickou píseň zkrátka slyšely. Pro před-

stavu, o čem píseň byla, uvádím její text. 
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Apartheid 

Ptám se jazzu, kdo má ho hrát 

Má mít pleť bílou nebo černou 

Ať hraje ten, kdo hraje rád 

Bílý i černý - a ţádný apartheid. 

 

/:Apartheid ten hoď 

na slovošrot:/ 

ať je navţdy tam sešrotován. 

 

Jen se dívej, jak můţe hrát 

bílej chlap s černým a jak to zní. 

Je jejich blues falešný snad? 

Ne! Je to blues, co nezná apartheid. 

 

/:Apartheid ten hoď 

na slovošrot:/ 

ať je navţdy tam sešrotován. 

 

Kdo zaslzí 

Škoda pláče
187

 

                                                             
187 BĚHAVÝ, Václav. Sešit písniček skupiny Odyssea, Plzeň 1991, s. 12.  
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 Píseň Apartheid nakonec v repertoáru Odyssey zůstala. Dále na festivalu prezento-

vala ještě skladbu s názvem Vše, co máš, zdědí tvůj pes. Podobný případ byl i u skupiny 

Sejf, která na politické písni uváděla skladby s názvem Dětství, nebo Člověk, které nadále 

zůstaly v play listu souboru. Úspěch na politické písni však do budoucna ţádná privilegia 

příliš nepředstavoval. Pomohl účastníkům sice zahladit jiţ výše zmiňované případné pro-

blémy a mohl přinést úspěšným interpretům šanci dostat se do médií. Skupinám to mohlo 

pomoci i u pořadatelů, kteří se tolik nebáli pozvat na produkci „prověřenou“ beatovou se-

stavu. Zároveň se nahrávalo i na desku se skladbami skupin, byla to tedy příleţitost, jak 

zdokumentovat svoji tvorbu. Jan Nový-Cimbura ale dodává, ţe občas byla účast na festiva-

lech o kriminál, pokud docházelo pod vlivem alkoholu k nedorozuměním s pořadateli.
188

  

 Pro muzikanty festival ale velké plus měl. Například Karel Kopejtko, člen plzeňské 

rockové skupiny Rogallo, která se v roce 1982 účastnila přehlídky v Sokolově, festival 

v rozhovoru pro deník Pravda okomentoval takto: „Je to dobrá akce, která dává moţnost, 

aby se lidé z jednotlivých skupin v kraji poznali a aby skupiny ukázaly, co dovedou. Uvítali 

bychom, kdyby takových festivalů bylo více“.
189

 Kopejtkova slova dále potvrdil jeho spolu-

hráč Zdeněk Anděl, který v přehlídce viděl jednu z mála moţností vzájemné konfrontace 

s konkurencí.
190

 Výše zmíněná tvrzení bychom mohli pokládat za poplatné dobovému vy-

jadřování. Jedná se o rok 1981 a byl to rozhovor pro komunistický deník. Jenţe uvedené 

názory se opakovaly i v rozhovorech, jeţ jsem realizovala se svými narátory. Jan Kvídera 

uvedl, ţe to byla prakticky jediná moţnost, jak se seznámit s konkurencí v oblasti beato-

vých souborů a pro skupinu měla jednotlivá kola poučný charakter. Celkově pak atmosféru 

festivalu hodnotí pozitivně, měli moţnost se tam potkat i s oficiální sférou a s interprety, 

jakými byli například Václav Neckář či skupina Olympic.
191

    

 Komunistická strana naopak festival evidentně vyuţila k propagandě. I kdyţ zále-

ţelo zřejmě na redaktorovi, jak byly články o této akci napsané, nejúdernější byla 

v propagaci novinářka Inka Bílá. Její články o politické písni silně obsahují normalizační 

diskurz a vyzdvihují marxismus-leninismus a československou socialistickou společnost. 

V jedné ze svých statí se například vrací k původu politické písně, která „má u nás své 

hluboké kořeny - byla jimi nesporně dělnická píseň, deroucí se k ţivotu uţ ve středověku 

                                                             
188 Rozhovor s Janem Novým-Cimburou vedla Lucie Marková. 
189 Zvítězili v krajském festivalu politické písně v Domaţlicích. Kdo pojede do Sokolova?. In: Pravda, 4. 12. 

1981, č. ročníku 62, č. výtisku: 287, s. 7. 
190 Tamtéţ. 
191 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015.  
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jako hornická, později zněla často mezi venkovským lidem na protest robotě. V 19. století 

provázela dělnické boje, šla s bojovníky Paříţské komuny, volala na odpor proti válečnému 

zabíjení, sílila dělníky v rozhodných zápasech s kapitalisty. Po vítězství byla v éře budová-

ní naší přítelkyní, povzbuzovala a vedla. V šedesátých letech se ztratila ze scény  - a my ji 

chceme na ni znovu uvést“.
192

 Ostatní redaktoři byli v psaní shovívavější a tak se můţeme 

dozvědět něco i o krajském kole, které se pro Západočeský kraj konalo v Domaţlicích. 

Pozitivně je hodnocen vývoj festivalu, jehoţ úroveň se rok od roku zlepšovala. Pochváleny 

jsou rovněţ i amatérské soubory, jejichţ tvorba má správnou ideovou hodnotu.
193

 Zmíněny 

byly i různé nedostatky, například při výchově hudebních skupin, či stíţnosti na technické 

dovednosti zvukařů.
194

 

Hudebníci Festival politické písně hodnotili spíše neutrálně. Je to hlavně z toho dů-

vodu, ţe si nepřipouštěli jeho političnost. Pro ně to bylo hlavně jiţ zmíněné shledání 

s dalšími skupinami a odčinění prohřešků. Zároveň přehlídku mohou neutrálně hodnotit 

z důvodu, ţe nemají na svoji účast na jednotlivých kolech negativní vzpomínky, nestalo se 

nic, co by je ohroţovalo, či mohlo vyvolat dojem komunistické propagandy (jak to místy 

vyplývá z článků redaktorky Bílé a jistě i některých písniček prezentovaných na festiva-

lech). V jednom případě se na festival objevil negativní názor, kdy narátor zmiňuje přede-

vším roztrţky s organizátory (které se ale netýkají jen FPP, ale i jiných festivalů).
195

 

4. 3. Veřejné produkce rockové hudby 

 V otázce veřejných produkcí se naplno ukazují rozdíly, vyskytující se jednak mezi 

rockovými tělesy navzájem, ale rovněţ mezi jednotlivými styly, jako například mezi pun-

kem a rockem. Veřejné produkce souboru lidových hudebníků byly dovoleny pouze za 

přítomnosti oprávněného vedoucího souboru či jeho zástupce. Soubor měl vystupovat na 

všech akcích svého zřizovatele, povolené měl rovněţ produkce u jiných pořadatelů, se kte-

rými musel řádně uzavřít smlouvu. Vystoupení se mohla konat i v zařízeních z oboru po-

hostinství, rekreace a léčebné péče.
196

 

                                                             
192 BÍLÁ, Inka. Před III. celostátním festivalem politické písně Sokolov 1975: Ať nám pomáhá ţít. In: Prav-

da, 28. 1. 1975, č. ročníku: 56, číslo výtisku: 23, s. 5. 
193 MUNDL, Petr. Úroveň stoupá. In: Pravda, 2. 12. 1983, č. ročníku: 64, č. výtisku: 285, s. 7. 

BÍLÁ, Inka. Hovoříme s Jaroslavem M. Navrátilem o sokolovském festivalu. In: Pravda, 11. 2. 1980, č. 

ročníku: 61, č. výtisku: 35, s. 2. 
194 BAUER, Alois. Dosáhnout profesionální úrovně je moţné jen komplexně. Ohlédnutí za festivalem. In: 

Pravda, 21. 11. 1980, č. ročníku: 61, č. výtisku: 276, s. 5.  
195 Rozhovor s Janem Novým-Cimburou vedla Lucie Marková dne 20. 10. 2014. 
196 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému výkladu směrnic při provozování činnosti lido-

vých hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
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 Aby se mohla uskutečnit veřejná produkce, museli si pořadatelé vyţádat tzv. povo-

lení příslušného orgánu národního výboru, v jehoţ obvodu se vystoupení konalo, tak jak to 

stanovovala vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 99, z 25. června roku 1958. Kromě 

povolení od národního výboru museli mít pořadatelé produkcí rovněţ souhlas od ochran-

ného svazu autorského. Obojí se muselo podávat nejméně čtyři týdny před poţadovaným 

vystoupením. O příslušná povolení ţádali pořadatelé pomocí speciálních třídílných tiskopi-

sů. První díl byl určen pro povolovací orgán, druhý byl pro ochranný svaz autorský, kam se 

vyplňovaly příslušné skladby, jeţ se budou na produkci hrát a třetí díl patřil pořadateli jako 

doklad vyřízení ţádosti. Do tisku se vyplňovalo, o jaký druh produkce se jedná, celý pro-

gram vystoupení, musely zde být také uvedeny názvy hudebních děl a jména interpretů.
197

 

V hudebním listě musela převaţovat československá a socialistická tvorba.
198

 Dále 

muselo být v listu uvedeno, kde se bude produkce konat, měl být rovněţ uveden nejvyšší 

počet moţných návštěvníků, které je schopný sál pojmout, seznam účinkujících a rovněţ 

všechny ceny vstupného. Při rozhodování ţádosti o povolení vystoupení příslušná komise 

přihlíţela k ideové a umělecké úrovni produkce. Rozhodnutí o povolení představení mělo 

být vyřízené nejdéle do jednoho týdne.
199

 Zmíněným postupem museli procházet hudebníci 

při kaţdém veřejném vystoupení. Aby ale o povolovací řízení mohli vůbec poţádat, museli 

nejprve najít vhodné místo, a to v Plzni v sedmdesátých letech nebylo pro bigbítovou kape-

lu zrovna jednoduché. 

Jak uţ bylo v práci zmíněno, Plzeň byla městem, které bylo silně komunistické, a 

odráţelo se to také do rockové muziky. Eliminování beatové hudby se projevovalo přede-

vším při veřejných produkcích či různých zákazech, které skupiny působící v západočeské 

metropoli dostávaly. Dokladem můţe být jiţ několikrát uvedený soubor Odyssea, který byl 

v Plzni na černé listině a později zde byl zakázán. Ve Středočeském kraji, kam se po záka-

zu papírově přestěhovali, uţ ale hráči ţádné problémy neměli. Díky tomuto upevňování se 

však na západě Čech zrodil fenomén takzvaných tancovaček.  

                                                             
197 99/1958, vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 25. 6. 1958 o povolování veřejných koncertních a 

jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých 

divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných 

organizací autorských [online]. [Cit. 23. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
198 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015. 
19999/1958, vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 25. 6. 1958 o povolování veřejných koncertních a 

jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých 

divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných 

organizací autorských [online]. [Cit. 23. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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4. 3. 1. Koncerty a taneční zábavy 

 V sedmdesátých letech, kdy v Československu naplno propukla normalizace, bylo 

velmi těţké prosadit se v oblasti rockové hudby. I přesto ale veřejné produkce amatérských 

skupin probíhaly a západní Čechy nebyly výjimkou. Problémem se staly produkce ve vel-

kých městech, kde téměř nebylo moţné vystupovat, a proto se veškeré tzv. zábavy odehrá-

valy na vesnicích. Plzeň se tedy v sedmdesátých letech stala městem zcela rocku-prostým. 

