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Abstrakt 

Práce se zabývá vystupováním neoficiálních rockových skupin v Praze po zavedení 

rekvalifikací, které prakticky zlikvidovaly profesionální rockovou scénu v ČSSR. To mělo 

obzvlášť silný dopad na hlavní město, kde se o několik let dříve nejvíce projevil rozkvět 

tohoto ţánru. Ten se dal posléze svobodně provozovat pouze jakoţto záliba, i amatérským 

muzikantům však stála v cestě řada nařízení a především obecná nedůvěra k bigbítu. To 

mělo za důsledek velmi omezené moţnosti vystupování, jelikoţ pořadatelé se obávali 

moţných neblahých důsledků takovýchto akcí. Výzkum sleduje mechanismus a podmínky 

trvalejšího vystupování amatérských rockových kapel v Praze, a to přibliţně do roku 1984. 

Tehdy se jiţ projevily následky článku Nová vlna se starým obsahem, kterým vyvrcholila 

mediální a společenská kampaň zaměřená proti novým podobám rocku, ten samý rok byl 

navíc rozpuštěn Svaz hudebníků ČSR i se svým sekcemi, jeţ představovaly významnou 

oporu nezávislé kultury v ČSSR. Autor dochází k závěru, ţe ztíţené podmínky bylo moţné 

překonat osobní vytrvalostí, kreativitou a odhodláním riskovat ztrátu svého pracovního 

místa v případě neúspěchu. Tím bylo moţné zdolat nejen úřední nařízení, ale především 

obavy z postihu za nekonformní vystupování a čilý zájem Státní bezpečnosti. 

 

Abstract 

This thesis deals with the issue of public appearances of amateur rock bands in 

Prague after the introduction of the so-called „requlifications“ which basically destroyed 

professional rock music in Czechoslovakia. This affected especially the capital city which 

had witnessed an unprecedented rise of this genre only several years earlier. Thereafter, 

independent rock music could be practiced only as a hobby, and even the amateur 

musicians had to face extensive regulations and general mistrust. As a result, opportunities 

to appear in public were very sparse because organizers were worried about the 

consequences of such events. The research investigates the mechanisms and conditions for 

durable opportunities to play publicly in Prague before 1984. The effects of the article 

Nová vlna se starým obsahem – the pinnacle of the media and social campaign against new 

forms of rock music, were already becoming apparent in that year and the Union of 

musicians and its sections – main pillars of independent culture in Czechoslovakia – were 

dissolved. The conclusion is that in such difficult circumstances persistence, creativity and 
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readiness to lose one’s job proved crucial qualities. They enabled people to overcome not 

only the regulations but mainly the concerns about sanctions for nonconformist appearance 

and the attention of the secret police. 

 

Klíčová slova 

Hudba, rock, bigbít, koncerty, kultura, ČSSR, normalizace, alternativa. 
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1 ÚVOD 

Jak je patrné jiţ podle názvu práce, následující stránky se zabývají koncertováním 

neprofesionálních rockových kapel v Praze v období tzv. normalizace. Zaměření 

diplomové práce v oboru historie na hudbu sice není zcela ojedinělé, přesto jej však lze 

ještě stále povaţovat za nestandardní a můţe vyvolat řadu otázek: proč hudba a proč právě 

neoficiální a rocková? Proč se zaměřovat pouze na koncerty a výhradně na Prahu? A jaký 

důvod má zvolené časové omezení? Na všechny otázky lze souhrnně odpovědět zkrátka 

tak, ţe autor se o zvolené téma a časové období zajímá a problematika není ještě v odborné 

literatuře dostatečně zmapována. Pro zvolení tématu ale existuje i mnoho dalších 

relevantních důvodů. 

Hudba představuje významnou sloţku kultury. Jde o sloţku poměrně nenáročnou, 

člověka osloví snáze neţ například literatura a její poslech většinou nevyţaduje plnou 

pozornost, jak je tomu například u divadla či filmu. Tímto hodnocením bych se nerad dotkl 

příznivců hudby, spíše naopak – tento nenáročný charakter způsobuje, ţe hudba 

představuje velmi vlivný kulturní fenomén, v rozličných podobách dokáţe oslovit snad 

kaţdého a můţe nabýt rozmanitých forem. Pro někoho představuje pouze ruch, pro jiné 

zábavu, vytváří se kolem ní rozmanité subkultury a pro někoho můţe jít aţ o smysl ţivota. 

Od vynálezu rádia pak dokáţe zasáhnout čím dál větší počet lidí najednou, a to bez ohledu 

na politické hranice, státní příslušnost, ba ani jazyková bariéra nepředstavuje pro muziku 

větší překáţku. Můţe být součástí tzv. vysoké i populární kultury, jako druhá jmenovaná 

pak ostatně přispěla k celosvětovému rozšíření angličtiny jako takřka globálního jazyka. 

O vlivu a významu hudby tedy nelze pochybovat. 

I ve zkoumaném období hrála hudba důleţitou roli, ač mnohdy jí byla připisována 

větší moc, neţ jakou ve skutečnosti měla. Kultura po roce 1948 v ČSR získala 

propagandistickou funkci a byla podřizována vládnoucí ideologii. Kulturní vlivy ze 

Západu byly omezeny na minimum, a kdyţ uţ přes ţeleznou oponu nějaké pronikly, byly 

označeny za nástroj ideologické diverze, za jehoţ šíření mohl být jedinec právně postiţen. 

Přesně takového uvítání se dostalo v Československu rock’n’rollu, kdyţ se do této země ve 

druhé polovině padesátých let dostal prostřednictvím rádiových vln. A po krátkém 

rozmachu v šedesátých letech se tento ţánr a jeho protagonisté a příznivci opět ocitli 

v nemilosti nové politické a kulturní garnitury. 
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Hudební produkce byla svázána mnohými omezeními, rock’n’roll proţíval obzvláště 

těţké časy a v Praze, kde se s ním na konci šedesátých let dalo setkat denně, po něm 

nebylo ani slechu. Kapely ztrácely povolení vystupovat, kluby se zavíraly nebo zcela 

měnily program a vývoj rocku, česky překřtěného na bigbít, ustrnul. Tedy alespoň na 

profesionální scéně. Amatérští muzikanti měli oproti profesionálům tvůrčí volnost a mohli 

dále hrát, co je bavilo, ani pro ně však situace nebyla příznivá. Vystupovat na veřejnosti 

bylo pro amatéry někdy dost komplikované, jelikoţ jim stála v cestě mnohá úřední 

omezení a obavy zodpovědných kulturních pracovníků z povolování rockových koncertů. 

Je třeba přiznat, ţe rock nebyl jediným ţánrem, který musel tato úskalí překonávat. 

Podobně významný a populární hudební proud představoval folk, v jeho problematice uţ 

ale historický výzkum pokročil o poznání dál.
1
 

Existují samozřejmě i studie věnující se bigbítu, ţádná se ale zatím nezaměřila na 

následující otázky: Proč bylo tak náročné v Praze uspořádat koncert neoficiální rockové 

hudby? Kde a za jakých podmínek k takovým koncertům docházelo? A co bylo zapotřebí 

pro trvalejší úspěšnou realizaci veřejných vystoupení amatérských rockových kapel? 

Geografické a časové omezení práce je vynucené jejím omezeným rozsahem. Na Prahu se 

zaměřuje kvůli lepší dostupnosti informací, ale také kvůli zvláštní situaci, ve které se 

hlavní město nacházelo. Jakoţto přirozené kulturní centrum zaţilo ve druhé polovině 

šedesátých let dlouho nevídaný rozkvět a krátce po invazi spojeneckých vojsk nastal 

vynucený útlum. Normalizace kultury se zde projevila nejvýrazněji právě kvůli tomuto 

výkyvu.  

Časové omezení je pak pouze orientační. Za rokem 1973 stojí rozhodnutí o zavedení 

rekvalifikačních řízení, jejichţ výsledkem (a nepochybně i cílem) byla naprostá devastace 

profesionální rockové scény v Praze i v celém zbytku Československa. O deset let později 

pak vyvrcholila mediální a společenská kampaň proti novým rockovým ţánrům 

proniknuvším do ČSSR – nové vlně a punku. Její cíl byl podobný jako v případě 

rekvalifikací – zbavit se či alespoň co nejvíce potlačit přítomnost této hudby v kulturním 

prostředí zdejší socialistické společnosti. Výsledek byl však zcela jiný a nezávislá hudba i 

kultura jako celek zaţily ve druhé polovině osmdesátých let rozvoj, který snese srovnání 

s koncem let šedesátých. Práce se tedy zaměřuje na období, které představovalo pro hráče a 

                                                 
1
 Z poslední doby především: HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest nebo masová zábava?: folk jako 

společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha: Academia, 2014, s 162-3; HOUDA, Přemysl, Lubomír 

HOUDEK a Jan ŠULC. Šafrán: kniha o sdruţení písničkářů. Praha: Galén, 2008. 
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příznivce bigbítu jakousi dobu temna. Koncertů bylo v Praze poskrovnu a uspořádat nějaký 

připomínalo jeden z dvanácti úkolů Hérakla. 

Následující kapitola seznámí čtenáře se stavem dosavadního výzkumu této 

problematiky a představí metodologii, která byla zvolena pro tuto práci. Jelikoţ se jedná 

o orálně historický výzkum a důleţitým zdrojem poznání jsou vzpomínky jednotlivých 

aktérů, představuje rovněţ stručně osoby, s nimiţ byl pro tento účel veden rozhovor. Další 

část se věnuje kulturní politice KSČ po uchopení moci v únoru 1948 a teoreticky kultuře a 

svobodné tvorbě. Poté se zaměřuje konkrétně na první roky rock’n’rollu v Československu 

a podmínky, s jakými se zde musel potýkat. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na to, jakým 

způsobem se projevila tzv. normalizace v rockové hudbě. Pátá kapitola pak mapuje 

jednotlivá místa, kde v Praze vystupovaly amatérské rockové kapely, a analyzuje 

podmínky, za jakých něčeho takového bylo moţné dosáhnout. Dosaţené poznatky pak 

podává závěrečná část práce. 

  



10 

 

2 DOSAVADNÍ VÝZKUM A METODOLOGIE 

2.1 Kritika dosavadního výzkumu 

Na téma nezávislé rockové hudby v období normalizace jiţ dlouhou řadu let 

vycházejí články i celé monografie. Základní sekundární literaturu představují práce 

hudebních publicistů, z nichţ lze jmenovat mimo jiné Jiřího Černého, Ondřeje Konráda, 

Vojtěcha Lindaura, Aleše Opekara či Josefa Vlčka. Tito znalci rockové muziky podávají 

přehled kapel a hudebních festivalů, pojednávají o překáţkách, které museli muzikanti 

překonávat, a analyzují vývoj rockové hudby v Československu. Sami se ostatně museli 

potýkat s omezeními, která přinášela kulturní politika KSČ, někdy dokonce 

s bezpečnostním aparátem ČSSR. 

V posledních několika letech se zájem o toto téma rozšířil i mezi historiky. Přemysl 

Houda se ve svých pracích zaměřuje na folkovou hudbu, Miroslav Vaněk zpracoval témata 

punku, nové vlny a rock’n’rollu obecně ve vztahu k politice a ideologii Československa, 

respektive vztah tehdejší státní ideologie k těmto hudebním ţánrům. Jeho kniha Byl to 

jenom rock’n’roll? podává přehlednou historii československého rocku od druhé poloviny 

padesátých let do roku 1989 a přesahuje i do současnosti. Byla i inspirací k napsání této 

práce, jejíţ hlavní záměr je však jinde. Cílem je zjistit, kde a za jakých podmínek se ve 

zkoumaném období v Praze dal hrát neoficiální bigbít. Tato otázka zatím zpracována nikde 

jinde nebyla, nejblíţe k ní má jedna z bakalářských a diplomových prací věnujících se 

rockové hudbě, jejichţ počet stále roste – bakalářská práce Martina Husáka z Filosofické 

fakulty UK, která pojednává o hudební dramaturgii klubů Rokoska a Opatov. 

Střípky odpovědí na výzkumnou otázku nabízejí jak jmenované práce, tak rozmanitá 

pramenná základna: dobová legislativa, archiv Odboru kultury Národního výboru hlavního 

města Prahy, Archiv bezpečnostních sloţek či archiv Popmusea. Z psaných zdrojů však 

zdaleka nejvíce informací přinášejí paměti muzikantů, mj. Mikoláše Chadimy, Michala 

Ambroţe nebo Iva Pospíšila. Přesné svědectví o činnosti ve své době nezastupitelné 

Jazzové sekce nabízí ve své knize Vladimír Kouřil.  

Vzpomínky protagonistů lze dohledat také v rozhovorech publikovaných 

v především hudebních periodikách po roce 1989. V těch dobových bohuţel mnoho 
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informací nalézt nelze, jelikoţ ta se věnovala umělcům oficiálním, nikoliv amatérům. 

Nejrozšířenější neoficiální periodikum, které se ve zkoumaném období věnovalo kultuře, 

tedy Vokno, bohuţel svým obsahem k výzkumu nepřispělo. Bohatší na informace jsou 

pozdější Voknoviny a mnoţství fanzinů z druhé poloviny osmdesátých let, ty uţ se však 

vymykají časovému rozsahu výzkumu. 

Mnoho cenných vzpomínek je pak zachováno v televizním pořadu Bigbít, který 

vznikl v produkci České televize na konci 90. let. Dokument se opírá o svědectví 

muzikantů, publicistů i dalších lidí aktivních v oblasti rockové hudby v letech 1956-1989 a 

problematika klubových prostor pro amatérské kapely je zde dostatečně reflektována. Na 

serióznosti tomuto dokumentu přidává skutečnost, ţe vznikal pod odborným dohledem jiţ 

výše jmenovaných hudebních publicistů Vojtěcha Lindaura a Aleše Opekara. V návaznosti 

na dokument také vznikla stejnojmenná kniha a internetové stránky, které podávají 

základní informace o rockové hudbě v Československu před rokem 1989. 

 

2.2 Metodologie 

Z přehledu dostupné literatury je zřejmé, ţe lidská paměť má v tomto výzkumu 

nezastupitelné místo, ať uţ v podobě vlastních memoárů, rozhovorů nebo diskusí. Psané 

prameny jsou jinak archivní povahy a zvláště v případě záznamů StB jde o svědectví 

značně tendenční. Spolu s jedním z organizátorů folkových koncertů si můţeme 

postesknout nad tím, ţe nikdy nebyla vydána příručka Jak vyhovět všem bolševickým 

zákonům, předpisům a vyhláškám při pořádání hudební produkce.
2
 Pro zjištění nepsaných 

mechanismů pořádání koncertů je tedy třeba se obrátit přímo na ty, kteří byli jejich 

součástí. 