Produkce se stěhovaly do Starého Plzence, Horní Břízy, do Příchovic a do dalších vsí, leţí-

cích poblíţ Plzně. Byl to jev v západních Čechách velmi markantní.
200

 

 Plzeňské rockové skupiny téměř kaţdý víkend vyjíţděly za město, potěšit své fa-

noušky a další lidi touţící po zvuku elektrických kytar. Ty nejoblíbenější (jako byly napří-

klad Odyssea, Bumerang nebo Sejf) vystupovaly i několikrát za týden. Kaţdá z těchto sku-

pin byla však zaměřená jinak. Odyssea hrála zpočátku jazzrock, který nebyl příliš určený 

k tanci, a tak se nakonec přeorientovala.
201

 Bumerang naopak své produkce koncertem 

zahajoval a po první odehrané hodině přišla na řadu pravá tancovačka.
202

 A jak taková tan-

covačka vypadala? Konala se obvykle v nějakých kulturních domech nebo sokolovnách a 

začátek byl stanovený na brzký podvečer. Obvykle se tedy produkce zahajovaly kolem 

osmnácté hodiny. Hrálo se většinou čtyři aţ pět hodin, samozřejmě s přestávkami. Fanouš-

ci se o vystoupení svých oblíbených uskupení dozvídali různě. Asi nejčastější formu ko-

munikace shrnul Ladislav Rott: „My jsme se vţdy scházeli v sobotu, v neděli před hlavním 

nádraţím (v Plzni pozn. L. M.), tenkrát samozřejmě nebyl ţádný internet, my jsme nevědě-

li, co kdy ten den hraje, a tam jsme se teprve dovídali, kdo kam jede… Na Bumerang jezdi-

ly hodný holky, hodní kluci, na Kouli jezdili ti zlobiví, a tam jsme se vţdy potkali“.
203

  

 Tancovačky však byly záleţitostí pouze rockových souborů. Undergroundová a 

punková vystoupení vypadala poněkud odlišně. Plzeňské punkové kapely si většinou za-

hrály na koncertech jiných skupin stejného stylu, které však měly zřizovatele. Plzeňská 

skupina Zastávka Mileč tak nejčastěji dělala předkapelu souboru BON-PARI.
204

 Fungovalo 

to tak, ţe si na jejich koncertě mohly odehrát dvě, nebo tři písničky na zapůjčené nástroje. 

Tím pádem se dostali do vědomí fanoušků a napříště uţ si obecenstvo mohlo vyţádat obě 

                                                             
200 Plzeň a okolí, dokument České televize Bigbít [online]. [Cit. 8. 4. 2015]. 

Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/184-plzen-a-okoli/#kapely-2626-odyssea.  
201 Rozhovor s Janem Novým-Cimburou vedla Lucie Marková dne 20. 10. 2014. 
202 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2014.  
203 Rozhovor s Ladislavem Rottem vedla Lucie Marková dne 1. 9. 2014. 
204 FUCHS, Filip. Kytary a řev, s. 58. 
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skupiny dohromady.
205

 Je to jev, který pro beatové skupiny není příliš obvyklý. Mezi roc-

kovými skupinami byla daleko větší řevnivost a panovala také závist. Pokud hrála punková 

kapela sama, konaly se koncerty v hasičárnách, stodolách nebo ve zkušebnách – v případě 

Zastávky Mileč tedy v bytě bubeníka Joţţina. Hrálo se především pro známé, byť počet 

lidí přítomných na produkci tomu nenasvědčoval. Zajímavá byla rovněţ četnost koncertů, 

jeţ byly pořádány jen párkrát do roka.
206

 Skupina Kuličkové loţisko zahrála jen dvakrát – 

poprvé a naposledy. Vystupovaly ale také jako předkapela artrockové skupiny Atol.
207

 

 O soudrţnosti přívrţenců punku nevypovídá jen výpomoc mezi kapelami, ale také 

mezi fanoušky. Podle Marcely Kudějové panovalo mezi punkáči na koncertech kamarád-

ství i mezi lidmi, kteří se viděli poprvé. „To bylo tak skvělé, ţe úplně, ţádné rvačky, ţádný 

boj o oheň, o ţenskou. Oni začali hrát, všichni začali tancovat, všichni začali pogovat. Já 

si pamatuji, ţe ať jsem přišla ke komukoliv a řekla jsem mu, ať mi dá napít piva, tak mi dal 

napít piva bez jakéhokoliv problému, naopak jak kolem mě někdo prošel, vytrhl mi pivo, 

napil se.“
208

 Dále dodává, ţe tohle například na rockových koncertech zvyklostí nebylo.
209

 

 Podobně jako punkové skupiny na tom byl i undergroundový soubor The Suřík. 

Jejich hudební styl nebyl vhodný k tanci a tak koncerty vypadaly spíše jako poslechové 

pořady a lidé na nich nejčastěji seděli. I undergroundová vystoupení začínaly okolo osm-

nácté hodiny a trvaly zhruba do osmi, devíti hodin. Konaly se většinou dvakrát ročně a 

byla to záleţitost pro vyhraněné publikum. Stejně jako u rocku, i underground svá vystou-

pení pořádal na malých vesnicích, ne však po sokolovnách a kulturních domech, ale pře-

váţně po hospodách nebo soukromých pozemcích. Je to hlavně z důvodu absence oficiál-

ního povolení hrát. Díky tomu se také produkce musely pořádat pod záminkou nějaké sou-

kromé akce (zde lze vidět inspiraci praţským undergroundem).
210

A tak se koncert konal 

pod záminkou narozenin, svatby nebo výročí rozvodu. Ze zásady bývaly koncerty 

zadarmo, a pokud bylo potřeba zaplatit hostinskému za sál, skládala se sama kapela, pří-

padně se poslal klobouk po přítomných příznivcích skupiny. Lidé však většinou sami sku-

pině přispívali.
211

 

                                                             
205 Rozhovor s Marcelou Kudějovou vedla Lucie Marková dne 21. 3. 2015. 
206 Rozhovor s Marcelou Kudějovou vedla Lucie Marková dne 21. 3. 2015. 
207 RAMPICH, Jan. Historie punkrockového hnutí v Plzni [online]. [Cit. 17. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=8904. 
208 Rozhovor s Marcelou Kudějovou vedla Lucie Marková dne 21. 3. 2015. 
209 Tamtéţ. 
210 HLAVSA, Milan, PELC, Jan. Bez ohňů je underground. Praha: Maťa: BSF, 2001, s. 124. 
211 Rozhovor s Jiřím Větrovským vedla Lucie Marková dne 10. 9. 2014. 
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  Koncert undergroundu představoval vţdy riziko, jak pro skupinu, tak pro pořadate-

le i obecenstvo. Odvahu organizátorů vyzdvihoval v dokumentu Fenomén underground 

také Filip Posolda, člen skupiny The Suřík.
212

 Kaţdé domlouvání vystoupení bylo velmi 

konspirativní, a proto také bylo velmi málo případů, kdy spolu v okolí Plzně koncertoval 

Suřík s nějakou jinou, podobně zaměřenou sestavou. Pro fanoušky pak bylo také těţké se o 

produkcích dozvědět a většinou se tak dělo v hospodském prostředí. Mnohdy se stalo, ţe 

přijela kapela na místo a pořadatel jim vystoupení odřekl. Proto se působiště měnilo ještě 

na poslední chvíli. K některým fanouškům se informace dostala, jiní odjeli s nepořízenou 

zpět domů. The Suřík chtěl na svých vystoupeních oslnit hlavně nábojem a poselstvím. 

Kaţdý koncert tedy obsahoval nějaké sdělení, které kapela chtěla předat. Většinou to bylo 

doplněné nějakou divadelní či výtvarnou sloţkou. Do venkovských hospod se toho ale 

příliš vozit nedalo.  

Vrcholným vystoupením The Suříku měl být koncert na Roudné v roce 1987. Pořad 

je mimo stanovené hranice diplomové práce, proto se o něm zmíním jen krátce. Skupina 

chtěla představit dva bloky písniček, které spolu navzájem logicky souvisely. Úvod obsa-

hoval divadelní sloţku, kterou Jiří Větrovský shrnuje takto: „tam seděl člověk s takovým 

velkým Rudým právem podlepeným a předčítal tam, pak začala ta muzika. O přestávce tam 

kamarád Vláďa Líbal… tam dělal divadelní vloţku takovou, takţe to bylo… Vzadu, jsme 

měli takový veliký transparent, jo, vţdy to bylo tak nějak vylepšené“.
213

 I přesto, ţe koncert 

byl pořádaný hodně konspiračně, v půlce byl pod záminkou účasti signatáře Charty 77 ro-

zehnán StB, a jak vzpomínal Jiří Větrovský, nakonec se dozvěděli, ţe o něm tajná policie 

věděla měsíc dopředu.
214

 

 Mocenským orgánům zjevně vadilo srocování lidí. A bylo jedno, zda byl koncert 

povolený nebo ne. Mnohdy se zákazy skupin odvíjely od výtrţností, které se udály po kon-

certech a za něţ skupina nenesla ţádnou odpovědnost. A nutno podoktnout, ţe výtrţnosti 

na koncertech nebo po nich nejsou ţádnou výjimkou ani v dnešní době. Pro moc ale veřej-

né produkce beatových skupin představovaly velkou masu mladých lidí, kteří byli bez vět-

šího dozoru. U undergroundu to bylo umocněné ještě tím, ţe lidem zprostředkovával auto-

ry, kteří patřili na seznam zakázaných interpretů. Navíc, druhá kultura mocenským orgá-

                                                             
212 Ve stínu ţelezné opony, dokument České televize Fenomén underground [online]. [Cit. 17. 6. 2015].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-

stinu-zelezne-opony/.  
213 Rozhovor s Jiřím Větrovským vedla Lucie Marková dne 10. 9. 2014.  
214 Tamtéţ.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-stinu-zelezne-opony/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-stinu-zelezne-opony/
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nům ukazovala, ţe nejsou zdaleka tak mocné, jak si myslí, a ţe je moţné jít i přes jejich 

zákazy.  

 Dozor se však nevztahoval jen na underground, ale rovněţ se dotkl i beatových 

skupin, které měly přehrávky. Nebyl to jen výdobytek moci v sedmdesátých letech, kontro-

ly amatérských souborů byly zmíněny například uţ také v dokumentu Hlavní úkoly pro 

zpracování Programových plánů výchovné činnosti okresu a obcí na rok 1968. Zde bylo 

stanoveno, ţe se měla neustále kontrolovat činnost všech amatérských hudebních souborů 

a mělo se pečovat o růst úrovně lidové zábavy. Proto měly být provedeny kontrolní ná-

vštěvy veřejných produkcí těchto souborů.
215

 I v sedmdesátých letech se skupiny musely 

při svých produkcích vypořádat s kontrolami. Dozor nad vystoupením měli vykonávat po-

věření pracovníci. Ti se měli přesvědčovat o kulturně politické úrovni pořadu, o tom, zda 

produkce probíhá v souladu s uděleným povolením a jestli jsou dodrţovány všechny před-

pisy (bezpečnostní, cenové, mzdové). Drobné nedostatky bylo moţné odstranit na místě, 

pokud komise zjistila závady většího rozsahu, mohla být produkce ukončena.
216

 Ze závad 

zjištěných při kontrolách mohlo souboru také hrozit pozastavení činnosti, případně i zákaz 

činnosti. 

 V Západočeském kraji takové případy existovaly. Pozastavení činnosti dostal na-

příklad soubor Teslar. Kapelník souboru zapomněl při vyúčtování vypsat papír na dopravu. 

Chyba se však donesla aţ k Miloslavu Kovářovi, který Teslaru udělil na několik měsíců 

zákaz činnosti s odůvodněním, ţe soubor dělá ideologickou diverzi.
217

 Úplný zákaz činnost 

postihl v sedmdesátých letech soubor Mahagon, jehoţ vedoucím byl Oldřich Říha. O pří-

padu v rozhovoru promluvil Jan Kvídera, který toho času působil jako metodik na odboru 

kultury Okresního kulturního střediska Plzeň-sever a účastnil se jednání o osudu souboru. 