Jelikoţ zde jde o práci kvalitativní, která chce poznat problematiku do hloubky spíše 

neţ zaujmout její co nejširší spektrum, jako vhodný prostředek výzkumu se nabízí orální 

historie. Pro výzkum jsou důleţité obecné zásady tehdejší doby stejně tak jako individuální 

zkušenosti. Právě prostřednictvím rozhovorů s pamětníky lze tedy velmi dobře doplnit 

mezery, které vězí v pramenech a dosavadní sekundární literatuře. Nově získané informace 

                                                 
2
 DVOŘÁK, Ivan. Bezčasí: nohybská kultura v letech 1976-1985. Praha: Galén, 2011, s. 18. 
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pak přicházejí s úskalím, které je orální historii vlastní – subjektivita, selektivní paměť a 

zapomínání, nostalgie.
3
  

To vše nepochybně deformuje skutečnost takovou, jak se odehrála. Neznamená to 

ale, ţe paměť do seriózního výzkumu nepatří. Jak pravil historik Marc Bloch, historie by 

měla být věda o lidech v čase a je psána pro lidi.
4
 Proto je její kombinace (případně 

konfrontace) s lidskou pamětí, respektive zapomínáním, zcela na místě. Metamorfózy 

paměti navíc nejsou pro historii nepřekonatelným problémem. Lze je neutralizovat 

pluralitou zdrojů, důkladnou analýzou a pečlivou interpretací. I ta bude ostatně interpretací 

autora, nařčení ze subjektivity tedy platnost nepozbývá, jen se vina přesouvá z pamětníka 

na historika. Konvenční historie však také pracuje se subjektivními prameny – psaná forma 

jim na této vlastnosti neubírá – a pokud se nejedná o edici dokumentů, historikova 

interpretace je opět nezbytná. Zdá se tedy lepší vzdát se úsilí o absolutní objektivitu, která 

je nedosaţitelná, a takzvaně vyloţit karty na stůl. S transparentní subjektivitou pak alespoň 

čtenář můţe pracovat podle svého uváţení – ostatně, můţe zanechat čtení hned zde a raději 

sáhnout po encyklopedii. 

Zde tedy jest přiznání autorovo: zkoumanou dobu jsem nezaţil, jeţto jsem dítě těsně 

„předrevoluční“. K tématu však mám vztah, jelikoţ hudbu daného období velmi rád 

poslouchám, ačkoli spíše zahraniční neţ československou. Sám jsem amatérským 

muzikantem a mám za sebou několikeré organizování koncertů. Ve srovnání se 

zkoumaným obdobím mě udivuje jednoduchost, s jakou lze dnes zahrát před lidmi úplně 

cokoliv – dokonce i komerční kritéria, která v dnešní době kulturu nepochybně výrazně 

ovlivňují, jsou mnohdy zanedbatelná. A jako fanouška mě zaráţí kaţdodenní hojnost 

koncertů ve srovnání s obdobím tzv. normalizace. 

Je tedy zřejmé, ţe ve snaze amatérských muzikantů veřejně vystoupit jsem zcela na 

jejich straně a proti všem obstrukcím, které jim stály v cestě. Tato práce však neusiluje 

o rozlišení na hodné muzikanty a zlé úředníky a paragrafy, ba dokonce se jakémukoli 

podobnému dělení či označování vyhýbá. Historické kulisy jsou dané, události se 

uskutečnily a charakter aktérů nechť kaţdý posuzuje sám – nebo ještě lépe, nechť se 

takovému posouzení také vyhne a čte další řádky jako práci vědeckou, prostou 

moralizování či odsudků. Toto není dílo o boji dobra se zlem, ale o moţnostech 

                                                 
3
 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha: 

Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. Kapitoly I a III. 
4
 BLOCH, Marc. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. Praha: Svoboda, 1967, s. 8-11. 
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seberealizace v prostředí, které odměňovalo konformitu a poslušnost a odchylky od 

hlavního kurzu odmítalo připustit. 

 

2.3 Narátoři 

Při vyhledávání vhodných narátorů byla hlavním kritériem rozmanitost jejich profesí, 

respektive postavení ve zkoumaném období. Jelikoţ kniţně vydané paměti, které souvisí se 

zkoumanou problematikou, jsou psány především muzikanty, pouze dva z celkového počtu 

devíti narátorů jsou hudebníci. S jedním z nich jsem navíc účelově vedl rozhovor jako 

doplněk k právě vyšlé autobiografii a on sám se podle vlastních slov za muzikanta 

nepovaţoval a nepovaţuje.
5
 Mezi narátory se dále vyskytují dva manaţeři, dva pracovníci 

OKD, kteří měli na starost dramaturgii, dvě ředitelky kulturních domů, dva členové a jedny 

z hlavních postav Jazzové sekce, a jeden dramaturg klubu SSM na Strahově. Jelikoţ se role 

často promíchávaly, dává tento výčet dohromady více neţ skutečných devět narátorů, pro 

přehlednost tedy uvádím jejich seznam v příloze č. 1. 

A kdo mezi narátory naopak chybí? Některé absence pro výzkum nepředstavují 

velkou zátěţ. Chybí například zástupci Sekce mladé hudby, ta se však stejně věnovala více 

folkovým umělcům, nikdo z narátorů s ní ani nepřicházel pravidelně do kontaktu, a tak se 

nezdála pro výzkum relevantní. Podobně se lze vyjádřit o Svazu hudebníků, který mimo 

jiné plnil funkci zřizovatele a proplácel faktury za vystoupení. Závaţnější je absence 

některého z členů StB, kteří se věnovali problematice mládeţe v souvislosti s rockovou 

hudbou, na nikoho takového se mi totiţ nepodařilo získat kontakt. Stejný neúspěch musím 

konstatovat i v případě členů SSM, kteří pořádali vystoupení bigbítových kapel 

v praţských klubech. Pohled takzvaně z „druhé strany“, kde se rozhodovalo o povolení či 

zamítnutí koncertu, tedy nabízejí pouze vzpomínky ředitelek OKD, i tak se ale jedná 

o velmi obohacující výzkumný materiál. 

Při hledání vhodných narátorů mi nejvíce pomohla naprostá náhoda, díky které jsem 

dostal telefonní číslo a doporučení pro Josku Skalníka, který mi kromě uţitečného 

rozhovoru poskytl kontakty na mnoho dalších potenciálních narátorů, z nichţ jsem bohuţel 

nestihl oslovit všechny. K některým narátorům jsem se dostal díky technice „nabalování 

                                                 
5
 Rozhovor s Ivem Pospíšilem vedl T. Razím. Praha, 2015. 
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sněhové koule“, tedy přes několik na sebe navazujících odkazů na potenciální vhodné 

adepty k rozhovoru. Tak tomu bylo hlavně v případech, kdy jsem usiloval o kontakt, na 

pracovníky kulturních odborů národních výborů, kulturních domů nebo aktivní členy SSM. 

Jak je jiţ zmíněno výše, nebyly tyto snahy vţdy korunovány úspěchem. 

Narátory jsem kontaktoval převáţně telefonicky, případně e-mailem. Nesetkal jsem 

se s přímým odmítnutím udělit rozhovor, ale ani tak nebylo kontaktování případného 

narátora vţdy úspěšné. Jednou má zpráva zůstala bez odpovědi, jednou jsem byl odkázán 

na jiného člověka, protoţe „ten ví všechno a lépe“, a jednou ztroskotaly přípravy na 

domluvený rozhovor na nedostatku času osloveného. Všem narátorům pak nelze upřít 

vstřícnost a ochotu, se kterou k rozhovoru přistoupili, ačkoliv často zdůrazňovali svou 

„nedůleţitost“ v celé problematice a neblahý vliv dlouhého časového odstupu na stav 

paměti. Schůzky se aţ na jednu výjimku dařilo sjednat v horizontu několika dní a 

probíhaly na různých místech: v bydlišti či pracovišti narátora, v parku, na zahrádce 

restaurace či v kavárně. Na posledně jmenovaných místech byl někdy rozhovor rušen 

projevy okolí, srozumitelnost záznamu však utrpěla pouze málo. 

Rozhovory neprobíhaly vţdy podle klasického schématu metodologie orální historie. 

Někteří z narátorů jiţ absolvovali rozhovory pro jiné projekty či zaznamenali svůj 

dosavadní ţivot v jiné formě, proto jsem vynechal fázi ţivotopisného vyprávění, která je 

obvykle hlavní kostrou rozhovoru. Ţivotní příběh by se z velké části opakoval a překrýval 

s tím, který uţ je přepsán v archivu COH ÚSD AV ČR, osobním archivu vedoucího 

výzkumného projektu nebo ve vlastní autobiografii. V takových případech jsem se uchýlil 

přímo k doplňujícím dotazům – doplňovaly zde rozhovory uskutečněné jiţ dříve, které se 

však zaměřovaly na jinou problematiku.  

V případech, kdy se jednalo o první orálně historický rozhovor s daným člověkem, 

jsem se snaţil následovat doporučovanou souslednost ţivotní příběh–doplňující dotazy, 

avšak ne vţdy se to vydařilo. Všichni narátoři byli samozřejmě obeznámeni předem 

s tématem práce a často se chtěli drţet právě pouze zkoumané problematiky. Kdyţ 

několikrát odbyli dotazy týkající se rodiny, vyrůstání či soukromého ţivota obecně, 

rozhodl jsem se vyhovět těmto náznakům a dotazovat se skutečně pouze na zkoumaný 

fenomén. Takové rozhovory jsou bohuţel ochuzeny o kontext, a omezují tak prostor pro 

interpretaci individuálních činů a rozhodnutí, věřím však, ţe tím výzkum výrazněji 
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neutrpěl. Získané informace mají i tak vysokou výpovědní hodnotu a vrhají světlo na 

mnoho doposud temných míst předmětu výzkumu. 
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3 ROCKOVÁ HUDBA V KULTURNÍM PROSTŘEDÍ ČS(S)R 

3.1 Kulturní politika KSČ 

Tak jako naprostá většina jiných oblastí ţivota, i kultura byla během roku 1948 

postihnuta vlnou zestátňování. V principu se tato politika setkala s podporou mnoha 

umělců, kteří byli přesvědčeni, ţe se tím zamezí komerci, která do této oblasti podle nich 

nepatřila. Vláda zřizovala mnoţství nových kulturních zařízení a vůbec byla ochotna 

investovat do kultury nemalé prostředky. Podle očekávání měl být konec existenčním 

obavám umělců, kteří se jiţ nemuseli zaobírat v první řadě líbivostí svých děl a 

vystupování, nýbrţ jejich skutečnou estetickou kvalitou. Tyto naděje vzaly velmi brzy za 

své. Vedoucí postavení komunistické strany totiţ znamenalo neúprosnou ideologizaci 

kultury, která se projevila ustavením ţánrového monopolu socialistického realismu: 

„Realistickou formu doplňoval komunisticky stranický obsah s optimistickým vyzněním. 

Umělec byl povinován se stát aktivní součástí socialistické revoluce a svou cílenou tvorbou 

ji uspišovat.“
6
 

V pojetí sovětského kulturního ideologa Andreje Ţdanova se umění stalo součástí 

třídního boje a socialistický realismus měl za úkol vychovat nového člověka. K tomu 

přispěla i nová média a jejich vzrůstající dostupnost.
7
 Hlavním kritériem se stala masovost 

– kultura musela být přístupná i (či spíše především) těm nejniţším vrstvám na rozdíl od 

burţoazní minulosti, kdy byla vyhrazena mohovitým jedincům.
8
 Charakteristické byly 

folklorní prvky, šablonovitost postav a optimismus v podobě vítězství „dobra“ nad „zlem“; 

díla náročnější na pochopení byla odsuzována jako „formalistická“.
9
 Kultura se stala 

pouhým nástrojem ideologické propagandy v boji s kapitalistickým a imperialistickým 

nepřítelem. Kulturní styky se Západem proto byly zapovězené a jakýkoliv průnik 

„burţoazní“ kultury do Československa byl povaţován za ideologickou diverzi.
10

 

                                                 
6
 HOUDA, Přemysl a Jan RATAJ. Československo v proměnách komunistického reţimu. Praha: Oeconomica, 

2010, s. 94-6. 
7
 ALAN, Josef. Alternativní kultura jako sociologické téma. In: ALAN, Josef et al., eds. Alternativní kultura: 

příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 15. 
8
 MERVART, Jan. Kultura v karanténě: Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 12. 
9
 HOUDA a RATAJ. Československo v proměnách…, s. 97. 

10
 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006, s. 97. 
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V kulturní politice KSČ se samozřejmě postupem času vyskytly mnohé odchylky – 

tzv. ostrý kurz zavedený na podzim 1948 časem oslaboval. Ve druhé polovině 50. let navíc 

odhalování politických, ideologických i lidských zločinů stalinismu vedlo k deziluzi i 

v oblasti kulturní politiky. Budovatelskému nadšení byl konec a z řad umělců se začaly 

ozývat nekonformní názory.
11

 Během následující dekády se kulturní prostředí uvolňovalo 

stále více, aţ dosáhlo během tzv. praţského jara vrcholu. Více neţ volnomyšlenkářství 

nových kulturních činitelů však zřejmě toto uvolnění vděčilo sporům mezi nejvyššími 

stranickými funkcionáři.
12

  

V jejich světle důleţitost kulturních otázek poklesla a ideologické otěţe se uvolnily, 

aţ byly zrušením cenzury zcela odloţeny, ač pouze nakrátko. Umělecké svazy nabývaly 

čím dál větší samostatnost, KSČ se de facto vzdala svého vedoucího postavení v kultuře a 

mechanismus demokratického centralismu byl rozloţen.
13

 I po invazi vojsk Varšavské 

smlouvy a obnovení cenzury ještě několik měsíců doznívala uvolněná kulturní atmosféra 

polednového vývoje, ale s nástupem Gustáva Husáka do funkce generálního tajemníka 

strany byl dohled nad kulturou opět utuţen a kultuře byla navrácena propagandistická 

funkce podobně jako koncem čtyřicátých let.
14

 

Forma však jiţ byla poněkud odlišná. Pro optimismus nebylo v atmosféře doby 

místo, hlavním kritériem se stala apolitičnost děl a vystoupení s občasným deklarováním 

podpory socialismu a KSČ – spíše neţ slovním se jednalo například o vystoupení na 

festivalech politické písně apod.
15

 Obnovena byla nutnost „lidovosti“ a srozumitelnosti 

uměleckého vyjadřování, tentokráte skrytá pod heslem „demokratismu“, který měl stát 

v opozici ke kultuře šedesátých let, jeţ byla povaţována, podobně jako kultura 

v kapitalistických zemích, za elitářskou.
16

 Skutečně také byla prodchnuta kulturními vlivy 

ze Západu, kterým se reţim počal opět urputně bránit. 

  

                                                 
11

 Tamtéţ, s. 356-7. 
12

 MERVART. Kultura v karanténě, s. 14-5. 
13

 Tamtéţ, s. 20-23. 
14

 Tamtéţ, s. 35-6; 40. 
15

 HOUDA a RATAJ. Československo v proměnách…, s. 425; 428. 
16

 MERVART. Kultura v karanténě, s. 42. 
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3.1.1 Alternativa 

Kulturní politika, která lpěla na srozumitelnosti a masovosti, měla samozřejmě za 

oběť individualismus a nekonformitu. Estetická hodnota byla souzena názorem většiny, 

jediným povolaným kritikem byl lid – tedy alespoň navenek. Ve skutečnosti jím bylo 

ideologické oddělení ÚV KSČ a jeho interpretace marxismu. Tyto aspekty vyústily 

v podporu průměrnosti, jakákoli deviace byla zapovězena.
17

 To platilo bez výjimky pro 

profesionály, kteří byli závislí na přízni státních institucí. Pokud chtěl tedy člověk tvořit 

svobodně a jeho osobní vkus nebyl v souladu s nastavenými měřítky kulturní politiky, 

mohl tak činit pouze mimo oficiální struktury. Umělce-amatéry bylo neskonale těţší 

kontrolovat či usměrňovat, jelikoţ na své tvorbě nebyli materiálně závislí. 