Na kapelu chodily stíţnosti aţ na odbor kultury KNV, a tak bylo svoláno jednání, kde se 

mělo vyřešit, jak s touto situací naloţit. Jednání ale řídil opět jiţ zmíněný Míla Kovář, a tak 

skupina měla pramalou šanci uspět. Přišlo tedy nařízení o zastavení činnosti a soubor Ma-

hagon nesměl nadále v Západočeském kraji působit.
218

 Paradoxně to skupině Mahagon, 

                                                             
215 Krajský národní výbor Plzeň. Hlavní úkoly pro zpracování Programových plánů výchovné činnosti okresu 

a obcí na rok 1968, fond 1368. Státní oblastní archiv v Plzni. 
216 99/1958, vyhláška Ministerstva školství a kultury ze dne 25. 6. 1958 o povolování veřejných koncertních a 

jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých 

divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných 

organizací autorských [online]. [Cit. 23. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
217 Písemné vyjádření Williama Buzinkaye Lucii Markové dne 31. 10. 2014. 
218 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 20. 4. 2015. 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=29197&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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stejně jako například Odyssee velmi pomohlo. Olda Říha se přesunul do Prahy a zaloţil 

skupinu Katapult, se kterou sloţil přehrávky pro profesionály a rovněţ vyhrál v letech 

1979 a 1980 anketu Zlatý slavík v kategorii skupina.
219

 

 Kontrolní činnost byla prováděna souborům lidových hudebníků při produkcích, 

dohlíţelo se rovněţ na došlé bloky lidových hudebníků. V těchto dvou případech kontroly 

probíhaly namátkově u vybraných souborů.
220

 Netýkaly se však jen beatových souborů, ale 

i tanečních orchestrů a dechových uskupení. Případně byla komise poţádána, aby navštívi-

la produkce nějaké konkrétní kapely, protoţe na ni přišla stíţnost. Za nedostatky odhalené 

při dozoru mohla mít hudební tělesa i problémy se zákonem. Jan Kvídera si vzpomněl na 

dva případy, kdy svědčil u soudu, protoţe kontrolovaný soubor neměl v pořádku vyúčto-

vání příslušné produkce. „Někteří kapelníci úmyslně předraţovali finanční stránku těch 

produkcí, tím, ţe třeba příklad, účtovali pět lidí, hráli třeba čtyři, nebo psali, ţe hráli o 

hodinu déle, neţ hráli a tak dále, prostě se tam účtovaly neoprávněné částky. Ty případy 

tady skutečně v Západočeském kraji byly, ale ty, co hovořím teď konkrétně, se týkalo ta-

nečních kapel, dokonce byli odsouzení i soudem dva lidé, zaţil jsem dva soudy, jeden byl 

v Rokycanech…a druhý případ byl na okrese Plzeň-sever.“
221

 Kontroly byly zkrátka dal-

ším prvkem, kterým komunistický reţim mohl omezovat beatovou muziku a mohl hudeb-

níkům znepříjemňovat činnost. 

 Podobně na to vzpomínají i narátoři, příliš prostoru kontrolám ve vyprávění však 

nevěnovali. Zmínili, ţe kontroly chodily a ţe většinou věděli, ţe někdo pověřený kontrolou 

je v sále. Z toho lze usuzovat, ţe skupiny, ve kterých působili mnou oslovení vypravěči, 

neměly s výsledky kontrol větší problémy.  

 Protoţe se produkce odehrávaly mimo město, bylo nutné se na vesnice nějak do-

pravit i s veškerou potřebnou technikou. Způsobů dopravy existovalo nesporně několik, 

hudebníci však nejčastěji kupovali starší automobily, popřípadě si najímali vlastní doprav-

ce či měli svůj autobus. Na základě vyhlášky Ministerstva dopravy č. 41/1965 měli členo-

vé souboru dovoleno pouţívat pro dopravu na produkce vlastní osobní vozidla.
222

 Kupova-

ly se většinou větší dopravní prostředky, skupina Sejf ve svých počátcích zakoupila vozi-

                                                             
219 Katapult. Oficiální stránky rockové kapely [online]. [Cit. 17. 6. 2015].  

Dostupné z: http://www.katapult.cz/jak-sly-roky.  
220 Funkční náplň samostatného odborného referenta specialisty pro kulturně výchovnou činnost s. Jana 

Kvídery – příloha k pracovní smlouvě. Soukromý archiv Jana Kvídery, Plzeň. 
221 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 20. 4. 2015. 
222 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování čin-

nosti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 

http://www.katapult.cz/jak-sly-roky
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dlo značky Garant, vyřazené ze sluţeb pošty, které si vyzdobili reklamními nápisy skupiny 

Sejf.
223

 Podobným příkladem je uskupení Odyssea, které zakoupilo vozidlo se značkou 

Avia. Václav Běhavý uváděl, ţe nejprve začínali s malými mikrobusy, hlavně polskými, 

jako byl Nissan nebo Ţuk, protoţe české byly jen dvanáct set trojky, tedy vozy, které pou-

ţívala záchranná sluţba. Při koupi auta se znovu projevily výhody zřizovatele: „To byly 

hrozné obštrukce, aby si soukromník mohl koupit nákladní automobil, to bylo strašně papí-

rů. (Já) si pamatuji, co jsme zkusili, (co) se muselo všechno oběhávat, ale zase díky těm 

zřizovatelům, kteří tam museli dát také štempl, ţe to není jako jen pro soukromé účely, ţe je 

to pod nějakou hlavičkou, tak jsme si to mohli koupit nakonec“.
224

 Soubor pak vlastnil i 

autobus. Výhodou autobusu bylo, ţe si s sebou skupina mohla vozit část fanoušků.  

Své příznivce na produkce nedopravovala jen Odyssea, ale také Sejf nebo Bume-

rang. Ten si většinou najímal nějaké dopravce, nebo jezdili s Renaultem R16, a někdo jiný 

skupině vezl aparaturu. Postupně, jak se sestava rozvíjela, si pořídili vlastní autobus, kde 

vozili i své obecenstvo. „Kdyţ jsme začínali opravdu hodně hrát po těch vesnicích, pátky, 

soboty, neděle, tak byl vţdy sraz u Besedy (Měšťanská beseda v Plzni – pozn. L. M.) a tam 

třeba čekalo padesát, šedesát fanoušků, kteří s námi jeli. Takţe se tam nanosila aparatura, 

posedali si muzikanti a kolik se jich tam vešlo, tak ti s námi jeli. A pak zase jeli s námi 

zpátky.“
225

 Můţeme v tom vidět jistou soudrţnost mezi rockovými skupinami a jejich fa-

noušky, kteří za svojí skupinou stáli. Nesmíme však zapomenout na materiální hodnoty 

s tím spojené, protoţe jak pro fanoušky, tak i pro skupinu takový způsob dopravy předsta-

voval asi nejlevnější a nejjednodušší cestu na produkci. 

Mezi koncertem a tancovačkou byl také rozdíl ve výši honoráře. Zatímco za vy-

stoupení k tanci, jeţ trvalo alespoň tři hodiny, obdrţel lidový hudebník základní částku 24 

Kčs a za kaţdou další započatou hodinu částku ve výši 6 Kčs, za koncertní účinkování ob-

drţel za vystoupení v délce jedné hodiny základní plat ve výši 16 Kčs a za kaţdou další 

započatou hodinu 10 Kčs.
226

 Kapelník si samozřejmě vydělal ještě více, jelikoţ dostával 

kapelnický příplatek ve výši sto procent platu hudebníka. Více si soubor vydělal i při vy-

stoupeních na Silvestra, kdy se po osmnácté hodině zvyšovala základní nebo přiznaná saz-

                                                             
223 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015.  
224 Rozhovor s Václavem Běhavým vedla Lucie Marková dne 13. 10. 2014. 
225 Rozhovor s Jiřím Langem vedla Lucie Marková dne 6. 10. 2015. 
226 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování čin-

nosti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
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ba honoráře opět o sto procent. Zvýšení se ale netýkalo stravného a cestovného.
227

 Pokud 

byly skupiny v největším „laufu“ a měly hodně vystoupení, existovala cesta, jak si tím po-

měrně dobře přivydělat peníze. Kapela si brala peníze nejen za vystoupení, ale ke konečné 

částce se přičítalo ještě dopravné a amortizace z aparatury. Zejména na dopravě a na amor-

tizaci se daly získat peníze navíc. Jízdné a dopravné mohlo být započítáno jen tehdy, po-

kud bylo prokazatelně zaplaceno. K autobusu se tedy často ještě připisovalo osobní vozi-

dlo. Náhrady za uţívání zvukových aparatur byly vypláceny poměrem 0,2% z pořizovací 

ceny, která byla stanovena znaleckým odhadem.
228

 Existují tedy případy, kdy se záměrně 

uvedla vyšší cena odhadu, neţ byla původní částka aparátu.
229

 Muzikanti však získané pe-

níze z produkcí velmi často utráceli za lepší a novější hudební vybavení. 

Tancovačky tedy představovaly častější formu zábavy, neţ koncerty. Za prvé byly 

pro lidové hudebníky dostupnější, za druhé byly od publika ţádanější. Pro fanoušky před-

stavovaly moţnost útěku od reality všedních dnů socialistického ţivota a určitý druh uvol-

nění. Zároveň taneční zábavy lidem zprostředkovávaly u nás ne příliš dostupný druh muzi-

ky. Skupiny nabízely především vlastní tvorbu, případně různé cover verze zahraničních či 

domácích beatových skladeb. Pokud si chtěli příznivci rockové muziky poslechnout origi-

nály těchto songů, museli si buď opatřit příslušné desky, nebo navštívit jiný druh veřejných 

produkcí, zprostředkovávajících lidem kontakt s rockovou hudbou, a tím byly diskotéky či 

audiovizuální poslechové pořady.  

4. 3. 2. Diskotéky a audiovizuální poslechové pořady 

 Získat v Československé socialistické republice v sedmdesátých letech přístup 

k rockové muzice představovalo nelehký úkol. Poptávka byla po tomto stylu hudby přede-

vším mezi mladými lidmi. Jeden ze způsobů, jak si poslechnout rockové skladby a dozvě-

dět se informace o daném stylu muziky či jednotlivých interpretech, představovaly právě 

diskotéky a audiovizuální pořady. První diskotéka v Praze se konala v prosinci roku 1967 

pod vedením Petra Černockého.
230

 Plzeň měla oproti Praze rok a pět měsíců zpoţdění. 

V západočeské metropoli se uskutečnila v dubnu roku 1969 v Klubu mládeţe Dominik.
231

  

                                                             
227 Tamtéţ. 
228 Městské kulturní středisko. Metodický pokyn k jednotnému vydání výkladu směrnic při provozování čin-

nosti lidových hudebníků v Západočeském kraji, fond 4987. Archiv města Plzně. 
229 Rozhovor s Václavem Běhavým vedla Lucie Marková dne 13. 10. 2014.  
230 Rozhovor se Zdeňkem Rabochem vedla Lucie Marková dne 14. 8. 2014. 
231 DOUŠA, Jaroslav (autorský kolektiv). Dějiny Plzně v datech. Praha: 2004, s. 487. 
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Klub Dominik se nachází v Dominikánské ulici a dnes slouţí jako kavárna. Za svou 

historii měl dům několik vlastníků, v roce 1959 jej však dostal Městský národní výbor, 

který zamýšlel jeho demolici. Nakonec bylo v roce 1964 rozhodnuto o adaptaci domu na 

klub mládeţe, jakoţto účelové zařízení Socialistického svazu mládeţe. Klub se měl stát 

kulturním, politickým a společenským centrem a hlavní činností měla být výchova mla-

dých lidí. K otevření klubu došlo 14. října roku 1966. Kromě diskoték a audiovizuálních 

poslechových pořadů se zde pořádaly čaje, koncerty, výstavy a různá divadelní představe-

ní. Rovněţ v KM Dominik fungovaly různé zájmové krouţky. Klub byl v provozu aţ do 

listopadu roku 1989 a o tři roky později město rozhodlo o jeho pronájmu.
232

 Právě Klub 

mládeţe se stal jakousi základnou pro jazzové pořady, diskotéky, audiovizuální pořady, 

zřizovatelem a poskytovatelem zkušebny. A to nejen pro plzeňské interprety.  