Pokud však finanční odměna a motivace vidinou zisku u těchto lidí zcela chyběla či 

alespoň byla velmi nízká, bylo moţné jim činit komplikace jinými prostředky – především 

znemoţňováním vystoupení před publikem. Umělců, kteří svévolně tvoří pouze takzvaně 

„do šuplíku“, je naprosté minimum. Pro většinu je hlavní své dílo představit veřejnosti, 

zapůsobit na ostatní, případně jim něco sdělit. Lze dokonce polemizovat o tom, zda se 

kulturní tvorba, která nikdy nevejde v kontakt s nikým jiným neţ s vlastním autorem, stále 

dá označit za kulturní. Proto je pro hudebníka tak důleţité vystoupit před lidmi a proto je 

dobré se pozastavit nad tím, proč to mnohým z nich bylo znemoţňováno a jak taková 

omezení vypadala. 

V atmosféře doby, která vkládala do kultury ideologická hlediska, představují 

amatérské kapely skutečnou alternativu k hlavnímu proudu profesionálů, který musel pro 

udrţení svého ţivobytí následovat zavedenou kulturní politiku. Snad všichni amatérští 

muzikanti stáli o to dělat hudbu profesionálně – pokusil se o to ostatně i symbol 

undergroundu, kapela Plastic People of the Universe. Nejen ţe jim to nebylo umoţněno, 

ale i jako amatéři museli čelit obstrukcím, pokud chtěli se svou činností obeznámit 

veřejnost. Snaha kulturních činitelů amatérskou rockovou hudbu marginalizovat (sociálně, 

kulturně, ekonomicky i prostorově) je nezpochybnitelná.
18

 

Neprofesionálním muzikantům samozřejmě bylo ze zákona dovoleno veřejně 

vystupovat, to nelze popřít. Mohlo k tomu však docházet jen při dodrţení jistých podmínek 

a muzikant musel být i jako amatér zaštítěn organizací přítomnou v Národní frontě 

                                                 
17

 ALAN. Alternativní kultura jako sociologické téma, s. 15-17. 
18

 Tamtéţ, s. 23. 
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(o tomto systému více v kapitole 4.2). Právě pro rockové kapely nebylo vţdy jednoduché 

najít organizaci, která by se za stigmatizovaný ţánr byla ochotna postavit. Navíc ani poté 

nebyl všem komplikacím konec – hudebníci se po vystoupení mohli dočkat obvinění 

z výtrţnictví či pohoršování. 

Muzikanty bez profesionální kvalifikace lze nazvat jako neoficiální, amatérské, 

nezávislé či alternativní – tyto přívlastky povaţuji v kontextu zkoumané problematiky za 

zaměnitelné a pracuji tak s nimi všemi. De facto do této kategorie tedy spadá i takzvaný 

underground. Jelikoţ ten však veřejně skoro nevystupoval (ponechme stranou, zda protoţe 

nemohl, nebo nechtěl), na následujících stránkách bude zmiňován jen minimálně. 

Příslušnost k tomuto hnutí je navíc pro účely práce zcela nedůleţitá, věnuje se vystupování 

alternativních rockových kapel bez ohledu na to, k jakému proudu se řadily.
19

 

 

3.2 Bigbít místo rock’n’rollu 

Netřeba zdůrazňovat, ţe kolébkou rock’n’rollu byla Velká Británie, kapitalistická a 

tudíţ Československu nepřátelská země, s jejímiţ kulturními produkty neměli zdejší 

obyvatelé přijít vůbec do styku. Izolace východního bloku však samozřejmě nemohla být 

stoprocentní. Elektromagnetické vlny kupříkladu politické hranice zřídkakdy respektují, 

proto bylo při správném nastavení antény moţné v pohraničí sledovat západoněmeckou či 

rakouskou televizi. Ještě přístupnější a pro hudbu významnější byly vlny rádiové, které i 

přes rušičku provozovanou Ministerstvem vnitra dokázaly zprostředkovat obyvatelům 

východního bloku západní rozhlas. 

Pravidelný hudební pořad vysílalo rádio Svobodná Evropa a ti, kdo se při poslechu 

muziky nechtěli nechat rušit politickým zpravodajstvím, ladili raději Radio Luxembourg, 

které se stalo klíčovým zdrojem poznání pro celou první generaci československých hráčů 

a příznivců rock’n’rollu.
20

 Tak jako v případě snad kaţdého nového (nejen) kulturního 

fenoménu oslovil rock’n’roll v naprosté většině mládeţ, jíţ domácí radiová produkce 

orchestrů nemohla plně uspokojit. Poslech „Laxíku“ mnohým také rychle přestal stačit a 

                                                 
19

 Jeden z čelních představitelů alternativní kultury, Miloš Čuřík, ostatně vidí mezi alternativní a 

undergroundovou scénou mnoho podobností a právě potřeba svobodného vyjádření byla pro oba proudy 

zcela klíčová. Viz příloha č. 2. 
20

 VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock’n’roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-

1989. Praha: Academia, 2010, s. 156-8. 



20 

 

chtěli začít produkovat vlastní hudbu, avšak první elektrické kytary (značka Tornádo) se 

začaly v ČSSR vyrábět aţ v roce 1963, museli se tedy spolehnout na dovezené zboţí 

(především z NDR) či sestrojit aparaturu vlastními silami.
21

 První rock’n’rollové kapely se 

začaly objevovat na konci padesátých let, jmenovitě Samuel’s Band, Sputnici či Komety.
22

 

Zmíněný přívlastek jim však dlouho nevydrţel. 

Hrát západní hudbu bylo samo o sobě dosti problematické, nasadit kapele nálepku 

ţánru v angličtině pak znamenalo aktivně se hlásit k tomu, co bylo oficiálně prohlašováno 

za ideologickou diverzi. Ve snaze zmást úřady ale nikoli fanoušky se kapely vydávaly za 

twistové, rytmické nebo kytarové.
23

 Nejvíce se nakonec ujal přívlastek beatový, později 

počeštěný na bigbít, ale paradoxně neznějící o nic více česky neţli rock’n’roll. O původu 

výrazu existuje více teorií, nejčastěji se uvádějí dvě následující. Pavel Chrastina, 

baskytarista Samuel’s Bandu a posléze Olympicu, prý zaslechl spojení „big beat“ při 

popisu skladby Rock Around the Clock v rádiu a zaměnil ho za název celého ţánru, pročeţ 

ho tak začal pouţívat.
24

 Druhá varianta mluví o tom, ţe toto spojení pouţívali Petr Kaplan 

a Pavel Sedláček ze Samuel’s Bandu jako náhradu nepohodlného slova „rock’n’roll“ a 

inspirovali se při tom skladbou The Big Beat od Fatse Dominoa.
25

 

Je vcelku nedůleţité, která z teorií je pravdivá nebo který incident přišel dříve, výraz 

„big beat“ se uchytil jiţ na počátku 60. let (česká forma hláskování se ujala o několik let 

později) a jednalo se o velmi unikátní pojmenování tohoto hudebního ţánru, které se mimo 

Československo rozšířilo pouze v Polsku.
26

 Ať uţ se však rock’n’rollu říkalo jakkoliv, 

počet kapel narůstal zcela nevídaným tempem – v roce 1965 jich v ČSSR existovalo jiţ 

více neţ tisíc a 15 z nich mělo profesionální status.
27

 Zdejší média nový ţánr nejprve 

odsoudila jako pokleslý (a přiřadila mu samozřejmě i ideologické neduhy), postupem 

šedesátých let se však rock’n’roll začal objevovat i v nich, ač velmi pozvolna. 
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V roce 1964 začal Mladý svět u Supraphonu vydávat sérii desek Big Beat, jinak byl 

však domácí trh s deskami zcela nedostatečný co do pestrosti titulů i do jejich mnoţství.
28

 

Jedním z řešení byl nákup desek v prodejnách kulturních středisek Polska nebo Maďarska, 

kde mírnější reţim vydával kvalitní domácí i zahraniční tvorbu. Obrovskou poptávku to 

však nepokrylo. Další moţnost skýtal rentgenozdat, tedy zaznamenávání zvuku z rozhlasu 

na kotouče vystříhané z rentgenových snímků. Postupně tuto metodu nahrazoval cívkový 

magnetofon, který byl však pro většinu posluchačů příliš nákladný.
29

 Díky pašování a 

balíčkům od příbuzných a známých ze zahraničí se ke konci 60. let rozrostl i černý trh 

s deskami, v tomto období se však uţ zlepšila i situace na oficiálním trhu, ačkoli nikoli na 

dlouho.
30

 

Proměnou procházel Československý rozhlas: v roce 1964 spustil hitparádu 12 na 

houpačce, ve které přední příčky obsazoval rock’n’roll, o rok později začal vysílat 

zpravodajsko-hudební pořad Mikrofórum, nikoli náhodou ve stejném čase, kdy běţel 

hudební blok Svobodné Evropy.
31

 V tištěných médiích se fanoušci mohli o bigbítu dočíst 

v časopisech Mladý svět nebo v hudebním časopise Melodie, vycházejícím od roku 1963.
32

 

První časopis, který se věnoval výhradně bigbítu (především domácímu), vycházel v letech 

1966-1969 a nesl jméno Klub Olympik.
33

 V období Praţského jara pak začal také vycházet 

podobně zaměřený Pop Music Express, jeho existence však kvůli nastalému politicko-

společenskému otřesu neměla dlouhého trvání.
34

 

Postupem šedesátých let přibývalo i míst, kde mohly beatové kapely vystupovat – 

konkrétně v Praze byly hlavními centry bigbítu kluby Sluníčko, Olympik, Music F Club 

nebo New Club. Mimo samostatných koncertů se pořádaly také soutěţní klání pod názvy 

Beatsalon nebo Beat show.
35

 Soutěţní charakter měl i 1. beatový festival, který se odehrál 

před Vánoci roku 1967 v praţské Lucerně. Na druhém ročníku festivalu o rok později 

vystoupily i zahraniční kapely a především britští The Nice rozbili iluze o kvalitě a 

výlučnosti československého rocku, podobně jako to před nimi jiţ v roce 1965 dokázala 
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kapela Manfred Mann na svých vystoupeních v Praze, Bratislavě a Uherském Hradišti.
36

 

Třetí a poslední ročník beatového festivalu se odehrál aţ v dubnu 1971, kdyţ uţ ţádná 

stálá beatová scéna neexistovala, a je povaţován za labutí píseň československého 

rock’n’rollu šedesátých let.
37

 

 

3.3 Hudba chuligánů 

Jiţ bylo řečeno, ţe rock’n’roll měl vliv především na mladou generaci. Samozřejmě 

se nejednalo o jediný dobový fenomén, který se ocitl v této pozici, veliký zájem 

vzbuzovala také francouzská filmová nová vlna či literární tvorba amerických beatniků, 

coţ potvrdilo vyhlášení Allena Ginsberga králem Majálesu v roce 1965.
38

 Mimo západní 

kulturu se rozšířila také západní móda, k čemuţ přispěl mj. i obchodní dům Tuzex, kde 

bylo zboţí pro většinu dospívajících sice nedostupné, jeho výkladní skříň však poskytovala 

módní inspiraci a osvětu. Zvláště minisukně a dţíny (tehdy nazývané texasky) se rychle 

staly mezi mladou generací velmi populární.
39

 Pro méně movitou mládeţ existovalo i 

finančně šetrnější řešení, jak být „in“ – popsané či potrhané oblečení všeho druhu.
40

 

Jako nejvýraznější módní prvek se u mladých muţů objevily dlouhé vlasy po vzoru 

Beatles, někdy i delší. Pro tyto jedince se rychle ujalo velmi specifické označení, jako 

nekonformní a podezřelé ţivly byli také sledováni bezpečností. Zástupce náčelníka Hlavní 

správy Veřejné bezpečnosti plk. Jaroslav Rybář je v červenci 1966 popsal takto: „Jiţ delší 

dobu se objevují mezi mládeţí tzv. „máničky“, vyznačující se nošením nepřiměřeně 

dlouhých vlasů u chlapců a u převáţné většiny z nich i nevhodným oblékáním, v mnohých 

případech se nerozezná ani pohlaví.“
41

 Mimo „máničky“ se ujal také pojem „vlasatci“, 

v Brně se jim říkalo „batlesi“.
42

 

Popis VB i označení, která se pro vlasaté mladíky ujala, jasně vypovídají o tom, jak 

touto módou oficiální struktury opovrhovaly. Zpráva plk. Rybáře ostatně nezůstala bez 
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odezvy a jiţ o několik týdnů později policie zahájila akci „Vlasatci“. Bylo zadrţeno téměř 

čtyři tisíce osob, z velké většiny chlapců, kteří byly podrobeni zdravotní prohlídce, 

přemlouváni k ostříhání vlasů, případně byli ostříháni násilně.
43

 Odpor k máničkám nebyl 

však vyhrazen pouze policii a úřadům, sdílela ho takřka celá společnost, samozřejmě 

s výjimkou mládeţe. Vlasatci byli vykazováni z restaurací, kin a jiných podniků. Byl na ně 

činěn nátlak ve škole i na pracovišti a nebylo výjimkou, ţe pokud tato doporučení 

nevyslyšeli, byli ostříháni proti své vůli, třeba i vlastními rodiči uprostřed noci.
44

 

Propojení této módy s rock’n’rollem bylo zjevné a oběma trendům ještě přitěţovalo. 

Ideologické oddělení ÚV KSČ na zasedání v roce 1964 odsoudilo bigbít jako 

primitivistický hudební styl, jehoţ koncerty jsou navštěvovány chuligány, v důsledku 

čehoţ dochází k výtrţnostem a nutným zásahům VB.
45

 Označení chuligán mělo v dobové 

terminologii velmi širokou škálu významů. Byl pouţíván pro delikventy a násilníky, 

nekonformně vypadající občany (jako například máničky) nebo prostě pro lidi neobvykle 

tančící.
46

 Aby se stal člověk chuligánem, nemusel tedy nutně ničit sedačky v sále (k čemuţ 

samozřejmě také někdy docházelo), stačilo tančit jeden z tehdy populárních tanců, jako byl 

twist, boogie-woogie nebo jitterbug.
47

 Kampaň proti dlouhým vlasům u muţů a policejní 

zásahy na beatových koncertech byly tedy prováděny pod rouškou mravní ochrany 

mládeţe, coţ schvalovala i velká část rodičů. 