Prvním plzeňským diskţokejem byl tedy Zdeněk Raboch. Nebyl ale jediný uvaděč 

poslechových pořadů v Plzni. Postupem doby se k němu připojili například Jiří Roţánek, 

nebo Jan Jeníček, který pořádal první plakátovanou diskotéku ve městě.  Počátkem sedm-

desátých let se objevila diskotéka pro náročné. Jmenovala se DAMIL (jako Daniel a Mi-

lan) a byl to druh diskotéky, kam se chodilo jen poslouchat.
233

 Pořady se nekonaly jen 

v Klubu mládeţe Dominik, ale také v restauračním zařízení U Kamenného rybníka v Plzni-

Bolevec, v restauraci Leningrad v Plzni-Doubravce, anebo v plzeňských městských láz-

ních.
234

 Později se v západočeské metropoli ustálily čtyři diskotéky a to v Klubu mládeţe 

Dominik, v Obchodním domě Centrum Doubravka a klubech Kufr a Sport. V několika 

případech také docházelo k tomu, ţe se diskotéky prolnuly s tanečními produkcemi, napří-

klad u skupin Bumerang, Koule nebo Mahagon.
235

 

Přirozeně vypadaly diskotéky ve svém počátku poněkud jinak neţ ty dnešní. Na 

produkcích se hrálo především to, co měl diskţokej k dostání. Slouţily hlavně k poslechu 

hudby pro lidi běţně nedostupné, a tak si mohl diskţokej dovolit pustit skladby jako In-A-

Gadda-Da-Vida, která trvá přes sedmnáct minut.
236

 Pro dnešní návštěvníky diskoték něco 

nepředstavitelného. Postupem času uţ se diskţokejové začali přizpůsobovat poptávce u 

publika a to si také vybíralo podle hudby na koho jít.
237

 Úplně volně však diskţokejové 

                                                             
232 MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ, Marie (et al.). Příběhy plzeňských domů I., Plzeň: Starý most, 2012, s. 

40 – 59. 
233 BŘEZINA, Petr. Vzpomínky diskotékového dědka, s. 16. 
234 Tamtéţ, s. 12-37. 
235 Tamtéţ, s. 69-124. 
236 ROTT, Ladislav. 50 let bigbítu, s. 18. 
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pouštět desky také nemohli, jelikoţ byl daný poměr hudby ze západní produkce a produkce 

skladeb ze socialistického bloku. Myslím, ţe je velmi předvídatelné, která produkce muse-

la převaţovat. Více se samozřejmě měla pouštět ta socialistická (v roce 1976 byl poměr 

stanovený 80:20).
238

 Záměrně volím sloveso měla, protoţe tomu tak často nebývalo. Dů-

vod vysvětlil Zdeněk Raboch: „Ten poměr v podstatě dodrţet nešel. Ty nahrávky pak byly 

neposlouchatelné. Poslechněte si dnes ruské písničky a tehdy to bylo ještě daleko hor-

ší“.
239

 A také ho diskţokejové zřejmě moc dodrţovat nechtěli. Stanovený byl poměr rov-

něţ i v Klubu mládeţe Dominik, kde se kontrolovala veškerá hudba, která zde zaznívala a 

drtivá většina skladeb musela pocházet ze zemí socialistického bloku.
240

 Stejně jako u bea-

tových kapel i na diskotéky chodily kontroly, jeţ mimo jiné dávaly pozor na dodrţování 

stanoveného poměru. Občas se diskotéky také účastnili nezvaní hosté v podobě příslušníků 

silových sloţek ČSSR (například na diskotéce Milana Kohouta).
241

  

Mimo diskoték se konaly také audiovizuální poslechové pořady. V Plzni je realizo-

val například Petr Březina nebo Petr Vacek, který nejprve začínal jen s promítacími papíry 

a při jazzových sedánkách v Dominiku pouštěl o přestávce různé diapozitivy. Postupně 

začal dělat fotky, kdy pořizoval snímky přírody, ale i sbírky odznaků, které začínal promí-

tat k hudbě. Pořádání těchto programů mu vydrţelo přibliţně sedm let, kdy jezdil po celém 

kraji. Kontroly se rovněţ dotkly i jeho audiovizuálních poslechových pořadů. Aby mohl 

uspořádat své vystoupení, musel pořadateli dávat dopředu scénáře, ale jak sám dodává, ty 

se také příliš nedodrţovaly. Podobně jako u diskoték byl daný poměr hudby. Ne přímo u 

audiovizuálních pořadů, ale u poslechové diskotéky uţ ano. U stanoveného poměru ale 

mohlo docházet k různým paradoxům, kdy interpreti, ač ze západních zemí, byli levicové-

ho zaměření. V tomto pak spatřovali uvaděči poslechových pořadů únik z kritiky případ-

ných kontrolních komisí.
242

 Na diskotékách a audiovizuálních pořadech nezaznívaly jen 

zahraniční skladby, pouštěla se i československá hudební scéna. Pochopitelně to nemohla 

být ta plzeňská, která neměla moţnost nahrávat desky, ale návštěvníci se mohli zaposlou-

chat do melodií Katapultu nebo Olympicu.
243
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Diskotéky měly také vlastní plakáty. O poslechových programech se lidé mohli do-

vědět z měsíčního plánu daného klubu (jako to dělal Klub mládeţe Dominik) anebo si dis-

kţokejové vyráběli vlastní upoutávky. Ale ani plakáty se neobešly bez dozoru příslušných 

orgánů a Míly Kováře. Na schvalování zavzpomínal i Petr Březina, kterému kamarád na-

vrhl plakát, kde byl zvukovod od gramofonu a u něho ruka drţící probodnuté srdce. Dílo 

prošlo schválením ČFVU, ale problém byl na odboru kultury ZKNV. Krajský inspektor 

kultury plakát okomentoval slovy: „Soudruhu, co to chceš nabízet naší mládeţi za krvá-

ky?“
244

 Upoutávka na diskotéku v této podobě schválená nebyla a Míla Kovář slíbil, ţe se 

podívá na činnost soudruhů v komisi ČFVU.
245

 Citace Míly Kováře ukazuje, ţe se atmo-

sféra sedmdesátých let přenesla rovněţ do sféry diskoték a poslechových pořadů. Změnily 

se také ţánry, které se na produkcích pouštěly. Návštěvníci městských diskoték si přáli 

především více diskotékové muziky (například Bee Gees), na vesnicích pořád převládal 

chtíč po rockové hudbě.
246

 To souvisí především s atmosférou sedmé dekády dvacátého 

století. Stejně tak jako nemohly hrát rockové kapely ve městech a stěhovaly se na venkov, 

tak ani na „městských“ diskotékách se beatová hudba příliš nepouštěla. Na vesnicích si 

rovněţ účinkující mohli dovolit být odváţnější, jelikoţ nebyli tolik pod dohledem moci.  

Poslechové pořady byly pro mladé lidi stejně důleţité jako rockové taneční zábavy. 

Představovaly způsob, jak se dozvědět nové informace o oblíbené muzice a poslechnout si 

i jiné styly hudby, neţ zprostředkovával Rozhlas po drátě nebo Československá televize. 

V dnešní době, kdy se na nás ze všech stran valí hudba různých ţánrů, diskotéky tuto vzdě-

lávací funkci často ztrácí a lidé nejednou ani netuší, kdo vlastně hudbu pouští. A tak si do 

svých budoucích let diskotéky z minulosti odnesly smysl návštěvníky pobavit, dát jim pro-

stor se uvolnit a třeba navázat i novou známost. Nejvíce známostí se podle Ladislava Rotta 

však navazovalo na tzv. mejdanech. 

4. 3. 3. Mejdany 

Nejen kapely a diskţokejové se dostávaly k deskám západní produkce, rocková 

hudba se šířila i mezi jejími příznivci. Většinou se přetáčela z vypůjčených desek na mag-

netofonové pásky, které se pak různě kopírovaly dále. Nebyl to trend jen rockové muziky, 

ale kaţdého nedostatkového ţánru. Proto se fanoušci beatové hudby nemuseli scházet jen 

na veřejných produkcích, ale díky nahrávkám se pořádaly i tzv. mejdany. Aby se mohl 
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uspořádat mejdan, musel být k dispozici volný byt. Proto je většinou pořádala osoba, jejíţ 

rodiče odjeli na dovolenou, na chatu, zkrátka někam mimo město. Byla to tedy vhodná 

příleţitost pozvat své přátele a za pomoci cívkových magnetofonů zprostředkovávat zvuk 

elektrických kytar. Vstupné byla většinou lahev alkoholu. Vhodné to bylo i z toho důvodu, 

ţe v Plzni tehdy nebylo moc příleţitostí, kam jít na rockovou muziku. A hlavně se nedalo 

sedět moc dlouho do noci, protoţe většina vináren a hospod zavírala kolem desáté hodiny 

večerní. A zřejmě by shluk mladých lidí poslouchající rockovou hudbu na veřejnosti vyvo-

lal zájem Veřejné bezpečnosti.
247

 

 Jak je vidět, fanoušci i sami hudebníci si prostor pro poslech své oblíbené muziky 

dokázali vytvořit, byť to v některých případech představovalo udělat kompromis s mocí. 

Veřejné produkce ale byly důleţité pro všechny zúčastněné. Představovalo to pomyslný 

ostrůvek svobody. Moc však nepolevovala ve svém boji proti muzice přicházející ze Zápa-

du. A tak kdyţ se na konci sedmdesátých let začal v Československu usazovat punk, za-

chvátila komunistický reţim ještě větší hysterie neţ v případě rockové muziky. 

4. 4. Nová vlna se starým obsahem 

 Neţ se budu zaobírat samotným článkem Nová vlna se starým obsahem a jeho do-

padem na plzeňskou hudební scénu, představím nejprve počátky punku a nové vlny jako 

hudebních ţánrů. Punk se formuloval v sedmdesátých letech dvacátého století v New Yor-

ku, původně byl reprezentovaný jen nepočetnou skupinou nonkonformních umělců, jejich 

přátel a fanoušků.
248

 V letech 1976-1977 pak proniká do Velké Británie, kam se dostal 

díky Malcomu McLarenovi a za jeho inspirační zdroj můţeme povaţovat anarchismus, 

anarchistické básníky a rozervané romantiky, v hudbě pak Elvise Presleyho nebo Chucka 

Berryho. Do Československa se punk a nová vlna začaly šířit o rok později, v roce 1978 

prostřednictvím gramodesek, poslechových pořadů a časopisů jako Melody Maker, nebo 

Bravo.
249

 

Rocková hudba se s tímto stylem navrátila ke svým základům, zpět k jednoduchosti 

a syrovosti. Punk ale nemůţeme brát jen jako hudební styl, ale musíme ho vnímat přede-

vším jako styl ţivotní. S ţivotem punkera se bezesporu pojí i vzhled. Vizáţ prvních pří-

slušníků punkové subkultury měla za úkol šokovat a provokovat. Rovněţ platila za symbol 
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nespokojenosti a odcizenosti od nepřátelského světa.
250

 Pro příslušníky punkové subkultu-

ry je tedy typické barevné číro, křivák, vysoké boty, spínací špendlíky a řetězy.
251

 Členové 

novovlnné subkultury pak preferovali košile s úzkými kravatami, sakem a teniskami.
252

 

Společný vzhled pro punkáče představoval především pocit soudrţnosti a společné ident i-

ty. Pro punk bylo rovněţ důleţité heslo „Do it yourself“, kdy si v případě oblečení vypo-

máhali tím, co bylo zrovna k dostání. Nemusíme to vztahovat jen na oblečení, stejné heslo 

platilo například při shánění hudebních nástrojů či vybavení nutného ke hraní.   