Spojení beatové hudby, dlouhých vlasů a mravního úpadku bylo podpořeno 

zkreslenými reportáţemi o alkoholismu, toxikomanii, nedostatečné osobní hygieně a 

násilnictví mládeţe na Západě, coţ v socialistickém státě nebylo v ţádném případně moţné 

dopustit. Paradoxně zdejším médiím (nadneseně řečeno) stačilo přeloţit reportáţe 

západních kolegů o hnutí hippies, kterým většina společnosti v kapitalistických státech 

zcela opovrhovala, mezi některými dokonce vzbuzovalo strach. Jelikoţ móda hippies do 

ČSSR pronikla aţ koncem šedesátých let, jejich postavení vyvrhelů společnosti sehrávali 

právě máničky a příznivci bigbítu.
48

 A právě v době, kdy první beatová generace dosáhla 

produktivního věku, začala vychovávat generaci budoucí a mohla dosáhnout legitimizace 
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bigbítu ve veřejném diskurzu, přišlo opětovné posílení stranického dohledu nad kulturou, 

jejíţ ideologický náboj tím vzrostl na úroveň období přelomu 40. a 50. let.  
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4 VLIV NORMALIZACE NA ČESKÝ BIGBÍT 

Tak jako ve všech jiných oblastech, i v kulturní politice bylo pro KSČ nutné poučit 

se z krizového vývoje druhé poloviny 60. let, kdy se umělecká produkce vymkla kontrole 

strany a jí ovládaných státních orgánů. V oblasti populární hudby došlo k obrovskému 

nárůstu počtu interpretů a dokonce ke vzniku nezávislých agentur, které hudebníky 

zaštiťovaly – např. PM Express, Akord nebo Fortuna.
49

 Jan Fojtík, ideologický tajemník 

ÚV KSČ, situaci na schůzi ideologické komise 17. 6. 1970 zhodnotil následovně: „Oblast 

ideologie, kultury a vědy byla vydávána za oblast autonomní, za něco, co je nedotknutelné 

a co se vlastně ani řídit nemá, kde by si měl kaţdý dělat, co chce, na základě „tvůrčí 

iniciativy“. To byla falešná, škodlivá teorie.“
50

  

Nová teorie kázala vrátit kulturu z autonomního prostředí co nejdříve zpátky pod 

kontrolu strany a vrátit jí ideologický a propagandistický rozměr. Podobně jako ve 

vlastních řadách, kde se KSČ rozloučila s nespolehlivými členy a naopak odměnila 

konzervativní straníky hájící invazi vojsk Varšavské smlouvy jako bratrskou pomoc, i 

v hudbě bylo třeba provést důkladnou inventuru. Prvním významným krokem byla 

restrukturalizace organizací, které měly s populární hudbou co do činění. Následovalo 

třídění interpretů samotných, k čemuţ poslouţily nově ustavené rekvalifikační zkoušky. 

Ani to se nezdálo být dostatečné, následovalo tedy i posílení role bezpečnostních orgánů 

v hudební oblasti. To vše provázelo mediální ticho o neoficiálním rock’n’rollu, narušené 

občasnými pamflety prodchnutými pohrdáním a zatracováním. 

 

4.1 Obnovení dohledu a rekvalifikace 

Kaţdý profesionální muzikant v ČSSR musel být povinně zastupován státní 

agenturou, která mu zařizovala vystoupení, vyplácela mzdu a ručila za uměleckou a 
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ideovou nezávadnost jeho díla. Nejvyšší postavení v agenturní struktuře na začátku 70. let 

opět získal Pragokoncert, zřízený roku 1958, který měl nadále zastupovat všechny 

špičkové interprety české části nově ustavené federace a mít monopol na 

zprostředkovávání zájezdů do zahraničí a na Slovensko; na Slovensku měl obdobné 

postavení Slovkoncert.
51

 Pod nimi existovaly krajské agentury, které vydávaly 

hudebníkům kvalifikaci a po roce 1973 pořádaly povinná rekvalifikační řízení. Nezávislé 

agentury, které vznikaly koncem šedesátých let, byly v roce 1971 zrušeny.
52

 

Zorganizování rekvalifikačních zkoušek zabralo o poznání delší dobu neţ vypořádání 

se s nezávislými agenturami. V principu byl tento proces podobný výměně stranických 

legitimací KSČ, za kterou se taktéţ opozdil, coţ je však zcela pochopitelné – v ţebříčku 

priorit obrodného procesu hudba zcela jistě nebyla na prvních místech. Jistou dobu navíc 

zabralo uţ jenom utřídění evidence umělců vedených na jednotlivých krajských kulturních 

střediscích, hlavně kvůli jejich prudce rostoucímu počtu v předcházejících letech a 

chybějícím údajům.
53

 Metodický pokyn k průběhu rekvalifikačních řízení pak Ministerstvo 

kultury rozeslalo na krajská kulturní střediska aţ na podzim 1973. 

Rekvalifikační řízení započala v roce 1974 a skládala se ze tří částí: z hudební teorie, 

z kulturně-společenského přehledu a z vlastních hudebních přehrávek podle předem 

připraveného seznamu skladeb. Komise poté buď přidělila kvalifikaci odpovídajícího 

stupně (nejvyšší, třetí musel ještě schválit Pragokoncert), který rozhodoval o výšce 

honoráře, jejţ mohl umělec pobírat, nebo se rozhodla kvalifikaci neudělit. Kdo se 

k přehrávkám nedostavil, automaticky o kvalifikaci přišel. Rozhodnutí komise navíc vţdy 

mohlo být změněno k horšímu: „Pokud vystupování umělce nebo souboru bude v rozporu 

s kulturně politickými zájmy nebo v případě poklesu umělecké kvality, či jeho 

programového a repertoárového ustrnutí, můţe ředitel po předchozím vyjádření komise 

přeřadit umělce (nebo soubor) do niţšího kvalifikačního stupně nebo přechodně zastavit 

jeho veřejné účinkování, popř. i kvalifikaci odejmout.“
54

 

Jednalo se samozřejmě o obrovský kontrast s předešlou dobou, kdy k zisku 

profesionální kvalifikace stačilo pouze přehrát několik písní před komisí.
55

 Ale podle 
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Mikoláše Chadimy
56

 měli i muzikanti svou metodiku, jak přehrávkami projít, a to jiţ před 

jejich vlastním spuštěním: „Od sedmdesátého třetího všichni věděli, jak postupovat, aby 

měli šanci udělat přehrávky. Za prvé, ne anglický název kapely! Za druhé, ne dlouhé vlasy! 

Za třetí, ne anglické texty! Za čtvrté, být slušně oblečen! Za páté, nehrát „moc divokou“ 

hudbu! Za šesté, naučit se základy hudební nauky! Za sedmé, nehádat se s porotci a dopřát 

jim, aby si mohli na váš úkor zvýšit sebevědomí!“
57

 

Ivo Pospíšil
58

 zase ve svých vzpomínkách uvádí jiný návod: „Kaţdá kapela si tehdy 

musela zaháčkovat alespoň jednoho člena komise, zpravidla láhví nějakého dobrého 

pití.“
59

 O tom, zda bude kvalifikace udělena či nikoliv, rozhodovalo také mnoho dalších 

faktorů – od hudebního ţánru přes název aţ po personální obsazení. Oficiálními důvody 

byly však vţdy neznalost hudební teorie nebo nedostatečný výkon u přehrávek; kvůli 

neúspěchu u pohovoru podle vyjádření komisařů nebyl vyhozen vůbec nikdo.
60

 Skutečnost 

se však zdá být taková, ţe bylo předem rozhodnuto o tom, kdo můţe přehrávkami projít, či 

spíše kdo jimi projít nemůţe, a ţe ani promyšlená taktika na tom nemohla nic změnit. 

Obecně se soudí, ţe komise měly k dispozici seznamy interpretů, kterým kvalifikaci udělit 

nesměly.
61

 

Sítem rekvalifikací kaţdopádně prošla jen těsná většina interpretů – 3450 z 6475 

pozvaných.
62

 V Praze se pak jednalo o 2135 z přibliţných tří a půl tisíce.
63

 Samozřejmě, 

někteří se k přehrávkám vůbec nedostavili, takţe číslo přímo odmítnutých by bylo o něco 

menší. Pokud by se však statistika omezila jen na rockové interprety, byl by poměr těch 

úspěšných mnohem niţší. Vţdyť v polovině sedmdesátých let profesionálně působila jen 

hrstka rockových kapel a po celé zde zkoumané období snad jen tři: Olympic, Katapult a 

Modrý efekt, který musel změnit svůj původně anglický název. 

Muzikanti, kteří přišli vlivem rekvalifikací o ţivobytí, měli jen omezené moţnosti: 

přejít k nově vznikajícím doprovodným kapelám „prověřených“ populárních zpěváků a 
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zpěvaček, pokusit se pravidla nějak obejít, emigrovat nebo stát se hudebníkem-amatérem a 

časem si profesionální status opět získat.
64

 Hudba se dala bez profesionální kvalifikace 

provozovat pouze jako koníček vedle normálního zaměstnání, bez kterého kaţdému hrozil 

trest za příţivnictví. Zároveň však získal hudebník jako amatér tvůrčí volnost, kterou 

profesionální agentury netolerovaly. 

 

4.2 Amatérská alternativa 

Amatérský status lze rozdělit do tří podskupin: lidoví hudebníci, soubory zájmově 

umělecké činnosti (ZUČ) a nelegální interpreti.
65

 Pro ty poslední lze pouţít také název 

underground. Ten je sice obvykle vyhrazen pro společenství okolo skupiny Plastic People 

of the Universe, v pravém slova smyslu jej však lze aplikovat pro všechny hudebníky, kteří 

odmítali spolupracovat v jakékoliv formě s oficiálními institucemi (nebo byli naopak 

odmítáni jimi). Neměli ţádné „papíry“, tedy ţádné potvrzení o svojí hudební činnosti, 

nesměli tedy veřejně vystupovat, většinou se jim podařilo uspořádat veřejnou produkci jen 

pro velmi úzký okruh lidí, které takřka bez výjimky dobře znali.  

Klíčovou institucí, která odlišovala underground od prvních dvou jmenovaných 

druhů amatérských interpretů, byl tzv. zřizovatel. Zřizovatelem kapely se mohla stát 

jakákoliv organizace zastoupená v Národní frontě, „[…] pokud činnost souboru můţe 

napomáhat plnění osvětových úkolů.“
66

 Mohlo tedy jít jak o kulturní instituce, tak o hasiče 

či fotbalový klub. Volbu zřizovatele musel odsouhlasit Okresní (ve větších městech 

Obvodní) národní výbor (ONV), a to „[…] s přihlédnutím k společenské potřebě svého 

obvodu a po zjištění, zda soubor má potřebnou ideovou a uměleckou úroveň, jakoţ i po 

přezkoumání kvalifikace vedoucího.“
67

  

Zřizovatel tedy nesl hlavní odpovědnost za uměleckou kvalitu a ideovou nezávadnost 

amatérských hudebních souborů, sdílel ji však také s vedoucími souborů, s ONV (případně 

městským NV) a v případě konání koncertů také s pořadateli. Ti všichni také museli pro 
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kaţdý koncert obdrţet celkovou dramaturgii včetně textů písní.
68

 ONV zároveň 

vykonávaly dohlíţitelskou funkci a veškeré nedostatky byly povinny hlásit zřizovatelům 

kapel, ve váţných případech mohly dokonce odvolat souhlas ke zřízení souboru.
69

  

Jakmile se kapele podařilo najít zřizovatele, měla oprávnění k vystupování jako 

soubor ZUČ. Neměla nárok na honorář za vystoupení, výtěţek ze vstupného si dělil 

pořadatel se zřizovatelem. Jediné, co se smělo kapele vyúčtovat, byly výlohy spojené 

s koncertem. Nejčastěji se jednalo o cestovné, někdy ale kreativita pořadatelů zajistila 

hudebníkům alespoň nějakou finanční odměnu – proplácela se například amortizace 

nástrojů a aparatury, výdaje na stravu a podobně.
70

 Někdy se také vykazovala placená 

účast neexistujících „technických pracovníků“.
71

 Postavení těchto kapel bylo velmi nejisté, 

zřizovatel mohl smlouvu (často na nátlak úřadů či bezpečnosti) kdykoli vypovědět a kapela 

se rázem ocitla v ilegalitě, hodlala-li odehrát jiţ domluvená vystoupení. 

Lepší postavení měli tzv. lidoví hudebníci. Ti museli mít jak zřizovatele, tak 

přehrávky, jednalo se tedy o jakýsi mezistupeň mezi ZUČ a profesionály. Mimo krajské 

agentury však mohly přehrávky pro lidové hudebníky pořádat i některé umělecké svazy a 

přehrávky byly jednodušší – skládaly se z hraní před porotou a přezkoušení jednoho člena 

z hudební teorie.
72

 Lidoví hudebníci pak měli nárok na odměnu za vystoupení – sice pouze 

ve výši desítek korun, spolu s proplácením výdajů (podobně jako u ZUČ) si ale někteří 

sólisté mohli přijít na více peněz neţ kdejaký profesionál.
73

  

I amatéři měli své organizované zázemí, jemuţ dominoval Svaz hudebníků (SH) 

ČSR, který vznikl v roce 1969 jako odborová organizace muzikantů.
74

 Ve stejné době byla 

podána ţádost o registraci České jazzové unie, ta však oficiálně vznikla aţ o dva roky 

později jakoţto sekce SH pod názvem Jazzová sekce.
75

 Svaz hudebníků i jeho Jazzová 

sekce se v průběhu sedmdesátých let staly útočištěm mnoha kapel, které se potýkaly 

s nevolí úřadů či bezpečnosti. Především praţská sekce SH a její ředitel Jaroslav Kulich 

prosluli svým uvolněným přístupem.
76

 Bez větších obtíţí se ujímala role zřizovatele a 
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právě zde skládalo mnoho lidových hudebníků své přehrávky – tedy dokud tato privilegia 

nebyla Svazu hudebníků v září 1981 zapovězena.
77

  

Tento tolerantní přístup vedení SH zjevně nebyl motivován vlastními sympatiemi 

k bigbítu, ale měl mnohem prozaičtější příčiny: „ [… SH ČSR] si tenkrát udělala parta 

dechovkářů, aby mohli hrát. Pak na to někdo přišel, ţe by to mohli mít i ty bigbíti. Takţe 

najednou dvě třetiny kapel, který tam byly, byly normálně bigbítový kapely, protoţe oni 

neřešili ideologii, ale řešili, aby jim tam chodily ty koruny z něčeho.“
78

 A Jazzová sekce 

navzdory svému jménu přibliţně od roku 1976 zahrnovala také rockovou hudbu, největší 

přínos skýtaly jí pořádané Praţské jazzové dny a šíření osvěty prostřednictvím členských 

tiskovin.
79

 Od roku 1977 pod SH působila také Sekce mladé hudby, která pro svých aţ 

deset tisíc členů organizovala koncerty, na kterých mohli vystupovat i hudebníci bez 

kvalifikace či přímo zakázaní.
80

 

Tyto aktivity vedly k tomu, ţe se SH i obě jeho sekce ocitly v nemilosti nejvyšších 

kulturtrégerů a od konce 70. let musely čelit stále většímu tlaku. SH bylo zabráněno 

fungovat jako zřizovatel, v letech 1980 a 1982 se nemohly uskutečnit Praţské jazzové 

dny.
81

 Právě Jazzová sekce byla trnem oku jak bezpečnosti a úřadům, tak svojí nadřízené 

organizaci SH, jejíţ existenci aktivity sekce začaly přímo ohroţovat, ale proti nimţ 

nemohla skutečně zasáhnout: „Svaz hudebníků, to byly dechovky a my jsme s tim vlastně 

neměli skoro vůbec nic společnýho. Byli jsme pod nima, oni nám to furt zakazovali, ale jeli 

jsme dál. Dokud nás nezavřeli, no.“
82

 Úřadům se nepodařilo legální cestou dosáhnout 

rozpuštění Jazzové sekce, na podzim 1984 tedy Ministerstvo vnitra rozpustilo celý SH i 

s jeho sekcemi.
83

 S vedením Jazzové sekce byl uspořádán soudní proces pod záminkou 

nedovoleného podnikání, coţ vyústilo v nepodmíněné odnětí svobody pro Karla Srpa a 

Vladimíra Kouřila, dalších pět členů vedení obdrţelo podmíněné tresty.
84
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Do hudby zasahovaly i další organizace, především okresní, městské a místní národní 

výbory, které musely schvalovat zřizování kapely a jejich veřejné vystupování.
85

 V rolích 

pořadatelů či zřizovatelů pak často vystupovaly organizace SSM, Okresní kulturní domy a 

mnoho dalších. Součinnost trojúhelníku zřizovatel-pořadatel-ONV, který měl zajistit 

kulturní a ideovou úroveň koncertů, však často nesplňovala původní očekávání. Navzdory 

tomu, ţe mohla být rozpuštěna celá organizace (v případě zřizovatele) nebo potrestáni 

konkrétní jedinci podepsaní pod povolovacím razítkem, byla povolení ke zřizování a 

k pořádání koncertů často udělována zcela formálně (pokud se tedy nejednalo o proslule 

„závadné“ interprety).
86

 Kvůli těmto nedostatkům byl často do celého procesu zapojován 

ještě další dohlíţitel – bezpečnostní sloţky státu. 