Punková hudba představovala platformu pro lidi, kteří se cítili být vyřazeni ze spo-

lečnosti, nebo do ní netouţili patřit. Zároveň poskytovala účastníkům prostor pro vlastní 

tvorbu. Kaţdý mohl tvořit svobodně bez ohledu na nějaké konvence a normy. A to nejvíce 

rozptylovalo moc. Objevil se nový druh revolty, který moc neměla pod kontrolou. Vadilo 

jí, ţe ho nemohla přizpůsobit do té podoby, aby byl přijatelný a vhodný pro socialistickou 

mládeţ. Velký problém představovaly texty, které byly nejednou velmi syrové a popisova-

ly bez obalu ţivot teď a tady.
253

 Zároveň se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

začala vyostřovat mezinárodní situace. V roce 1979 zahájil Sovětský svaz invazi do Af-

ghánistánu a opět se zvýšilo napětí mezi hlavními aktéry studené války. Hlavně se však 

v roce 1983 řešila otázka umístění amerických raket v západní Evropě a Sovětský svaz se 

tomu chtěl ideologicky postavit. Komunistický reţim měl rovněţ pocit, ţe se stupňovala 

imperialistická kampaň zaměřená především na mládeţ v socialistických zemích a tak se 

musela aktivizovat příslušná oddělení v socialistických státech.
254

  

Jakmile se tedy objeví nová subkultura, její začátky jsou doprovázeny vlnou hyste-

rie v tisku.
255

 I v Československu se začala chystat velká kampaň proti punku a nové vlně 

(nasvědčují tomu například zrušený X. a XI. ročník Praţských jazzových dnů, či vytvoření 

tzv. černé listiny) a článek Nová vlna se starým obsahem otisknutý v magazínu Tribuna 23. 

března 1983 byl jen jednou z částí této štvanice. Článku předcházela upoutávka v pořadu 

Aktuality na Československé televizi. Nebyl však jediným útokem v novinách, článek Jana 
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Krýzla (ve skutečnosti však text napsal Jiří Janouškovec, redaktor týdeníku Tribuna, jehoţ 

verzi přepracoval Jaroslav Kojzar, zástupce šéfredaktora, a nakonec drobné úpravy dodělal 

sám šéfredaktor Karel Horák)
256

 doplnila o týden později Zdena Bakešová, která v Rudém 

právu uveřejnila stať s názvem Prevít rock a my.
257

 Článek Nová vlna se starým obsahem 

měl působit i na pořadatele, kulturní pracovníky a dramaturgy. Svůj dopad to mohlo mít 

také i na rockové tancovačkové skupiny, které v případě potřeby mohly být označené za 

novovlnné a mohly být zlikvidovány.
258

 Dostavily se také reakce na tyto dva články, na-

příklad Josef Vlček vydal publikaci Rock na levém křídle, ve které Krýzlův článek doslova 

rozcupoval a poukázal na spoustu omylů, kterých se praví autoři dopustili.
259

  

Vraťme se ale zpátky do Plzně na začátek osmdesátých let. Filip Fuchs tvrdí, ţe 

v době zátahu na novou vlnu v Plzni neexistovala ţádná nekonformní kapela, která by se 

dala zakázat.
260

 Totéţ potvrzovali i narátoři, kteří uváděli, ţe štvanicí na novou vlnu nebyly 

skupiny v Plzni postiţeny.
261

 Za jejich tvrzením můţe stát především malý počet punko-

vých skupin v Plzni a jejich nestálost. Větší ustálená sestava se zrodila právě v roce 1983, 

tedy Zastávka Mileč. Členové skupiny měli dozajista problémy, které se k punku vázaly – 

nebylo jim umoţněno působit veřejně, mocenské orgány provokoval jejich vzhled, sroco-

vání lidí, které nebylo povolené. Zastávka Mileč provokovala i svými texty, ve kterých se 

zrcadlila doba a místo vzniku. Jako například v písni Dyskáč je běs. 

Dyskáč je běs 

Co je to za chlápka, 

v koţenej bundě, 

proč má ty texasky, 

samej zip. 

Co mají znamenat, 

špičatý botičky, 
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a patka na hlavě, 

to má bejt vtip. 

 

Co mi to blábolí, 

o cenách bonů. 

Co mi to říká, 

kam s nim mám jít. 

Ne, chlapče nezlob se, 

nemám dnes čas, 

všechno jsem pochopil, 

dyskáč je běs. 

 

Prát se tu nebudem, 

nemá to cenu, 

řetězem bych jistě, 

změnil ti tvář. 

Utíkej k mamince, 

tam je ti dobře, 

a všude vyprávěj, 

ţe punk je běs.
262

 

 Zastávka Mileč však zapouštěla kořeny na plzeňské hudební scéně v době, která uţ 

je mimo stanovený rozsah práce. Taktéţ další punkové hudební partičky se tvořily v letech, 

jimţ se práce nevěnuje. Zároveň se mi bohuţel nepodařilo sehnat dostatečný počet naráto-
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rů z této oblasti, abych mohla utvářet závěry a hodnotit situaci, jaká nastala v  subkultuře 

v Plzni po vydání článku Nová vlna se starým obsahem. Rovněţ jsem toho názoru, ţe ob-

last punku v západočeské metropoli by si zaslouţila samostatný výzkum. Kvůli výše zmí-

něným důvodům a faktu, ţe v době vydání článku nebyla v Plzni punková kapela, která by 

byla zakázaná, budu se nadále věnovat tomu, zda měl hon na novou vlnu a punk nějaký 

dopad na rockové skupiny v Plzni, popřípadě jak beatoví hudebníci reagovali na článek 

uveřejněný v Tribuně. 

Poté co byly publikovány články Nová vlna se starým obsahem a Prevít rock a my, 

začala se rozjíţdět opatření proti punkrocku a nové vlně i v západočeské metropoli. Tuto 

situaci velmi dobře zmapovala ve své práci Jana Petrová
263

, proto zde uvedu jen stručný 

vývoj a dále se budu věnovat dopadu článků na hudebníky.  

Město se snaţilo dávat důraz na správnou výchovu mladé generace, povoleny měly 

být pouze pořady, které měly jasné ideové a umělecké socialistické postoje. V plánu Napl-

ňování kulturní politiky na území města Plzně apelují autoři na zřizovatele, kteří by neměli 

dovolit vznik skupin s „nevhodným programem“. Zvýšená pozornost měla být věnována 

pořadům, jeţ zprostředkovávaly agentury či soubory ZUČ. Pro pořady s nízkou ideovou 

úrovní zkrátka nebylo v Plzni místo. V Rozboru systému bezpečnostní ochrany mládeţe 

v Západočeském kraji a návrhu na jeho zdokonalování v roce 1983 se rovněţ hovoří o li-

kvidaci tří beatových skupin preferující punk rock při svých veřejných produkcích. Stíţ-

nosti plynuly i na skupiny přijíţdějící do Plzně ze Středočeského kraje. Skupiny s sebou 

samozřejmě přiváţely své fanoušky, coţ se moci příliš nezamlouvalo.
264

 A ačkoliv se punk 

nikdy o zpolitizování nesnaţil, díky své bezprostřednosti, syrovosti a touze po svobodném 

projevu se do hledáčku politické moci přece jen dostal. 

 Článek se tedy nedotkl jen punkové muziky, zaznamenaly jej i rockové skupiny. 

Reakce hudebníků na Krýzlovo dílo je moţné shrnout do třech okruhů. 

1) Narátoři článek vůbec nezaregistrovali, nebo si jej nedokázali vybavit. 

2) Vypravěči si na článek vzpomněli, ale vyvrátili jeho případný dopad. 

3) Informátoři si na stať pamatovali a potvrdili dopad na plzeňské skupiny. 
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Rozdělením na tři kategorie se rovněţ rozdělují i plzeňské hudební skupiny. Do 

první oblasti spadají nejúspěšnější plzeňské skupiny (Odyssea a Bumerang). Zde jejich 

tvrzení můţeme vysvětlit následovně. Bumerang se po absolvovaném turné s Petrou Janů 

rozdělil a dva ze sestavy odešli k Jiřímu Vondráčkovi a Ladislavu Vostárkovi. Z těchto 

osob pak vznikla skupina Turbo. V roce 1983 uţ byli sehraní a zaznamenávali úspěchy 

v podobě nahrávání dvou skladeb za rok u Supraphonu, singl Díky já jdu dál vyhrával hit-

parády a skupina se připravovala na natáčení svého prvního alba, které vyšlo v roce 

1984.
265

 V situaci, v jaké se skupina nacházela, je srozumitelné, ţe povyk, jenţ se rozpou-

tal kvůli nové vlně a punku jen těţko zaznamenala, natoţ aby na skupinu měl nějaký do-

pad. Druhý případ představuje skupina Odyssea, která v osmdesátých letech vystupovala 

v nejlepším obsazení, představovala nejoblíbenější českou zábavovou kapelu a v roce 1983 

měla na svém kontě uţ sto třicet vlastních písní.
266

 Byla tedy další skupinou, jeţ 

v příslušnou dobu byla v „laufu“ a koncertovala, seč jí síly stačily. Fungovali bez problé-

mů, článek uskupení nijak nepoškodil.  

V druhé skupině jsou zastoupeny dva podobné názory. A sice narátoři o článku vě-

děli, ale z jejich pohledu ţádný dopad na plzeňskou hudební subkulturu neměl. Především 

z toho důvodu, ţe se v roce 1983 v Plzni ţádné punkrockové skupiny, které by statí mohly 

být postiţeny, nenacházely. Podle Jana Kvídery se v Plzni uplatňoval hlavně klasický kyta-

rový rock.
267

 O tom, ţe by článek způsobil nějaké potíţe beatovým skupinám, vypravěči 

nehovořili v ţádném ze zmíněných případů. Třetí skupina je nejzajímavější. Ve výpově-

dích se zde setkali plzeňští diskţokejové a příslušník undergroundu. Oba „uvaděči“ posle-

chových pořadů jsou toho názoru, ţe Krýzlův výtvor se nepochybně odrazil na hudebních 

souborech. Ani jeden však neuvedl způsob, jak mohly být kapely poškozeny.
268

 Můţeme 

to vysvětlit tak, ţe nebyli přímo členy skupin, a mohly se k nim dostávat jen informace 

z doslechu. Nebo můţe být výpověď ovlivněna otázkou tazatelky, kdy se vypravěči mohli 

domnívat, ţe očekávám kladnou odpověď. Oba se však shodují, ţe se situace po uveřejnění 

článku zostřila. Petr Vacek to ještě doplňuje událostí, která se pojí s Hi-Fi klubem 

                                                             
265 Historie skupiny Turbo [online]. [Cit. 18. 5. 2015].  

Dostupné z: http://www.turbo-rock.cz/pages/historie.htm. 
266 Historie skupiny Odyssea [online]. [Cit. 18. 5. 2015]. 