 

4.3 Hudební policie 

Vytvoření samostatné sloţky hudební policie s největší pravděpodobností nebylo 

nikdy na pořadu dne, o tuto agendu se proto musely rozdělit Veřejná bezpečnost (VB) a 

Státní bezpečnost (StB). VB proslula především zásahy přímo na koncertech, kdy 

přerušovala produkci kvůli přílišnému hluku, výtrţnictví či narkomanii (často šlo 

ozástupné důvody). Zásah policie ostatně ukončil hned první větší beatovou taneční zábavu 

v praţském Mánesu v říjnu 1957.
87

 Této tradici zůstala VB věrná a s jejím zásahem během 

koncertu se potkala snad kaţdá neprofesionální rocková kapela. Důsledky většinou nebyly 

dalekosáhlé, došlo pouze k ukončení vystoupení a jinak mohli pořadatelé i kapely ve své 

činnosti i nadále pokračovat. 

Mnohem větší význam měly intervence StB. Ta se rockové hudbě věnovala převáţně 

v rámci svých aktivit namířených proti tzv. volné mládeţi, která nedbala moţností 

socialistických mládeţnických organizací a raději svůj volný čas trávila neorganizovaně.
88

 

Kromě příznivců rockové hudby do této mnoţiny spadali také hippies či trampové a tyto 

skupiny se často prolínaly. StB zvýšila svou aktivitu v oblasti hudby v roce 1976, kdy 

v souvislosti se soudním  procesem se členy hudebního undergroundu započala 
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bezpečnostní akci „Kapela“.
89

 Cílem bylo prověřit rockové kapely působící v republice po 

ideové stránce a zabránit jejich negativnímu vlivu na mládeţ, kterou by mohly 

prostřednictvím západní hudby a protistátních textů obrátit proti socialismu.
90

 

Tak jako ve své veškeré další činnosti, i v tomto případě se StB opírala o hustou síť 

agentů. Ty si dokázala získat například i v samotném vedení Jazzové sekce, na níţ se 

zaměřila v rámci akce „Jazz“. Je však pravděpodobné, ţe informace takto získané jí ve 

snaze zrušit sekci nepomohly.
91

 V rámci akce „Kapela“ se StB snaţila „závadné“ kapely 

svést na správnou cestu či rovnou ukončit jejich činnost.
92

 Činila tak především nátlakem 

na zřizovatele, aby se kapel vzdávali, a na národní výbory, aby nepovolovaly koncertní 

vystoupení. Po nástupu punku a nové vlny v ČSSR zahájila StB v roce 1980 další akci, 

tentokrát zvanou „Odpad“ a namířenou právě proti fanouškům a hráčům punkrocku.
93

 

V Praze k těmto snahám mělo přispět dosazení důstojníka StB Františka Trojana do 

funkce vedoucího Oddělní umění Odboru kultury NV hlavního města Prahy.
94

 Trojan 

proslul rušením Praţských jazzových dnů a mnohem přímočařejším postupem, neţ bylo do 

té doby zvykem: „Několik dní po svém povýšení si sezval do své kanceláře pracovníky 

praţských kulturních domů, klubů, agentur a podobných zařízení a nadiktoval jim seznam 

kapel, které si nesmějí zahrát. Tedy ţádné do té doby obvyklé „nedoporučuje se“, ale jasné 

a tvrdé – nesmějí!“
95

 Podobné aktivity samozřejmě nebyly omezeny jen na Prahu, jedním 

z vrcholů tohoto taţení proti novým hudebním stylům byl zákaz Praţského výběru po 

koncertu v Hradci Králové v únoru 1983, přestoţe (či protoţe?) kapela byla tehdy na 

vrcholu popularity.
96

 

Ani tyto zásahy však nedovedly „normalizaci“ hudební scény k zamýšlenému konci 

a StB si sama musela přiznat neúspěch.
97

 Není sporu o tom, ţe mnoha rockovým 

hudebníkům a jejich fanouškům StB svými „nedoporučeními“ a zákazy zkomplikovala 

ţivot, vţdy se však dal nalézt způsob, jak pokračovat i nadále: změna zřizovatele, 
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vystupování pod jiným jménem či v anonymitě jako host povolené kapely atp.
98

 

V polovině 80. let se pak podmínky pro provozování rockové hudby zlepšily, státní orgány 

se nad ní snaţily převzít záštitu, aby ji měly lépe pod kontrolou (ačkoliv ţánry jako punk a 

heavy metal byly stále potlačovány). 

 

4.4 Média 

Do televize, rozhlasu, ba i na vinyly pronikal bigbít jen velmi pozvolna aţ ve druhé 

polovině šedesátých let a normalizace jeho uţ tak nedostatečnou přítomnost v těchto 

médiích aţ několik přizpůsobivých výjimek úplně odstranila. O mnoho rychleji dokázala 

rocková hudba plnit stránky hudebních tiskovin, konkrétně populárního měsíčníku 

Melodie. Právě vřelý postoj vedení Melodie k bigbítu přispěl k tomu, ţe se v šedesátých 

letech náklad časopisu více neţ zdesetinásobil, na dva roky navíc přibyl i dvoutýdeník 

Aktuality Melodie, jenţ referoval především o rockových koncertech.
99

 V roce 1970 bylo 

vydávání Aktualit ukončeno, proběhla změna na místě šéfredaktora a časopis se musel 

přizpůsobit novým pořádkům – věnoval se především protěţovaným profesionálům a 

bigbít byl zcela upozaděn.
100

 

I přes autocenzuru, která v redakci panovala, byl obsah Melodie vedoucím kulturní 

politiky nadále nepohodlný a na konci roku 1983 po odvolání šéfredaktora odešla takřka 

celá redakce. Úroveň časopisu utrpěla nevídanou měrou, a to na dalších několik let 

dopředu.
101

 Částečně indisponovanou redakci Melodie sedmdesátých a začátku 

osmdesátých let nahrazovaly do jisté míry tiskoviny jiţ zmíněných sekcí SH. Obě 

vydávaly vlastní bulletiny, které přinášely informace o západní rockové hudbě, o níţ by se 

z jiných československých médií fanoušci nemohli dozvědět. Podobné informace a 

přehledy koncertů byly k dostání také v samizdatových tiskovinách a především v různých 

fanzinech, ty však začaly vycházet aţ ve druhé polovině 80. let.
102
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Rocková hudba byla navíc stále spojována s chuligánstvím. Hlavním poznávacím 

znamením takzvaných chuligánů byly i nadále dlouhé vlasy, v této době jiţ navíc značně 

delší neţ v šedesátých letech, kde byli pro většinu „vlasatců“ vzorem Beatles. Ti se zatím 

rozpadli, vlasy však rostly dále a příznivci bigbítu je sami přijali jako identifikační znak, 

ačkoliv toto spojení bylo zpočátku vyuţíváno hlavně bezpečností a médii. V těch probíhala 

během prvních let tzv. normalizace kampaň „Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás“. 

V televizním spotu se poukazovalo na to, co zbylo z původně ušlechtilého záměru hippies 

rozvrátit kapitalistický systém na Západě: „Skupiny, lépe řečeno gangy chlapců a děvčat 

terorizují celá města“. Vrcholem reportáţe je mladík, jenţ se nechá ostříhat za 150 Kčs (či 

spíše odloţí za dveřmi holičství paruku), skutečný happy end pak představuje stříhání 

brance za zvuků slavnostní pochodové hudby.
103

 Kampaň doprovázel tak jako dříve nátlak 

části společnosti na ostříhání vlasatců, odmítání obsluhy čí přímo vstupu do restaurací a 

hospod apod.
104

 

Co se samotné hudby týká, stejně jako v případě ţivých produkcí i v mediálním 

prostoru normalizace odsunula bigbít zcela na okraj a mimo několika málo interpretů 

nemělo být o rockové hudbě ve veřejném prostoru vidu ani slechu. Jisté uvolnění přišlo 

počátkem 80. let. Tehdy se amatérské rockové kapely, ač zřídka, začaly dokonce objevovat 

v Československé televizi – to bylo v sedmdesátých letech něco zcela nepředstavitelného. 

Pořad Amatéři uvádějí například v roce 1982 odvysílal videoklip amatérské novovlnné 

kapely Letadlo.
105

 Nová vlna v té době byla na vrcholu popularity a tvůrci pořadu zřejmě 

nemohli tušit, ţe ve stejné chvíli je vrcholnými kulturními činiteli ve spolupráci s StB a 

redaktory stranického tisku osnována kampaň, která měla za cíl novou vlnu a punk odklidit 

z veřejného prostoru. 

Pořádek tehdy měl být opět zjednán na základě článku „Nová vlna se starým 

obsahem“, otisknutým 23. března 1983 v časopise Tribuna vydávaném ÚV KSČ. Jednalo 

se o hanopis zaměřený proti punku a nové vlně; článek byl součástí rozsáhlejších opatření, 

které byly proti těmto hudebním ţánrům v tomto období prováděny a o nichţ jiţ byla řeč 

výše. Punk i nová vlna byly představeny jako prostředky západní ideologické diverze, jeţ 

měla za cíl zkazit socialistickou mládeţ. Článek jmenuje a cituje i konkrétní skupiny 
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(Praţský výběr, Letadlo, Jasná Páka, Bronz) s jasným záměrem znemoţnit jim další 

působení.
106

 

Tyto kapely text pouze zesměšňuje, jejich zřizovatele, agentury a pořadatele však 

přímo staví na pranýř: „Výsledkem tohoto neodpovědného počínání řady "odpovědných" 

činitelů je kaţení vkusu mladých lidí a šíření nejen ideově, ale i morálně velmi pochybných 

názorů.“
107

 Jednalo se tak v první řadě o kritiku selhavších kontrolních mechanismů a 

výzvu k okamţité nápravě situace. Do redakce Tribuny pak přišlo mnoţství dopisů od 

fanoušků, muzikantů i hudebních ţurnalistů zpochybňujících tón i hlavní tezi celého 

článku.
108

 Pokud ten však měl představovat hřebík do rakve punku a nové vlny, zcela se 

minul účinkem. 

Došlo naopak ke zvýšení počtu kapel a zájmu o zkritizované ţánry.
109

 Některé 

zkompromitované kapely změnily název a zřizovatele (např. z Jasné Páky vznikla Hudba 

Praha, z Letadla se stal Jiţní pól). Mnohé z nich měly problémy jiţ předtím a článek tak 

jejich situaci nezměnil, jiné v době jeho publikace naopak akorát začínaly a dotknout se 

jich ještě nemohl.
110

 A například Praţský výběr prostě vyčkal na uvolnění poměrů a od 

roku 1986 začal opět vystupovat pod názvem Výběr.
111

 Vyšší poptávce pak asi jen stěţí 

odolávali i někteří pořadatelé: „Kapel je dost, a co je nejdůleţitější, je dost pořadatelů 

ochotných snést nějaké ty nepříjemnosti, které s sebou pořádání koncertů přináší.“
112

 

Význam tohoto článku však není radno podceňovat ani přes jeho faktické fiasko. 

Právě to ostatně mohlo mít ještě větší dopad neţ případný úspěch. Někteří při srovnání 

rekvalifikací a Krýzlova článku vysvětlují zcela opačný účinek těchto dvou pokusů zadusit 

nezávislou rockovou scénu vznikem veřejného mínění, jehoţ představitelem byla 

především mladá generace.
113

 Nenaplnily se tedy obavy Charty 77, která v článku mimo 
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útoku na nezávislou rockovou hudbu viděla i úmysl udělat z mladých lidí „lhostejné 

přizpůsobivce“.
114

 

Naopak, díky zvýšenu zájmu fanoušků i muzikantů bigbítové soubory brzy opět 

dokázaly nalézt zřizovatele, pro kulturní domy znamenaly jistotu výdělku a SSM si začal 

uvědomovat nutnost zahrnutí bigbítu do svých aktivit, pokud chtěl mít na mládeţ nějaký 

vliv. Vyústěním byl první Rockfest v roce 1986.
115

 Nelze se tedy divit, ţe jeden 

z pamětníků v Krýzlově článku dokonce spatřuje zlomový okamţik, po kterém nastalo 

kulturní uvolnění a který předznamenal tzv. sametovou revoluci: „Já si myslím, ţe to byl 

vlastně počátek konce. […] Ono to vţdycky přijde o něco dřív. […] Tohle podle mýho 

soudu byla taková poslední smrtelná křeč, ţe najednou v polovině 80. let se to začalo 

sypat.“
116
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5 OÁZY BIGBÍTU V PRAŢSKÉ HUDEBNÍ POUŠTI 

„Psal se rok šedesát devět a všechno hezké pomalu končilo. My to ale netušili, 

protoţe jsme zatím nic jiného neţ šedesátá léta nezaţili. […] Mizely kluby, mizely kapely, 

mizelo všechno a co bylo nejhorší, mizeli i lidi.“
117

 

„Z Prahy, kdysi plné rockových klubů a koncertů, se stalo téměř mrtvé město. 

Začínalo se prakticky od nuly. Místa, kde se dalo koncertovat, se dala spočítat na prstech 

jedné ruky a byla obsazena profíky.“
118

 

Po tý normalizaci prakticky zanikly ty kluby. F Club pokračoval, ale moc to nebylo. 

Minimum bylo klubů, minimum. I v tom F Clubu právě vystupovaly skupiny, na který bych 

v ţivotě nešel.
119

 

Ten hlavní problém byl, ţe ty lidi neměli kde hrát. Byla tady spousta zajímavejch 

kapel, který za rok hrály jednou a pak emigrovaly.
120

 

Moc těch klubů nebylo. Ţádný, prakticky.
121

 

Tato a mnohá další svědectví o moţnostech vystupování rockových kapel v Praze 

70. let se shodují v popisu ubývání klubů i muzikantů. Po bigbítu se v Praze slehla zem, 

coţ bylo pro jeho příznivce o to krušnější, ţe k tomu došlo v době jeho největšího rozvoje. 

Místa, kam byli fanoušci bigbítu zvyklí chodit na své oblíbence, se proměnila – rocková 

produkce drasticky ubyla a její protagonisté se museli přizpůsobovat zostřenému dohledu. 