Dostupné z: http://www.odyssea-rock.cz/cz_menu/_historie.htm. 
267 Rozhovor s Janem Kvíderou vedla Lucie Marková dne 10. 4. 2015. 
268 Rozhovor se Zdeňkem Rabochem vedla Lucie Marková dne 14. 8. 2014. 

Rozhovor s Petrem Vackem vedla Lucie Marková dne 25. 8. 2014. 

http://www.turbo-rock.cz/pages/historie.htm
http://www.odyssea-rock.cz/cz_menu/_historie.htm
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v Plzni
269

, kdy tam s kamarádem uspořádal přednášku o Franku Zappovi, kvůli níţ měli 

poté problémy.
270

 Na poslechových pořadech se to dle výpovědí ale příliš neodrazilo.
271

 

Asi nejvíce se článku Nová vlna se starým obsahem věnoval ve vyprávění Jiří Vě-

trovský, příslušník undergroundové subkultury. Underground měl k punku asi nejblíţe, 

v Plzni jsou dokonce počátky punku vnímané jako součást druhé kultury.
272

 Uvedl, ţe stať 

měla dopad hlavně na kapely typu Praţský výběr, zkrátka na ty, které měly zřizovatele a 

nějakým způsobem si opatřily razítko, aby mohly veřejně vystupovat. Hlavní důvod, proč 

měl článek takový vliv, vidí ve strachu, jenţ byl pro československou společnost typic-

ký.
273

 Článek si totiţ vzal na paškál také zřizovatele a pořadatele: „Jak zřizovatelé pracují 

se svými hudebními skupinami, jak je vedou, vychovávají, jak ovlivňují jejich repertoár a 

jak kontrolují jejich činnost? Stejně tak je moţno poloţit otázku pořadatelům – vědí, koho 

si na vystoupení zvou? A kdyţ vystoupení neodpovídá zásadám naší kulturní politiky, vyvo-

zují okamţitě příslušné sankce?“
274

 Je tedy docela moţné, ţe se pořadatelé měli na pozoru 

při veřejných produkcích a zřizovatelé mohli být na své „svěřence“ důslednější. Záleţí ale 

na lidském prvku a situace se tak lišila případ od případu.  

Jiří Větrovský také uvedl důsledek článku na skupinu The Suřík. „Ale určitě, urči-

tě, to vyvolalo ten tlak na nás, jako by z druhé vlny, nebo ze třetí vlny, ne z nové vlny, ale ze 

třetí, protoţe, všichni ti úředníci, všichni ti lidé, co v tom byli zainteresovaní …od… kul-

turních tajemníků na národních výborech aţ po toho posledního hostinského, tak všichni, 

co v tom byli zainteresovaní, ţe se někde koná muzika…tak dostali befel, ţe mají přitvrdit. 

Proto se to v podstatě potom svezlo i na nás, ţe kdyţ jsme přišli, ţe si chceme udělat někde 

nějakou oslavu svatby, tak oni uţ řekli. „Helejte ono teď tady byl tamten a ono se to ne-

smí… počkejte rok“.“
275

 

 Jak je z výše uvedených odstavců patrné, bigbítové soubory si se statí Nová vlna se 

starým obsahem nedělaly příliš těţkou hlavu. Vlastně ani nebyl důvod, jelikoţ se jich člá-

nek primárně netýkal. Jak vyplývá z vyprávění Jiřího Větrovského, starosti kvůli článku 

                                                             
269 Hi-fi klub navazoval na činnost Jazz Klubu Dominik, na činnosti klubu se podílel Petr Vacek, Vojta Te-

sař, Ivan Tomaţič a Petr Brabec. Zdroj: PILNÝ, Josef. Osobnosti jazzu na Plzeňsku od 70. let 20. století. 

Plzeň 2012. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická, s. 14. 
270 Rozhovor s Petrem Vackem vedla Lucie Marková dne 25. 8. 2015. 
271 Rozhovor se Zdeňkem Rabochem vedla Lucie Marková dne 14. 8. 2014. 

Rozhovor s Petrem Vackem vedla Lucie Marková dne 25. 8. 2014. 
272 PETROVÁ, Jana. Zapomenutá generace, s. 64. 
273 Rozhovor s Jiřím Větrovským vedla Lucie Marková dne 10. 9. 2014. 
274 KRÝZL, Jan. Nová vlna se starým obsahem. In: Rock na levém křídle, s. 22. 
275 Rozhovor s Jiřím Větrovským vedla Lucie Marková dne 10. 9. 2014. 
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mohli mít především potenciální pořadatelé, případně zřizovatelé. Ti museli být obezřet-

nější a pohlídat si kapely a veřejné produkce. V tom bych tedy spatřovala moţný jediný 

důsledek Krýzlova pojednání, jenţ se dotkl rockových skupin. Tím by se vysvětlovalo i 

ono přiostření, které zmiňovali Zdeněk Raboch a Per Vacek, kdy se mohl zpřísnit dohled 

zřizovatelů a od skupin vyţadovali například účast na Festivalu politické písně. Je ale 

zřejmé, ţe větší problémy spojené se štvanicí na novou vlnu se rockovým skupinám vy-

hnuly.  

4. 5. Bigbít jako ostrůvek svobody? 

 Seznámení s beatovou hudbou bylo pro narátory epifanií, tzn. momentem, jejţ je-

jich paměť zaznamenala jako významný a jehoţ prostřednictvím udává vlastnímu ţivotu 

chronologii.
276

 Bigbít pro ně představoval a stále ještě představuje důleţitou součást ţivota, 

bez které si dnes své bytí nedokáţou představit. I přesto, ţe se s rockem seznámili v době, 

kdy se beatová hudba v Československu netěšila ze strany komunistické moci přílišné po-

pularitě, zcela je pohltil a byli ochotni se mu věnovat i za cenu kompromisů, nebo naopak 

za cenu problémů v osobním ţivotě.  

 Co tedy pro narátory bigbít v době socialismu představoval? Všichni se s beatovou 

hudbou seznámili jako náctiletí, moţná v jakémsi období vzdoru. Bigbít představoval něco 

nového a zcela odlišného, neţ čím je krmila veřejná produkce rádií. Byl proti vkusu starší 

generace. To, co pro vypravěče bigbít znamenal, by se dalo vyjádřit dvěma okruhy. V prvé 

řadě rock představoval ţivotní styl a smýšlení. Vyjadřoval protest proti starší generaci, 

proti rodičům, proti společnosti. Byl to způsob jak být jiný, jak vybočovat z řady (napří-

klad svým vzhledem, ať uţ u beatové nebo punkové subkultury). S rockovou hudbou pro-

ţívali narátoři nejkrásnější období svého ţivota, postaral se jim o ţivotní náplň. Nemuseli 

být jako všichni ostatní, nepředstavovali ovce ve stádu, byli jiní a díky tomu proţili dobu 

normalizace lépe neţ ostatní. Beatoví muzikanti měli moţnost útěku od reality, měli svůj 

ostrůvek svobody. 

A to je druhá moţnost, jak lze na bigbít pohlíţet. Výše zmíněné okruhy nejsou od 

sebe striktně odděleny. Ba naopak se velmi prolínají a jsou navzájem součástí jeden druhé-

ho. Beatová hudba představovala platformu, ve které se mladí lidé (sebe)realizovali, měli 

moţnost vyjádřit svůj názor, dělat to, co je bavilo. Asi nejvíce se bigbít jako ostrůvek svo-

                                                             
276  SVOBODA, Michal. Biografická metoda v antropologii [online]. [Cit. 22. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://antropologie.zcu.cz/biograficka-metoda-v-antropologii.  

http://antropologie.zcu.cz/biograficka-metoda-v-antropologii
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body jevil v případě undergroundu, jenţ v oblasti hudby odmítal jakýkoliv kompromis 

s establishmentem. Slovy Jana „Hamra“ Eisenhammera: „Hlavně to byla cesta, jak prostě 

ven z tohohle reţimu.“
277

 Rocková hudba představovala svobodu a volnost pro muzikanty i 

pro posluchače.
278

  

Na všech rozhovorech bylo patrné nadšení vypravěčů, kdyţ jsme mluvili o rockové 

muzice. Nadšení nepřekazily ani vzpomínky na různá omezení moci. Pro hudebníky se-

známení s beatovou hudbou představuje zlom a vzpomínají na působení na „scéně“ za mi-

nulého reţimu jako na krásnou dobu plnou fantastických vzpomínek. Ve zmíněném náhle-

du by se mohl promítnout časový odstup od událostí. Vybavují si dobu, ve které proţívali 

své mládí, ovlivněné zvukem elektrických kytar, vzpomínky tedy mohou být zkreslené 

nostalgií. Z rozhovorů je však rovněţ patrné, ţe narátoři rockovou hudbou ţijí dodnes. Po-

řád ji vnímají jako prostor pro seberealizaci a útěk od reality. Hudba pro ně vyjadřuje ener-

gii, která jim dává chuť do ţivota.  

  

                                                             
277 Ve stínu ţelezné opony, dokument České televize Fenomén underground [online]. [Cit. 17. 6. 2015].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-

stinu-zelezne-opony/.  
278 Rozhovor s Vladimírem Líbalem vedla Apolena Oktábcová dne 5. 2. 2015. Sbírka rozhovorů Apoleny 

Oktábcové. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-stinu-zelezne-opony/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-stinu-zelezne-opony/
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5. Závěr 

Rocková hudba neměla v Československu na růţích ustláno. Pro komunistickou 

stranu znamenal termín rock´n´roll symbol zdegenerované americké pakultury a součást 

kontrarevolučního taţení, které produkoval západní imperialismus.
279

 A proto se ji moc 

snaţila všemoţně omezit a rockovým hudebníkům pokud moţno co nejvíce znepříjemnit 

jejich působení. Šedesátá léta byla k bigbítové hudbě poněkud benevolentnější, to se však 

změnilo s nástupem tzv. normalizace, která nastala po srpnové okupaci Československa 

vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Rock byl vytlačen ze všech velkých měst a stěho-

val se hlavně na venkov. Rozvíjel se tak fenomén tzv. tancovaček. Nejmarkantnější roz-

mach beatových tanečních skupin byl především v Plzni. Plzeň platila za „pevnou hráz 

socialismu a míru“ a i přesto (nebo spíše proto), zde vznikala líheň amatérských rockových 

těles. Příslušné orgány se na to dívaly s nelibostí a často se to projevovalo v přístupu 

k jednotlivým skupinám (např. při rekvalifikačních přehrávkách). Hledaly si všelijaké zá-

minky, aby mohly souborům na několik měsíců zakázat činnost, nebo je zrušit úplně. Po-

kud se to nedařilo, snaţily se alespoň omezit jejich vliv.  

Aby mohl soubor tzv. lidových hudebníků vystupovat na veřejnosti, musel mít své-

ho zřizovatele, jenţ mu měl poskytovat potřebné technické zázemí. Skupina se zase veřej-

nými produkcemi podílela na různých jeho akcích. V řadě případů zřizovatel také skupi-

nám pomohl v jejich začátcích, především jim poskytl prostory pro zkoušení, nástroje a 

aparaturu. Právě hudební nástroje a aparatura představovaly pro muzikanty první problém. 

Daly se sice běţně sehnat v hudebninách, často však byly finančně nedostupné. Velkým 

vzorem byly pro muzikanty západní rockové skupiny a to nejen v hudbě, ale i v hudebních 

nástrojích. Značky nástrojů, které vlastnili hudebníci na Západě, se však v republice sehnat 

nedaly, pro domácí skupiny tak byly důleţité kontakty do ciziny, především do SRN, díky 

kterým si postupně mohly dovolit pořídit si kvalitnější kytaru, neţ byla ta značky Jolana, 

vyráběná v Československu.  