Začal se vyvíjet nový hudební ţánr – jazzrock. Jednalo se o fúzi jazzu, který, přestoţe se 

jednalo o západní hudbu, přestal kulturním dohlíţitelům vadit, a rocku na čistě 

instrumentální bázi, hráči tak tedy byli v bezpečí před moţným nařčením z protistátních 

textů. Část rockových příznivců si tento ţánr získal, někteří se k němu však stavěli 

odmítavě a představoval pro ně jakýsi znormalizovaný či oportunistický bigbít.
122
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Jeden ze série citátů naráţí také na propast mezi profesionálními a amatérskými 

muzikanty. Z pohledu amatérů v podstatě profesionálové rezignovali na ideály, na radost 

z hraní a pod tíhou reality nabylo na důleţitosti vnímání hudby jako profese, jako 

prostředku k obţivě – často nikoli pouze sebe ale celé rodiny.
123

 V  podání profesionálních 

muzikantů se energie z rock’n’rollu velmi rychle vytrácela, přestoţe jejich technické 

dovednosti se samozřejmě stále zlepšovaly: „Samozřejmě uměli hrát líp neţ my, ale vlastně 

to uţ dávno necítili.“
124

 Profesionálové pak na amatéry často hleděli s opovrţením, ostatně 

nějaké prolínání nebo dokonce spolupráce s amatérskými muzikanty byly naprosto 

ojedinělé: „[Profesionálové] na ty amatéry strašně zívali, jak se řikalo. Jim se řikalo 

neumětelové. Přitom si kolikrát neuvědomovali ty profíci, ţe ta jejich muzika byla naprosto 

sterilní, ţe to nikoho nezajímalo. Oni uměli hrát, co dál?“
125

 Ostatně i z reakcí publika na 

Praţských jazzových dnech či v klubu Rokoska, o kterých bude ještě řečeno více a které 

byly v Praze jedinou šancí, kde bylo moţné přímo srovnat bigbít profesionální a 

amatérský, je patrné, ţe diváci si cenili nevšedního projevu amatérů přinejmenším stejně 

jako virtuozity profesionálů. 

Úvodní citace tedy snad dostatečně ukazují, ţe moţností k hraní pro amatérské 

muzikanty v hlavním městě mnoho nebylo. Mnohem snazší příleţitost k vystoupení 

skýtaly vesnické tancovačky. Zisky ze vstupného a z útraty za občerstvení zmírňovaly 

v očích odhodlaných pořadatelů moţné postihy za veřejnou produkci hudby, která se ocitla 

v nemilosti mocných, ale příznivců měla stále mnoho. Bohuţel právě na těchto 

dostupnějších akcích bylo více ceněno hraní jiţ známých písní neţ vlastní originalita, a pro 

hudební rozvoj kapel tak tyto štace velký přínos neskýtaly.
126

 

V Praze během tzv. normalizace skutečně neexistovala ţádná stálá scéna, která by 

nezávislému bigbítu poskytovala azyl. Vyskytovala se pouze různá dočasná či občasná 

útočiště, tehdejší situace se dá shrnout následovně: „Kam si chudák kluk mohl jít 

poslechnout nebo zahrát rock? Odkud se vzali ti, kteří pak další desetiletí poznamenali tvář 

českého rocku? Je to takřka detektivní výlet tehdejší Prahou a okolím i s občasnými přelety 

do jiných regionů Čech, do studentského klubu na Strahově, do polorozbořeného sklepa, 
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do nejroztodivnějších zkušeben, do malých periferních kulturních domů, do Čuříkova 

Labyrintu, na tenisové kurty Hagibor, ke Glaubicům nebo Zpěváčkům…“
127

  

Naše detektivní pátrání začíná v praţských obvodních kulturních domech (OKD) 

s konkrétními exkurzemi do klubů Miloše Čuříka na Praze 8 a na ţiţkovskou Chmelnici. 

Pokračuje přes organizace Jazzová sekce a Socialistický svaz mládeţe a jejich příspěvky 

alternativnímu bigbítu. Dotkne se hospodské hudební kultury a jejího nejzářnějšího 

příkladu, hudební komunity na Hanspaulce, a v závěrečné kapitole se pokouší syntetizovat 

postupy a podmínky, které umoţňovaly amatérským muzikantům na těchto místech 

vystupovat. 

  

5.1 Světlé chvíle kulturních domů 

Jak je zjevné jiţ z jejich pojmenování, kultura v socialistickém Československu měla 

být veřejnosti prezentována v kulturních domech, které byly spravovány národními 

výbory, respektive jejich kulturními odbory. V Praze bylo těchto zařízení samozřejmě více 

a měly svou hierarchii. Přímo pod Národní výbor hlavního města Prahy (NVP) spadal 

palác Lucerna. O stupínek níţe pak existoval v kaţdém z deseti praţských obvodů OKD, 

který se skládal z většího počtu kulturních zařízení – např. pod OKD Prahy 3 spadal Junior 

klub Na Chmelnici, Ţiţkovské divadlo a galerie Atrium.
128

 Teoreticky vedla struktura 

řízení od Ministerstva kultury aţ po jednotlivé ústavy OKD. 

Program kulturních domů byl tvořen ve spolupráci mezi programovými pracovníky a 

řediteli konkrétních ústavů a schvalovali ho ředitelé a kulturní inspektoři OKD pod 

dohledem ideologických tajemníků obvodních výborů KSČ, kteří měli za úkol hlídat 

ideovou nezávadnost programu. Do této struktury mohli samozřejmě zasáhnout i vedoucí 

pracovníci z ONV. Velmi tedy záleţelo na spolupráci těchto lidí, kdy jeden z nich mohl 

v příznivých podmínkách prosadit takřka cokoliv (alespoň krátkodobě), jiný mohl případně 

vetovat cokoliv a vynucovat si změny v programu. 

Pokud došlo k tomu, ţe se kapela znelíbila Odboru kultury NVP či ještě mocnější 

instituci, dostávali ředitelé OKD často jen signály nebo varování, výjimečně i přímou 
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výzvu, upozornění nebo dokonce zákaz. Ředitelé a inspektoři OKD se společně scházeli 

kaţdý měsíc, leccos šlo tedy vypozorovat či vyposlechnout při těchto příleţitostech. Mimo 

vlastních inspektorů pak na jednotlivé OKD dohlíţeli i inspektoři z NVP, z nichţ kaţdý 

měl na starost asi dva městské obvody. Od těch právě chodila mnohá varování o tom, ţe se 

ten či onen interpret ocitl v nemilosti (ať uţ z jakéhokoliv důvodu).
129

 Bylo pak na 

samotných ředitelích, aby si dali program do pořádku a neriskovali kritiku či přímo postihy 

od svých nadřízených. 

Přístup byl však samozřejmě zcela individuální a například na Praze 6, která jinak 

byla oceněna mnoha státními vyznamenáními a pochvalami za kulturní činnost, se na 

takovou obezřetnost příliš nehledělo. Pokud snad vystoupení „závadové“ kapely bylo 

zaznamenáno nadřízenými orgány, byla jako prostředek obhajoby ze strany OKD 

vyuţívána nevědomost. Mohlo jít o nevědomost o závadnosti interpreta obecně či o ono 

konkrétní vystoupení: „Ale jak jsem já to mohla vědět? Jak jsem o tom mohla vědět? […] 

Vţdyť Zavadilka je támhle, já jsem tady.“
130

 Paradoxně právě na pochvalami ověnčené 

Praze 6 byla místa, kde alternativní hudba vzkvétala. V KD Petynka vystupovali často 

amatérští folkoví muzikanti, v KD Zavadilka zase mnoţství bluesrockových interpretů. 

V Praze 6 záleţelo totiţ hlavně na práci zaměstnanců kulturních domů samotných, 

ředitelka ani inspektorka OKD do programů takřka nezasahovaly a i zákroky 

ideologického tajemníka byly ojedinělé.
131

 Nebylo také výjimečným jevem uspořádat 

koncert pro někoho „bez papírů“ pod rouškou jiného interpreta, který vystupovat mohl. 

Někdy se to podařilo utajit, jindy se to na ředitelství dozvěděli z doslechu či přímo 

náhodnou návštěvou koncertu. Ani v takových případech se však nemuselo jednat o nic 

fatálního: „Kdyţ mě namíchli, tak jsem jim vynadala. Ale nikdy se z toho nedělaly ţádný 

postihy, ţe by byl někdo propuštěn nebo tak.“
132

 Takový přístup byl ale poměrně 

nestandardní, o čemţ svědčí program kulturních domů ve většině jiných praţských obvodů 

– pro amatérský bigbít tam byl naprosto minimální prostor. 

Zajímavým příkladem je také KD Opatov v době působení Vojtěcha Lindaura, které 

trvalo necelé dva roky 1984-1985. Dvakrát týdně zde byly k vidění nezávislé (nejen) 

rockové kapely, několikrát také proběhla tzv. Opatovská přehlídka, tedy několikadenní 
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hudební festival.
 133

 Paradoxně všechny tyto akce probíhaly pod hlavičkou OKD Prahy 4, 

který měl jinak pro amatérské soubory značně přísná měřítka. KD Opatov získal mezi 

příznivci amatérského bigbítu prestiţní status, jeho prudký vzlet k hudebním výšinám však 

skončil tvrdým pádem. V říjnu 1985 zde ilegálně vystoupila německá zpěvačka Nico, 

proslulá svým krátkým působením ve Velvet Underground, Lindaur byl okamţitě 

propuštěn a dramaturgie klubu se opět zcela proměnila.
134

 

OKD mohl plnit i zřizovatelskou činnost, coţ bylo pro kapely velmi výhodné – 

dostaly k dispozici bezplatně zkušebnu, jejíţ vybavení bylo často (na československé 

poměry) nadstandardní a amatérští muzikanti by jinak neměli příleţitost se k něčemu 

takovému vůbec dostat.
135

 Stejně tak dával takovýto zřizovatel příleţitost vlastní domácí 

scény pro pravidelné koncerty. Nebylo tomu tak vţdy, pro některé kapely to však byla 

takřka jediná šance, jak si pravidelně zahrát. Například soubor Alea Jazz měl s ředitelem 

OKD Prahy 8 bizarní dohodu, ţe můţe v tamním kulturním domě pravidelně vystupovat 

(jako soubor ZUČ samozřejmě bez nároku na honorář), dokud bude v hledišti více lidí neţ 

na jevišti: „Na jejich vystoupení chodilo třeba deset lidí. To bylo v sálu, kterej měl kapacitu 

200 lidí. […] Ale ty lidi hráli, to je neskutečný. To by je dneska okamţitě někdo vyrazil, 

nebo by si to představení museli zaplatit.“
136

 Zajímavostí je, ţe pod záštitou této kapely se 

v Klukovicích konal v říjnu 1973 v hospodě Na Zavadilce koncert Plastiků, DG 307 a 

kapely Paula Wilsona – nikdo jiný totiţ zřizovatele neměl.
137

 

Obecně kulturní domy čas od času nabídly v programu amatérské rockové interprety 

– například KD Eden ve Vršovicích, holešovická Domovina, KD v Ďáblicích nebo 

v Horních Počernicích. Docházelo k tomu však zřídka kdy a někdy se sami zaměstnanci 

kulturního domu vyděsili, k čemu dali souhlas a kapele vypnuli proud. K tomu došlo 

například při prvním vystoupení punkové Energie G v Edenu.
138

 Ve zkoumané době 

existovaly pouze dva, respektive tři kulturní domy, které dávaly souvisleji prostor 

k vystoupení amatérských rockových kapel: v letech 1972-1976 se jednalo o kluby 
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Labyrint a Rokoska OKD Prahy 8, po roce 1981 vyvíjela takovouto aktivitu ještě ve větším 

měřítku ţiţkovská Chmelnice. 

 

5.1.1 Dílo Miloše Čuříka – Labyrint a Rokoska 

Miloš Čuřík se stal naprosto nezastupitelnou postavou nejen pro nezávislý bigbít 

70. let, ale pro nezávislou kulturu jako celek. Jeho kariéra začala v roce 1969 v praţském 

Zahradním městě v OKD Cíl. Po roce zde však dostal výpověď za to, ţe 

z nezaznamenaného vstupného vyplatil vystupující pantomimické skupině jízdné taxíkem. 

Necelé dva roky poté zaloţil nový klub s názvem Labyrint, tentokráte na Praze 8. Skladba 

programu obsahovala mnohem více neţ jen hudbu – mimo zmíněné pantomimy šlo také 

o literární večery, filmový klub, prostě celkově o soudobou kulturu, z velké části navíc 

kulturu západní. Čuříka k tomu inspirovaly tři cesty do Anglie v letech 1966-1970, ze 

kterých si odnesl bohaté kulturní záţitky, knihy, desky a také kontakty na lidi, kteří mu 

kulturní produkty Západu dokázali zprostředkovat poštou i později.
139

 Program probíhal 

jednou týdně, jak tomu ostatně bylo i v Rockovém a jazzovém centru Rokoska, jenţ zaloţil 

ve stejném období jako Labyrint. 

Rokoska měla program ryze hudební a její první pořad ukázal, jak zvláštní místo 

bude v Praze během následujících čtyř let zaujímat. Kapela Blue Effect zde totiţ vystoupila 

den poté, co byl zrušen její koncert v Lucerně.
140

 Lepší reklamu si Miloš Čuřík snad ani 

nemohl přát. V předvečer vystoupení na Rokosce mohl zklamané příznivce v Lucerně 

utěšit vstupenkami na další den a zajistil si tím hned od začátku mezi příznivci bigbítu 

dobré jméno. Rokoska vůbec v té době musela působit jako velmi zvláštní úkaz: „Já si na 

to docela dobře pamatuju, protoţe jsem jel tramvají a takovym tim periférnim viděnim jsem 

zahlídnul na plakátu „rock“. Já jsem si řikal – to není moţný. To je skoro, jako kdyby tam 

byl plakát „smrt bolševikům“.“
141

 Rock nebyl z veřejného prostoru odstraněn jen jakoţto 

hudební směr, ale i jako slovo samotné byl takřka proskribován. 

V klubu Labyrint, který měl kapacitu asi jen 50 diváků, se hudební program skládal 

pouze z amatérských kapel, pro které se jednalo o naprosto jedinečnou (a mnohdy opravdu 
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jedinou) příleţitost, jak veřejně vystoupit v Praze: „Tento klub se stal premiérovým klubem 

všech kapel, které poloţily základ toho, čemu se později začalo říkat alternativní scéna.“
142

 

Jednu z prvních šancí zahrát před publikem zde totiţ dostali budoucí protagonisti kapel 

jako Extempore, Švehlík, Stehlík nebo Amalgam. Na Rokosce často amatéři předskakovali 

profesionálům, coţ byla ještě větší rarita neţ koncert amatérů samotných. Moţnost změřit 

síly s profesionály byla v těchto případech opět zcela jedinečná, obě kapely navíc měly na 

svoji produkci stejně času: „Hrát čtyřiceti- aţ padesátiminutový set před publikem 

natěšeným na profesionální hvězdy bylo pro začínající kapely tvrdou školou.“
143

  

Je tedy zřejmé, ţe Miloš Čuřík dokázal ocenit důleţitost amatérské scény pro český 

bigbít, coţ potvrzuje vlastními slovy: „[…] ten projev svobody, a musím konstatovat teď 

s odstupem let, vlastně ono šlo i o naprosto originální tvůrčí záměry, který se u těch 

profesionálních kapel z mnoha nejrůznějších důvodů nemohly projevit.“
144

 Na jaře 1974 se 

v Rokosce dokonce konala první přehlídka amatérských rockových kapel, která se později 

stala součástí (moţná i tou nejdůleţitější) Praţských jazzových dní.
145

 

Při výčtu těchto událostí je na místě údiv, jak je moţné, ţe po čtyři roky procházela 

tato dramaturgie bez váţnějších potíţí a ţe Čuříkovy kluby v Praze z programového 

hlediska neměly konkurenci. Sám někdejší programový pracovník (později s přívlastkem 

samostatný) OKD Prahy 8 uvádí mezi aspekty, které mu poskytovaly tvůrčí prostor, 

formalismus doby a nezájem a nekompetentnost (nebo přinejmenším neinformovanost) 

svých nadřízených. První z nich vyţadoval především spořádanou dokumentaci všech 

vystoupení. Aţ na velmi řídké výjimky, jakou byl třeba koncert Umělé hmoty v Labyrintu, 

musela mít kapela v pořádku potvrzení od zřizovatele, aby mohla na Praze 8 vystoupit.
146

 

V oněch výjimečných případech bylo vystoupení psáno na Miloše Čuříka jakoţto „umělce 

mluveného slova“, kapela bez povolení pak vystoupila jako hudební host.
147

 To bylo stále 

postiţitelné, pokud se však na to nepřišlo, materiály k vystoupení byly v pořádku. 

Jiným příkladem formalismu jsou tehdejší kritéria pro diskţokeje – ti museli hrát 

alespoň 80 % produkce pocházející z východního bloku. Takhle to také Miloš Čuřík 
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vykazoval kulturnímu dohledu, ve skutečnosti však byl poměr opačný.
148

 To nebyla 

zdaleka ojedinělá praxe, i další z narátorů a se sám zmínil o tom, ţe scénář vţdy odpovídal 

předpisům, ale: „Nikdo to nedodrţoval.“
149

 V případě diskoték bylo riziko odhalení 

minimální, v případě krytí ilegálního vystoupení „hosta“ však uţ hrozilo odebrání licence, 

coţ se přihodilo Miloši Čuříkovi v roce 1985, kdy právě pod jeho záštitou vystoupila na 

Opatově Nico. V tomto případě dokonce hrozilo obvinění z trestné činnosti a následné 

odnětí svobody, vše navíc v souvislosti s dlouholetým zájmem StB o Čuříkovu osobu, 

který se datoval přibliţně od roku 1979.
150

 

Velmi důleţitou podmínkou pro podobné obcházení kulturně politických nařízení byl 

nezájem ze strany kulturního dohledu OKD Prahy 8 – konkrétně ředitele a kulturního 

inspektora, kteří program museli vţdy schvalovat a činili tak podle všeho bez hlubšího 

šetření. Zaráţející je, ţe podle vzpomínek narátora se jeho nadřízení snad ani jednou na 

jeho pořad nedostavili.
151

 V takovém prostředí lhostejnosti lze tedy snáze pochopit, jak 

bylo moţné dostat na scénu kapely, jejichţ názvy ještě nic neříkaly ani fanouškům daného 

ţánru, natoţ pak lidem, kteří se o tento druh hudby nezajímali vůbec a kteří kulturně 

ideologický dohled vykonávali pouze z kanceláří. 

Pro ilustraci třetí z výše zmíněných okolností, díky kterým se staly Rokoska 

s Labyrintem oázou bigbítu, poslouţí následující historka: „ […] přišel takovej drobnej 

chlap, pamatuju si, ţe měl zlacený obroučky, a to byl Magor. To byl Ivan Jirous. Kterej 

přišel a nabídl svůj soubor vedení Kulturního domu na Praze 8, byl u toho ředitel, šílenej 

soudruh. Jediný, na čem to ztroskotalo, bylo to, ţe víc neţ polovina členů Plastiků měla 

stálý bydliště jinde neţ na Praze 8. Takţe ten ředitel si vlastně zachránil kůţi, aniţ by to 

tušil. Protoţe jim řekl – Prosím vás, mně je to šíleně líto. Něco v tom smyslu. – Mě to mrzí, 

ale já vás nemůţu prostě…“
152

  

Pokud se tento příběh skutečně odehrál v polovině 70. let, snad dokonce i po 

násilném policejním zásahu proti fanouškům hudebního undergroundu v Rudolfově 

u Českých Budějovic, jednalo by se o těţko uvěřitelnou neinformovanost ředitele OKD, 

která staví v pochybnost jeho kompetentnost. Jak je ostatně vyřčeno ve vzpomínce, jen 
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těţko by mohl v této funkci setrvat, pokud by svolil dělat zřizovatele kapele, která byla 

(i díky západnímu rozhlasu) na domácí kulturní frontě úhlavním nepřítelem reţimu. Navíc 

se jedná jen o ten nejzářnější příklad projevů vedoucích pracovníků, které lze směle 

pojmenovat slovem neschopnost. 

Okolnosti tedy Miloši Čuříkovi přály a dopomohly mu k vytvoření unikátní oázy 

v kulturně vyprahlé Praze. Avšak skutečně pouze dopomohly, protoţe jádrem tohoto 

úspěchu byly vlastní ambice, znalosti a vynalézavost – ta se projevila například 

půjčováním a následným promítáním filmů, které jiţ byly zakázané na 35mm páscích, ale 

ještě nikoli na 16mm.
153

 Samozřejmě ani Rokosce a Labyrintu se nevyhnuly potíţe 

s Veřejnou bezpečností. Kromě zkaţeného záţitku z koncertu to však pro nikoho nemělo 

větší následky. Po několika letech se Miloš Čuřík rozhodl na Praze 8 skončit. Později vedl 

kluby Jazzové sekce, se kterou jiţ delší dobu spolupracoval, v Karlínské besedě a 

U Zábranských, jeho poslední zastávkou byl Modrý Pavilon v Krči. Takřka bájného 

postavení Labyrintu a Rokosky však uţ ţádný z těchto klubů nedosáhl. 

 

5.1.2 Junior klub Na Chmelnici 

Junior klub Na Chmelnici vznikl začátkem sedmdesátých let: „[…] v nevzhledném 

sále odpudivého domu na ošklivém okraji Prahy.“
154

 Jeho historie do roku 1980 je ale 

neprobádaná a pro tuto práci s největší pravděpodobností také nedůleţitá, program ani 

interiér Chmelnice totiţ do té doby zjevně nic originálního do světa kultury nepřinášel: 

„Tam byly všude záclonky a na zdech lingrusta, tak to bylo první, to jsem si řikal – tohle to 

musíme zlikvidovat všechno. Takţe jsme zatřeli okna a oškrábali lingrustu, a pak jsme 

v lednu 80 začali s programem.“
155

 Lubomíra Schmidtmajera, hlavního strůjce 

programového přerodu Chmelnice, dovedla k práci v kulturním domě především frustrace 

z naprostého nedostatku míst, kde mohly vystupovat amatérské bigbítové skupiny. Tento 

nedostatek vnímal v sedmdesátých letech nejen jako fanoušek, ale i jako manaţer 

jazzrockové kapely Expanze.
156
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Po návratu z vojny se tedy nechal zaměstnat jako samostatný referent umělecko-

hospodářského provozu na Chmelnici, která měla v budoucnu slouţit jako hlavní scéna 

neoficiálního bigbítu. Z původního programu nezbylo takřka nic, pouze jednou za měsíc 

Experimentální klub cikánské mládeţe a taneční pro mentálně postiţené. Diskotéky 

skončily během prvních šesti měsíců a nahradily je nejen rockové koncerty, ale i výstavy a 

divadelní představení. Chmelnice poskytla prostor pro vystoupení mimo jiné kapelám jako 

Jasná páka (později Hudba Praha), Visací zámek, Garáţ nebo Ţlutý pes, často zde 

hostovala brněnská divadla Husa na provázku nebo HaDivadlo.  

Právě Garáţ dokonce zřizoval OKD Prahy 3 a ve smlouvě stálo, ţe kapela musí 

vystoupit na Chmelnici alespoň jednou měsíčně. Přitom Chmelnice se tehdy stávala snem 

většiny amatérských muzikantů – výše uţ stála jen Lucerna, na jejíţ pódium se uţ však 

počátkem osmdesátých let kvůli zastavení Praţských jazzových dnů (více v další 

podkapitole) neměli šanci dostat. Garáţi toto přišlo vhod hlavně poté, co jí nastaly 

problémy po koncertě na Strahově. Na základě stíţnosti bylo skupině zakázáno vystupovat, 

smluvní závazek zřizovateli však splnit musela – Chmelnice pro ni představovala 

příleţitost i povinnost vystupovat zároveň. Tato situace trvala přibliţně půl roku a jednalo 

se zrovna o období po Krýzlově článku v Tribuně.
157

 

Chmelnice musela být svojí nezávislou dramaturgií jistě trnem v oku vrchních 

kulturních činitelů. Junior klubu se po celá osmdesátá léta návštěvnicky i programově 

dařilo, coţ bylo způsobeno hlavně těmito katalyzátory: odlehlostí od centra Prahy, 

dodrţováním všech předpisů a dobrými vztahy s vedením OKD. První z nich dokládá 

Lubomír Schmidtmajer zkušenostmi z jednání s Františkem Trojanem z NVP: „Na nás 

naštěstí – jako na Chmelnici – ani tak moc nevyskakoval, ale třeba kdyţ jsme chtěli udělat 

akci v Lucerně, tak to nám prostě zakázal. Naší inspektorce řekl, ať si ten ţiţkovskej 

kamikaze dělá na Chmelnici, co chce, ţe to je mu jedno, ale do Prahy ţe nepolezeme.“
158

 

Chmelnice z pohledu NVP tedy uţ jakoby ani neleţela v Praze, jednalo se o jakýsi 

tolerovaný ventil amatérského bigbítu, bez kterého by pravděpodobně působil kulturním 

pracovníkům potíţe na mnoha jiných, hůře předvídatelných a kontrolovatelných místech. 

Důleţitou podmínkou nerušeného provozu bylo vyhovění všem byrokratickým 

předpisům, které kulturní akce provázely. Kapely musely mít v pořádku „papíry“ od 
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zřizovatele a předkládat texty všech písní, které hodlaly na pódiu uvést. Pro kapely 

znamenalo pravidelné vystupování vymoţenost, a tak se s těmito pravidly smířily a neměly 

potřebu se je snaţit nijak obcházet. Například jiţ zmíněná Garáţ skutečně přinášela texty 

nových písní na OKD, neţ je představila publiku.
159

 Součástí této strategie bylo nejen 

byrokracii vyhovět, ale dokonce jí přetíţit. Před vystoupením Divadla na provázku na 

Chmelnici například Trojan poţadoval přesný dramaturgický plán, přestoţe ten byl jiţ 

schválen v Brně: „Aby nám nezaplevelili Prahu. [v tomto případě se tedy Chmelnice uţ 

nacházela v Praze – pozn. autora] Tak jsme posbírali celej vozík Shakespearů a to jsme mu 

tam přivezli, ať si to přečte, a ţe to teda budeme dělat.“
160

 

Podobně se Chmelnice vypořádala i s kampaní proti nové vlně a punku, která 

samozřejmě bezprostředně ohroţovala její existenci – Junior klub byl a dodnes je 

povaţován za centrum těchto tehdy nových hudebních ţánrů.
161

 Krýzlův článek sice klub 

přímo nejmenoval, jmenoval však kapely, které tam pravidelně vystupovaly, a jedna 

z reakcí v jiném tisku podle vzpomínek přímo jmenovala Chmelnici jakoţto odstrašující 

příklad klubu SSM. Díky neznalosti autora tohoto příspěvku se za to však klub ţádného 

postihu nedočkal – nepatřil pod SSM ale pod OKD, toto osočení tedy vyústilo do 

ztracena.
162

 Článku v Tribuně navíc předcházely kroky jako odebrání kvalifikace 

Vladimíru Mišíkovi na podzim 1982, počátkem následujícího roku to samé postihlo 

Praţský Výběr. Schmidtmajer proto na Chmelnici naplánoval rekonstrukci elektrorozvodů, 

kvůli které byl od května 1983 klub na deset měsíců uzavřen.
163

 Podle vzpomínek Karla 

Halouna neutěšenému stavu Chmelnice napomohl sám vrchní dramaturg, který jím byl 

spatřen, jak trubkou rozbíjí vybavení toalet.
164

 

V lednu 1984 byl klub opět otevřen a zavedl nový kontrolní orgán – uměleckou radu. 

Ta se skládala z předních umělců, kteří byli ostatně sympatizanty nebo dokonce 

spolupracovníky Junior klubu (patřil tam mimo jiné Joska Skalník nebo Karel Haloun) a 

kteří se podepisovali pod připravený program a stvrdili tím tak jeho uměleckou a ideovou 

kvalitu. Takové potvrzení bylo uţ nad rámec toho, co bylo vyţadováno, Chmelnice si tím 
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pouze takzvaně „kryla záda“. Do toho došlo k jistému vychýlení programového obsahu ve 

prospěch divadel a na úkor novovlnných kapel, které tam však i přesto nadále 

vystupovaly.
165

 

I přes všechna tato opatření a lpění na vzorném vyřízení veškerého nezbytného 

papírování se na Chmelnici událo několik málo ilegálních vystoupení. Opět to probíhalo 

způsobem, kdy byl skutečný vystupující kryt „papíry“ umělce, jehoţ jméno stálo 

v programu, ale který ve skutečnosti vystoupil jen na několik minut, pokud vůbec. Takto 

odehrál koncert například Alan Stivell krytý Bluesberry nebo Jasná páka, při jejíţ premiéře 

bylo povolovací řízení sepsáno na kapelu Etc….
166

 Tyto koncerty se obešly bez 

nepříjemných následků, jinak tomu bylo po vystoupení anglické kapely This Heat, které 

Chmelnice poskytla náhradní podium za zrušené XI. Praţské jazzové dny. 

Zde se na ilegální produkci přišlo a to navíc v době, kdy začínala ve své funkci nová 

ředitelka OKD Prahy 3: „To bylo asi třetí měsíc, kdyţ jsem nastoupila. Vím, ţe jsem tenkrát 

byla tak vyjevená z toho, protoţe jsem nečekala ani ten sám fakt, ţe tam něco bude, kdyţ 

mělo bejt zavříno.“
167

 Nakonec se tato nepříjemná situace vyřešila důrazným varováním, 

aby se nic podobného uţ v budoucnu neopakovalo, a samostatný referent umělecko-

hospodářského provozu byl potrestán sníţením platu o 15 % po dobu tří měsíců.
168

 Podle 

všeho se jednalo pouze o gesto, jelikoţ viník musel být nějak potrestán a o krutější postih 

neměla nová ředitelka zájem. 