Kdyţ skupiny sehnaly nástroje a zřizovatele, mohly začít zkoušet vybraný reper-

toár. Pokud chtěly také veřejně vystupovat, potřebovaly nicméně ještě povolení přísluš-

ných orgánů. Toto povolení se zajišťovalo tzv. rekvalifikačními přehrávkami, vyhlášenými 

v roce 1974. Soubor k nim musel chodit pravidelně jednou za dva roky, nebo v případě, 

pokud by se vyměnila více jak jedna třetina sloţení kapely. Pro interprety sice rekvalifika-

                                                             
279 KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu 1918-1968. Praha: Academia, 1998, s. 329. 
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ce znamenaly velké sebezapření a kompromisy, ale většině skupin se odříkání vyplatilo a 

to, co pak při svém působení proţívaly, jim za to stálo. Jednotliví účastníci byli hodnoceni 

procenty, díky kterým se určovala výše honoráře za jedno vystoupení. Hudebníci tak byli 

svým způsobem motivováni k co nejlepšímu výkonu. V Plzni nicméně platilo, ţe bigbít 

nikdy stoprocentní přehrávku nedostal. Nejvyšší moţná dosaţená byla 90%. Kvalifikační 

přehrávky se skládaly ze tří částí – praktické, kdy soubor předvedl své dovednosti, hudební 

– zahrnující písemný test z oblasti hudební teorie a z kulturně-politického pohovoru. Právě 

poslední zmiňovaná sloţka patřila k nejobávanějším a často také představovala důvod, 

proč skupiny dostaly méně procent, i kdyţ byly perfektně sehrané. Z výzkumu vyplynulo, 

ţe pohovor představoval nepříjemnou část zkoušek, nikoli část náročnou. Naopak nejméně 

zmiňovanou částí a tudíţ zřejmě za nejméně problematickou povaţují muzikanti oblast 

hudební teorie.  

Přehrávky se skládaly před odbornou komisí, která byla sestavena z hudebníků, 

krajského inspektora kultury a metodika kultury příslušného odboru kultury Okresního 

národního výboru. Muzikanti tvořili rozporuplnou sloţku poroty. Hodně totiţ záleţelo na 

zaměření příslušných hudebníků, protoţe pokud v porotě zasedali členové dechových sou-

borů, ve většině případů zapřisáhlí odpůrci rockové muziky, dávali souborům lidových 

hudebníků, hrající bigbít svoji nevoli k jejich tvorbě důrazně najevo. Pokud to však byli 

muzikanti, kteří měli pochopení pro daný druh hudby, uměli skupinám i poradit, co by se 

dalo dělat lépe. Obávanými členy poroty pak byli hlavně krajští inspektoři kultury. Pře-

hrávky skládali i diskţokejové, měli však trochu odlišné podmínky neţ muzikanti a také 

jiné sloţení poroty, kde hudebníky vystřídali hudební publicisté a diskţokejové. 

Přehrávek se však neúčastnily všechny rockové kapely. Výjimku tvořil hudební un-

derground, který uţ si ze své podstaty nechtěl zadat s reţimem. Motivací mu byla svoboda 

v tvorbě. Příslušníci plzeňského undergroundu byli v běţném ţivotě nuceni dělat kompro-

misy s mocí (např. povinnost pracovat), proto nechtěli dělat ústupky v oblasti volného času 

a svého ostrůvku svobody. Přehrávky pro ně právě takový kompromis představovaly, a 

proto se jich nikdy neúčastnili.  

Pokud účastníci u přehrávek uspěli a byla jim udělena, mohli vystupovat za úplatu. 

Nicméně ani veřejné produkce neprobíhaly bez omezení. Kapelníci souboru museli abso l-

vovat tzv. povolovací řízení - vyplnit příslušný tiskopis a poţádat o povolení příslušný or-

gán národního výboru. Aţ po udělení povolení se mohlo konat vystoupení. Při produkci se 
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musely kapely vypořádat ještě s namátkovými kontrolami, které vedle přehrávek tvořily 

pro kapely zřejmě nejobávanější část působení. Na základě chyb zjištěných při kontrolách 

mohla být skupinám pozastavena, nebo zastavena činnost v příslušném okrese. Takové 

případy existovaly i v Plzni, například skupina Teslar, Odyssea, či Mahagon. 

Další způsob, jak moc omezovala, nebo usměrňovala hudební tvorbu, byly různé 

festivaly, v případě mé diplomové práce jsem se zaměřila na Festival politické písně, jehoţ 

celostátní kolo se konalo v Sokolově. Účast na festivalu byla víceméně povinná. Pokud se 

pozvaní interpreti rozhodli odmítnout, hrozily jim tresty v podobě znemoţnění koncerto-

vání, nebo neudělení přehrávky. Neúčastnili se ho samozřejmě členové undergroundu a 

později také punku. Plzeňské rockové skupiny si na politickou píseň jezdily smazat různé 

prohřešky, nebo si zajistit „alibi“ v případě, ţe by na soubor chodily stíţnosti ke zřizovate-

li. Nejčastější motivací však byla konfrontace s konkurencí. Skupiny neměly moc moţnos-

tí, kde koncertovat a Festival politické písně pro ně představoval moţnost, jak se seznámit 

s dalšími skupinami, které představovaly jejich rivaly. Zajímavé byly názory hudebníků na 

podobu politické písně. Plzeňští účastníci neskládali ţádné politicky zapálené skladby, 

jejich texty se inspirovaly obyčejným ţivotem (píseň Vše, co máš, zdědí tvůj pes, nebo 

Člověk), popřípadě aktuálním děním ve světě, jako píseň Apartheid. Tyto skladby pak zů-

staly i nadále v repertoáru skupin. Jestliţe komunistická strana vyuţívala festival přede-

vším k propagandě, plzeňští hudebníci jej hodnotí neutrálně a nijak si nepřipouští jeho po-

litičnost.  

Festival však nepochybně politický podtext měl, alespoň tak to vnímala komunis-

tická strana. Avšak pro muzikanty můţe nepřiznání si političnosti festivalu představovat 

způsob, jak se se svojí účastí na přehlídce vypořádat a jak se ospravedlnit. Z výpovědí vy-

plývá, ţe se i na politické přehlídce snaţili najít něco pozitivního, jako například výše zmi-

ňovaný důvod, kdy si hudebníci obhlédli svoji konkurenci. Zároveň si nechtěli přidělávat 

problémy s mocí. Pokud by se festivalu neúčastnili, s největší pravděpodobností by se pak 

stali více sledovanými a kontrolovanými. Právě proto mohli interpreti skládat pro prezen-

taci na sokolovském setkání písničky inspirované ţivotem. Můţe to představovat jakousi 

hranici, za kterou se skupiny rozhodly nevstoupit. Tedy kompromis ano, ale ne takový, aby 

se za něj museli stydět. A proto si myslím, ţe tak, jako se nemůţeme na celý komunistický 

reţim v Československu dívat jen v negativech a měli bychom mu přiznat i pozitiva, tak 

nemůţeme Festival politické písně rovněţ jen odsoudit. Ano, byl politický a plnil propa-
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gační funkci. To ale neznamená, ţe ji plnili všichni účastníci. Pro mé narátory to byla pře-

devším moţnost prezentovat vlastní tvorbu na veřejnosti a porovnat se se svojí konkurencí.  

Na konci sedmdesátých let se začaly v Československu usazovat nové hudební sty-

ly, a sice punk a nová vlna. Komunistická moc punk snášela ještě hůř neţ rockovou muzi-

ku, propadla hysterii a v roce 1983 rozpoutala článkem Nová vlna se starým obsahem hon 

na novou vlnu a punk. V Plzni se v té době nevyskytovala ţádná nekonformní skupina, 

která by byla článkem postiţena a zakázána. Protoţe se potíţe, jeţ měly punkové skupiny 

s mocí, odehrávaly mimo rozsah práce, zajímal mě především dopad článku na beatové 

soubory. Výsledek můţeme shrnout do tří okruhů: a) hudebníci článek nezaregistrovali, 

nebo si jej nedokázali vybavit, b) vypravěči si na článek vzpomněli, ale podle jejich mínění 

neměl ţádný dopad, c) článek zaregistrovali a uvedli, ţe měl dopad i na plzeňské skupiny. 

Tímto rozdělením se rozčlenily i jednotlivé skupiny, kde působili moji narátoři. První ok-

ruh zastávaly nejúspěšnější plzeňské hudební skupiny, druhý okruh se týkal zastánců kyta-

rového rocku v Plzni. Ve třetím okruhu se názorově setkali plzeňští diskţokejové a under-

ground. Právě příslušníci undergroundu o článku věděli nejvíce a dokázali také reflektovat 

jeho dopad na plzeňskou hudební scénu. Nedá se však říct, ţe by článek u plzeňských roc-

kových kapel budil atmosféru strachu. Ta se objevila spíše u pořadatelů a zřizovatelů, jeţ si 

vzal článek rovněţ na přetřes. Pokud tedy byl na skupiny v důsledku článku vyvíjen nátlak, 

pak přicházel primárně od pořadatelů a zřizovatelů, nikoli od mocenských orgánů.  

A jak celý výzkum shrnout? Jak uţ bylo řečeno v práci několikrát, podmínky za 

kterých museli muzikanti v Plzni působit v sedmdesátých letech, nebyly nijak příjemné. 

Hudebníci byli vystavováni různým omezením, a pokud chtěli působit za úplatu, byli nu-

ceni dělat s mocí kompromisy v podobě rekvalifikačních přehrávek nebo Festivalu politic-

ké písně. Pro hudebníky účast na povinných zkouškách a produkcích znamenala sebeza-

pření a nutnost, kterou musí splnit, aby mohli dál zvukem elektrických kytar těšit sebe a 

veřejnost. Ani příslušníci hudebního undergroundu se nevyhnuli určitému nátlaku, přede-

vším byli více pod dozorem a jejich vystoupení musela být pořádána konspiračním způso-

bem. Díky atmosféře, která v Plzni od počátku sedmé dekády dvacátého století panovala, 

se musely beatové skupiny přestěhovat do okolních vesnic, jelikoţ pořádat veřejné produk-

ce ve městě bylo neţádoucí. Zároveň díky tomu nebyly kapely příliš na očích. Tyto před-

poklady však stmelovaly plzeňskou hudební scénu. Čím více moc rockovou hudbu omezo-

vala, tím více podporovala tvorbu hudebníků a udrţovala jejich soudrţnost. Moţná je to i 

určitá motivace, kterou dnešní amatérská hudební scéna postrádá.  
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Podmínky pro rockové soubory se změnily aţ v druhé polovině osmdesátých let 

(coţ uţ je mimo rozsah práce), kdy uţ se pořádaly i tzv. Rockfesty.
280

 Vliv štvanice na 

novou vlnu a punk se bezprostředně po vydání článku Nová vlna se starým obsahem 

v subkultuře rockových hudebníků v Plzni příliš neprojevil. Narátoři zmiňovali uvolnění 

právě aţ koncem osmdesátých let.  

 Výzkum se tedy věnoval jen omezenému rozmezí let v rámci plzeňské hudební 

scény pohledem účastníků dané doby. Práci můţeme chápat jako základ pro další moţné 

bádání, které by na ni mohlo navazovat – například se zaměřením právě na punkovou sub-

kulturu, pro kterou v práci kvůli časovému ohraničení nezbyl prostor a jeţ se v Plzni začala 

v osmdesátých letech rozvíjet. Zároveň by se dalo také nadále pracovat s rozhovory nahra-

nými v rámci výzkumu. Zaměřit se například na osobní ţivot narátorů, nebo jaký vliv mělo 

účinkování v beatových souborech v jejich pracovním ţivotě. Rovněţ se rozhovory dají 

vyuţít i pro následující výzkum, kdy by mohly být jádrem a zdrojem inspirace pro navazu-

jící rozhovory, ať uţ se stejnými vypravěči, nebo dalšími zástupci z příslušné subkultury. 

Současně by bylo moţné interview zohlednit při bádání o kulturních dějinách Západočes-

kého kraje. 

 Plzeňská hudební scéna je tématem bezesporu velmi specifickým, přesto málo pro-

bádaným. Třebaţe byla Plzeň líhní tzv. tancovaček, v publikacích pojednávajících o roc-

kové hudbě jako takové jsou západní Čechy poněkud opomíjené. Myslím si ale, ţe vliv 

alternativní hudební scény v Plzni nemůţeme opomíjet a v historii beatové hudby by měla 

mít svoje místo. 

  

                                                             
280 MADEROVÁ, Blanka, JURKOVÁ, Zuzana, VESELÝ, Karel. Dotknout se světa: Česká hudební alterna-

tiva 1968-2013. Praha. FHS UK, 2013, s. 24. 
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6. Seznam použitých zkratek 

COH ÚSD – Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny 

ČFVU – Československý fond výtvarného umění 

ČSLA – Československá lidová armáda 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČT – Česká televize 

FPP – Festival politické písně 

FHS UK – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

KM Dominik – Klub mládeţe Dominik 

KNV – Krajský národní výbor 

KPFKE – Krajský podniky pro film, koncerty a estrády 

KSČ – Komunistická strana Československa 

LH – Lidový hudebník 

MěNV – Městský národní výbor 

MŠVV – Mimoškolní výchova a vzdělání 

OH-SD  - Orální historie – soudobé dějiny 

OKS – Okresní kulturní středisko 

ONV – Okresní národní výbor 

OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa 

ROH – Revoluční odborové hnutí 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SNP – Slovenské národní povstání 

SSM – Socialistický svaz mládeţe 
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StB – Státní bezpečnost 

USA – Spojené státy americké 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV SSM – Ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe 

VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce 

ZKNV – Západočeský krajský národní výbor 

ZUČ – Zájmová umělecká činnost 
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8. 1. Seznam narátorů 

 

Jméno narátora 

(řazeno abeced-

ně) 

Datum ko-

nání rozho-

voru 

Délka rozho-

voru 
Místo konání Prostředí 

Jan Kvídera 10. 4. 2015 01:13:13 Plzeň pracovna 

Jan Kvídera 20. 4. 2015 00:47:14 Plzeň pracovna 

Jan Nový-Cimbura 20. 10. 2014 01:18:14 Plzeň 

Kavárna Západo-

českého muzea v 

Plzni 

Jiří Lang 6. 10. 2014 0:48:34 Plzeň Klub Bumerang 

Jiří Větrovský 10. 9. 2014 

00:25:20 a 

0:38:29 Plzeň Klub Kapsa 

Ladislav Rott 1. 9. 2014 00:50:20 Plzeň Bolevecký rybník 

Marcela Kudějová 21. 3. 2015 01:10:39 Plzeň Kavárna  

Petr Vacek 25. 8. 2014 01:05:21 Plzeň pracoviště narátora 

Václav Běhavý 13. 10. 2014 01:12:06 Pole hospoda narátora 

Zdeněk Raboch 14. 8. 2014 01:30:42 Plzeň pracoviště narátora 
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8. 2. Školení beatových souborů z r. 1979  

(Městské kulturní středisko: Školení beatových souborů z r. 1979, fond 4987. Archiv města 

Plzně.) 

Otázky pro členy beatových souborů: 

1) Vysvětli význam RVHP. 

2) Co víš o SNP. 

3) Nejvýznamnější politické výročí roku 1979. 

4) Ministr kultury ČSSR. 

5) Hlavní představitelé kraje a města. 

6) SALT 2 - /červen Vídeň/ 

7) V Plzni proţil své dětství a studentská léta komunistický novinář, spisovatel a ná-

rodní hrdina. Kdo to byl a co o něm víš? 

8) Vysvětli mezinárodní význam VŘSR. 

9) Vyjmenuj alespoň některé státy Varšavské smlouvy. 

10) Význam Února 1948. 

Další část otázek: 

1) Od kolika let můţe LH účinkovat v souboru.  

2) Od kolika let můţe LH hrát za úplatu.  

3) Kdy můţe LH přestoupit bez souhlasu vedoucího do jiného souboru.  

4) Kdy je soubor povinen přihlásit se k nové přehrávce. 

5) Smí soubor pořádat hudební produkce ve vlastní reţii. 

6) Kdy je povinen zřizovatel se obrátit na KPFKE se ţádostí o zprostředkování. 

7) Kdy je moţno účtovati jízdné a stravné. 
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8) Kolik procent daně se počítá z výdělku 1. 000,- Kčs měsíčně. Jaká daň se počítá 

z výdělku přes 1. 000,- Kčs. 

9) Kolik je moţno počítat za aparaturu za 1 vystoupení. 

10) Co má míti u sebe vedoucí souboru při produkci. 

11) Co musí vést ved. souboru o kaţdém hudebníkovi. 

12) Do kdy je vedoucí povinen odvádět 8%, 2% + daně. 
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8. 3. Přehled ročníků Festivalu politické písně v Sokolově  

(zdroj FLAM, Zdeněk. Festival politické písně. Brno 2010. Diplomová práce. Masarykova 

univerzity v Brně. Fakulta filozofická.) 

 I. ročník: 16. – 18. března 1973, konaný při příleţitosti 25. výročí Vítězného února 

1948, ústředním heslem se stalo: „Za antiimperialistickou solidaritu, přátelství a 

mír“. 

 II. ročník: 22. – 24. února 1974, datum konání měl lépe připomínat výročí Vítěz-

ného února, heslem se stalo: „Solidarita s lidem Chile“. 

 III. ročník: únor 1975, věnovaný 30. výročí osvobození republiky Sovětskou ar-

mádou a 27. výročí Vítězného února. 

 IV. ročník: 25. – 29. února 1976, věnovaný 28. výročí Vítězného února, jedno 

z hesel: „Kupředu levá“. 

 V. ročník: 23. – 27. února 1977, věnovaný 29. výročí Vítězného února, 60. výročí 

VŘSR, IX. Všeodborovému sjezdu, sjezdu SSM a blíţícímu se XI. Světovému fes-

tivalu mládeţe studenstva (který se nakonec uskutečnil aţ v roce 1978), jedno 

z hesel: „Za splnění závěrů XV. Sjezdu KSČ“. 

 VI. ročník: 8. – 12. února 1978, věnovaný 30. výročí Vítězného února, XI. Světo-

vého festivalu mládeţe v Havaně, jedno z hesel: „Mladá generace – důstojný po-

kračovatel Vítězného února“. 

 VII. ročník: 7. – 10. února 1979, věnovaný 35. výročí Slovenského národního po-

vstání, 31. výročí Vítězného února a 30. výročí vzniku Jednotné mládeţnické a dět-

ské organizace v Československu, jedno z hesel: „Mládí v boji a práci za socialis-

mus“. 

 VIII. ročník: 6. – 9. února 1980, věnovaný 35. výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou, jedno z hesel: „Solidarita – mír – pokrok – socialismus“. 

 IX. ročník: 18. – 21. února 1981, věnovaný 60. výročí vzniku KSČ a blíţícímu se 

XVI. Sjezdu KSČ, jedno z hesel: „Pod vedením KSČ za další vítězství socialismu 

v ČSSR“. 

 X. ročník: 10. – 13. února 1982, věnovaný III. Sjezdu SSM. 
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 XI. ročník: 10. – 12. února 1983, heslo „Písní za mír“. 

 XII. ročník: 8. – 11. února 1984, věnovaný 40. výročí Slovenského národního po-

vstání, jedno z hesel: „Mládí v boji za mír a socialismus“. 

 XIII. ročník: 6. – 10. února 1985, věnovaný 40. výročí osvobození Sovětskou ar-

mádou a v rámci přípravy na XII. Světový festival mládeţe a studentstva konaný 

v Moskvě, jedno z hesel: „Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství“. 

 XIV. ročník: 12. – 16. února 1986, věnovaný XVII. Sjezdu KSČ, 65. výročí zalo-

ţení KSČ a Komsomolu a probíhajícímu Mezinárodnímu roku míru, jedno z hesel: 

„Za záchranu míru a budoucnosti lidstva“. 

 XV. ročník: 11. – 16. února 1987, věnovaný IV. Sjezdu SSM a 70. výročí VŘSR, 

jedno z hesel „Chceme v míru ţít, chceme v míru zpívat“. 

 XVI. ročník: 9. – 14. února 1988. 
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8. 4. Tiskopis povolovacího řízení281 

 

                       

 

                                                             
281 Tiskopis povolovacího řízení. Soukromý archiv Jana Kvídery, Plzeň. 
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8. 5. Skupiny Regenerace a Odyssea282 

    

Skupina Regenerace     Skupina Odyssea 

 

8. 6. Skupina Zastávka Mileč u Jožžina v bytě283 a Zdeněk Raboch284 

                       

Skupina Zastávka Mileč    Zdeněk Raboch  

                                                             
282 Historie skupiny Odyssea [online]. [Cit. 18. 5. 2015].  

Dostupné z:http://www.odyssea-rock.cz/cz_menu/_historie.htm. 
283 Zastávka Mileč [online]. [Cit. 23. 6. 2015]. 

Dostupné z: http://www.punk.cz/index.asp?menu=1852&record=9021. 
284 ROTT, Ladislav: 50 let bigbítu v Plzni: 1962-2012: Takto hráli, kdyţ jim stály davy pod podiem. Plzeň: 

RegionAll, 2012. 

http://www.odyssea-rock.cz/cz_menu/_historie.htm
http://www.punk.cz/index.asp?menu=1852&record=9021
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8. 7. Skupina Bumerang285 

 

8. 8. Skupina Sejf286 a skupina The Cathedral287 

 

          

 Skupina Sejf     Skupina The Cathedral 

                                                             
285 ROTT, Ladislav: 50 let bigbítu v Plzni: 1962-2015: Takto hráli, kdyţ jim stály davy pod podiem. Plzeň: 

RegionAll 2012.) 
286 Fotografie skupiny Sejf. Soukromý archiv Jana Kvídery, Plzeň. 
287 ROTT, Ladislav. Tak se začínalo aneb Z otcova alba. Plzeň: Český rozhlas Plzeň, 1998. 
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8. 9. Koncert skupiny The Suřík na Roudné288 

                 

 

8. 10. Koncert skupiny The Suřík v Útušicích289 

 

 

  

                                                             
288 Koncert skupiny The Suřík na Roudné. Soukromý archiv Jiřího Větrovského, Plzeň. 
289 Koncert skupiny The Suřík v Útušicích. Soukromý archiv Jiřího Větrovského, Plzeň. 
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8. 11. Plakát na poslechovou diskotéku Petra Vacka290, Logo Festivalu politické písně291 

 

                                   

Plakát na poslechovou diskotéku   Logo Festivalu Politické písně 

                                                             
290 Plakát na poslechovou diskotéku Petra Vacka. Soukromý archiv Petra Vacka, Plzeň. 
291 ČERMÁKOVÁ, Milada: Festival politické písně. In: Ročenka státního oblastního archivu v Plzni 2005. 

Státní oblastní archiv v Plzni, 2006, s. 95. 