I přes takto krizový začátek však spolupráce mezi vedením OKD a Chmelnicí 

probíhala velmi dobře. Přístup ředitelky OKD a tamní kulturní inspektorky byl následovný: 

důvěřovaly dramaturgii klubu, ţe nebude kulturnímu domu působit ţádné potíţe, a samy 

neviděly důvod, proč by z nejasných ideologických důvodů měly bránit ve vystupování 

souborům, na které je vyprodáno – tedy pokud měly v pořádku „papíry“. Zároveň měly 

tyto dámy důvěru ideologického tajemníka, a tak nikdo další nebránil úspěšnému prosazení 

programové vize Lubomíra Schmidtmajera. Dokonce ani předseda ONV Prahy 3, který 

bigbítové muzikanty tituloval výrazem „hašišáci“, k celému ţánru se stavěl s despektem a 

raději by v Junior klubu nechal hrát dechovku.
169
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Klub však měl výsledky, vysoká návštěvnost přinášela finance, které OKD 

dlouhodobě chyběly a, jak uţ bylo řečeno, pro odlehlost a i jistou izolovanost byla 

Chmelnice tolerována i na NVP. Nevyhnutelný byl v takové situaci zájem StB, jejíţ 

členové byli pravidelnými účastníky produkce Junior klubu. Zdá se, ţe jednou dokonce 

pozměnili svoje metody, kdyţ se před koncertem Jasné páky pokusili naloţit vedoucího 

souboru, Michala Ambroţe, do falešné sanitky.
170

 StB samozřejmě obvykle pouze 

vyuţívala poznatky z koncertů k nátlaku na pořadatele a zřizovatele, případně na 

hudebníky samotné, ale přímo do vystoupení nezasahovala.  

Vysílala také své členy na návštěvu ředitelství OKD, není však zcela jasné, jaký byl 

účel těchto návštěv. Z dostupných vzpomínek plyne, ţe se jednalo jen o krátký rozhovor 

nad kávou, ze kterého si návštěvník mnoho informací neodnesl. Na Praze 3 si vyslechl: 

„Představte si, zase nás kvůli něčemu honěj!“ – kde „jimi“ byla míněna právě StB.
171

 Na 

Praze 6 se zase dozvěděl, ţe ředitelka o problematických akcích neví, nebo se 

nepamatuje.
172

 Z dostupných informací lze tedy soudit, ţe za těmito vizitami stálo pouhé 

připomenutí zájmu StB o činnost daných kulturních institucí a jejich informační hodnota 

samotná byla pro tajnou policii mizivá. 

Překvapivě se Junior klub vyhnul konfrontaci s Veřejnou bezpečností, k jinde dobře 

známému předčasnému rozpuštění koncertu zde podle všeho nikdy nedošlo, pouze byla 

jednou zrušená akce Socialistického svazu mládeţe (SSM), pro kterou si Chmelnici 

pronajal.
173

 Junior klub tedy vydrţel jako hlavní scéna nezávislé kultury v Praze po celá 

osmdesátá léta, za coţ vděčil jak šikovně nastavené dramaturgii, tak velmi liberálnímu 

dohledu ze strany vedení OKD, které se bylo ochotné za obsah programu bez obav 

postavit. 

 

5.2 Pódia Jazzové sekce 

O Jazzové sekci SH ČSR jiţ byla řeč, následující odstavce se zaměří na její snad 

nejvýznamnější produkt – hudební festival Praţské jazzové dny (PJD). Jeho první ročník 
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se odehrál na jaře 1974 a tehdy ještě zcela odpovídal svému názvu, vystoupily zde jenom 

jazzové kapely.
174

 O rok později se stal součástí II. PJD i jazzrock. Profesionální 

jazzrockové soubory jako Energit nebo Jazz Q byly publiku představeny v sále Lucerny, 

který byl hudbě jakkoli příbuzné s bigbítem zapovězen od roku 1973, kdy v tlačenici před 

koncertem maďarské kapely Locomotiv GT zemřel člověk. Přehlídku v Lucerně 

mimochodem moderoval Miloš Čuřík.
175

 Třetí PJD se konaly jiţ půl roku poté v podobném 

charakteru i sloţení kapel. 

První tři ročníky tedy předváděly návštěvníkům profesionální jazzové a jazzrockové 

interprety. V tomto ohledu se staly milníkem IV. PJD, které uţ obsáhly i amatérský bigbít. 

Do dramaturgie promluvil právě Miloš Čuřík, jehoţ přehlídka amatérských kapel na 

Rokosce se stala součástí PJD, které tentokráte trvaly pět dní.
176

 Od tohoto ročníku získala 

Jazzová sekce mezi rockovými fanoušky nesmírný význam: „[…] od této chvíle se 

přehlídky rockových amatérů staly nejvýznamnějšími událostmi ve vývoji Jazzové sekce a 

pravověrná členská základna se začala štěpit na fundamentalisty a tolerantně zvídavé. 

Rock na koncertech Praţských jazzových dnů a v textech bulletinu Jazz přilákal do Jazzové 

sekce tisíce nových členů.“
177

 

Mimo bigbítových kapel na PJD vystoupili i někteří folkoví interpreti a účast na 

tomto festivalu se stala v tehdejších podmínkách nejvyšší metou, kterou si amatérští 

muzikanti mohli stanovit. Lucerna sice zůstávala z převáţné části vyhrazena 

profesionálům, od V. PJD ale probíhaly v R-klubu jam sessions, kterých se účastnili 

amatéři i profesionálové. Na tomtéţ ročníku také ohromili Lucernu lidoví hudebníci 

z Extempore se svým pořadem Milá čtyř viselců, který doprovodil pantomimický soubor 

Paskvil.
178

 Amatéři tím konečně dosáhli rovnocenného postavení vedle svých 

profesionálních souputníků a v dramaturgii dalších ročníků hráli čím dál důleţitější roli.  

Pro mnohé fanoušky se mohli stát i hlavní atrakcí: „Podle mýho soudu ty přehlídky 

amatérskejch skupin, nechci bejt neskromnej, ale myslim si, ţe nakonec se staly páteří těch 

Jazzovejch dní. To bylo vyprodaný, to bylo narvaný, lidi potřebovali slyšet a vidět někoho, 
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kdo zcela evidentně nekonvenuje s tim reţimem.“
179

 Zde uţ se otevírá otázka prolínání 

hudby a politiky, kterou se bude více zaobírat pozdější část práce. Je samozřejmě nemoţné 

s jistotou stanovit, zda amatérské kapely lákaly na PJD takové mnoţství fanoušků kvůli 

tomu, ţe je v podstatě nemohli vidět vystoupit skoro nikde jinde, nebo kvůli tomu, ţe chtěli 

vyjádřit svůj nesouhlas s jejich marginalizací ze strany kulturních činitelů vládnoucí strany. 

Poslední PJD se odehrály v listopadu 1979 a jednalo se o devátý ročník. Měly 

následovat i další, avšak pohár trpělivosti na NV hlavního města Prahy přetekl. Jazzová 

sekce nedbala zákazů a uvedla skupinu Extempore.
180

 Do toho se jí dařilo na pódiu 

přestavovat i členy disentu, především prostřednictvím volného nemuzikantského sdruţení 

Ţabí Hlen: „Jedinou podmínkou toho ani ne členství ale působení v tomhle volnym 

společenství bylo, ţe ten člověk nesměl umět hrát na nic.“
181

  

Neustávala samozřejmě ani publikační činnost sekce, a tak byly X. PJD zrušeny 

s následujícím odůvodněním: „Praţské jazzové dny se v letošním roce nekonaly pro 

neodpovídající kulturně politickou a ideovou orientaci, pro nedostatečné politické garance 

ze strany pořadatele. Jde o přehlídky rockové a jazzové hudby. Vzhledem k masovému 

ohlasu rockové a jazzrockové hudby u naší mládeţe a vzhledem k ţivelnému rozvoji této 

hudby a zvláště pořadatelských akcí s touto hudbou, pokládáme za nezbytné zabývat se 

otázkou vhodné prezentace této hudby. Je nutno zabezpečit nového odpovědného 

pořadatele.“
182

 Nový odpovědný pořadatel buď nebyl k nalezení, nebo se o něj NVP ani 

nesnaţil, ţádné další PJD se uţ kaţdopádně nekonaly. Jazzová sekce se pokusila ještě 

o XI. ročník, i ten však byl krátce před zahájením zrušen a jiţ dorazivší zahraniční kapely 

musely vystoupit v náhradních prostorách, samozřejmě bez povolení.
183

 

Jazzová sekce usilovala i o zřízení stálé scény, kde by mohly alternativní kapely 

vystupovat i mimo PJD. Původně pro tyto účely vyuţívala Karlínskou besedu, kde zřídila 

Metodické jazzové a rockové centrum. Jednalo se o nástupce zavřené Rokosky nejen podle 

jména – i zde dával program dohromady Miloš Čuřík. Beseda však vydrţela pouhých pět 

týdnů v září roku 1977.
184

 O rok později, taktéţ v Karlíně, otevřela Jazzová sekce scénu 
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v hospodě U Zábranských, kde se hrálo jednou za 14 dní, opět pod taktovkou Miloše 

Čuříka. Odtud byla sekce vykázána koncem roku 1980.
185

 

Všech devět ročníků PJD se odehrálo na velkém mnoţství pódií, kromě jiţ 

zmíněných například na Folimance, v holešovické Domovině, v Radiopaláci, v Kulturním 

domě Elektrických podniků a mnoha dalších. V ţádném z těchto kulturních zařízení 

obvykle mimo dobu trvání festivalu amatérští hudebníci nevystupovali. Výjimkou byla 

Rokoska, která však krátce po svém zapojení do PJD skončila. Tato několikadenní slavnost 

(nejdelší ročník trval 11 dní) musela být vskutku naprosto vzácným záţitkem pro kapely i 

fanoušky, kteří jinak nic podobného v Praze zaţít nemohli.  

Zorganizovat podobný svátek alternativní kultury v pouhých několika lidech muselo 

vyţadovat nesmírnou obratnost ve věcech vyřizování povolení i logistiky. Opět se však 

dalo vyuţít neznalosti či nedbalosti zodpovědných úředních činitelů. Snad aţ poněkud 

zjednodušující pohled na to podává Joska Skalník, spoluzakladatel a jedna z hlavních 

postav Jazzové sekce: „My jsme toho moc nepředkládali. Oni věděli prd, co to je. Ale 

věděli, ţe to je nebezpečný.“
186

 Ona nebezpečnost tkvěla ve zprostředkovávání 

alternativních a pro mnohé neskonale atraktivnějších kulturních záţitků, neţ jaké byly 

lidem obvykle dostupné. Státní orgány si to však uvědomily zřejmě aţ koncem 

sedmdesátých let, kdy činnost sekce dosáhla nikdy nepředpokládaných rozměrů.  

Původní zaměření pouze na jazzovou hudbu bylo jiţ dávnou minulostí. Jazzová 

sekce během několika let obsáhla nejenom i rockovou hudbu, ale také další odvětví 

kultury, především západní, kterou pak bez okolků předkládala svým členům. Ke konci své 

existence se pak vedení sekce mohlo spolehnout na přebujelou byrokracii, jejíţ 

mechanismy se naučilo ovládat snad lépe neţ její samotní tvůrci – právě díky tomu 

dokázalo tak dlouho odolávat zrušení celé organizace. Jeho členy za to také stihnul náleţitý 

trest, ale o tom jiţ bylo pojednáno výše. 
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5.3 Svazácký bigbít 

Jak jsem jiţ předeslal, rocková hudba ve svých počátcích oslovila především mladou 

generaci, a tak tomu bylo z velké části i v pozdějších letech. V socialistickém 

Československu měl volný čas mládeţe od roku 1970 organizovat Svaz socialistické 

mládeţe. Jeho úkolem bylo nabídnout mládeţi pestrou škálu kolektivního vyţití, které ji 

zároveň mělo vychovávat v duchu marxismu-leninismu a pěstovat pozitivní vztah k 

ostatním lidově demokratickým státům, především pak k Sovětskému svazu. Aktivity SSM 

tuto náplň obsahovaly více či méně otevřeně, o celkovém poslání organizace však nemůţe 

být sporu. Mladí lidé, kterým se program organizací SSM nelíbil, sice mohli svůj čas trávit 

mimo něj, stávali se však a priori podezřelými – především pokud tvořili vlastní sdruţení. 

Právě okolo hudby a trampského hnutí se snad nejlépe dařilo vytvářet paralelní, ač 

z větší části nikoli oficiálně organizovaná sdruţení mimo SSM. Pro svaz tedy 

představovaly tyto fenomény největší výzvu. Zahrnout rockovou hudbu do programu 

organizačních jednotek SSM ale bylo velmi náročné i tam, kde k tomu nechyběla vůle. 

V kulturní politice státu byl tento ţánr démonizovaný a vzhledem k platnosti 

demokratického centralismu musely tento postoj respektovat i jednotlivé základní 

organizace svazu. 

SSM měl propracovanou strukturu od ústředního výboru právě aţ po základní 

organizace, nejmenší jednotky, které vznikaly na školách či v závodech. Svaz pro své 

aktivity zároveň musel disponovat rozsáhlou infrastrukturou spravovanou funkcionáři i 

řadovými členy, do které spadalo mimo jiné také mnoţství klubů. Jelikoţ svaz měl mládeţ 

sdruţovat, vyvolávala jeho činnost opět konfrontaci s individualitou, která je vlastní 

většině kulturně činných lidí, a ti proto k němu chovali poněkud chladný vztah – coţ si 

mohli dovolit především, pokud měli amatérský status. Za výkladní skříň SSM v Praze se 

dá povaţovat studio Rubín, do kterého podle Miloše Čuříka nikdo z okruhu jeho klubů 

nechodil, jelikoţ tamní program pro ně byl „nepřijatelný“.
187

 Stejného slova uţívá jiný 

narátor pro kapely, které SSM zřizoval.
188

 

Přesto se podobně jako v případě kulturních domů našly organizace a kluby SSM, 

které se převládajícímu přístupu vymykaly a které dávaly prostor i nezávislému bigbítu. 
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V tomto případě bohuţel nelze vypátrat ţádné místo, které by tak činilo pravidelně po delší 

časový úsek jako Rokoska či dokonce Chmelnice. A jelikoţ se nepodařilo dopátrat ani 

konkrétního pořadatele podobných akcí, je nutné vycházet z kusých svědectví 

o jednotlivých koncertech. 

Významnou roli sehrávaly kluby SSM v blízkosti vysokoškolských kolejí, především 

na Strahově, kde se nacházely rovnou tři. Jak tyto kluby měly vypadat a fungovat, je 

zřejmé z reportáţe z roku 1984 – ţádné vstupné, ţádný alkohol a ideálně také, coţ uţ 

v reportáţi řečeno není, ţádná hlasitá hudba.
189

  Takto idylicky to samozřejmě v praxi vţdy 

nefungovalo. Jeden z narátorů několik roků v polovině sedmdesátých let na strahovských 

kolejích ilegálně bydlel výměnou za to, ţe se spolu s kolegou staral o chod tzv. Jedničky, 

tedy jednoho z klubů. 

Svazáci měli kluby na starost pouze několik let po dobu, co na kolejích bydleli, 

neexistoval tedy ţádný ucelený koncept a pro naprostou většinu by bylo sestavování 

programu časově velmi náročné a znemoţňovalo by jim důkladně se věnovat studiu: „Oni 

neměli kontakty na ty kapely. To byl jeden z Ostravy, druhej z Český Třebový odněkud a 

museli se učit. A nebyly mobily, nebyly počítače, takţe sehnat ty kapely nebyla sranda. A 

my jsme to měli všechno zmáklý.“
190

 Je tedy pravděpodobné, ţe praxe ubytovávání lidí 

výměnou za to, ţe se byli ochotni postarat o program klubu, nebyla zdaleka ojedinělá. 

Svazáci tím jen málo riskovali, materiálně je to nestálo nic a přitom na papíře se o klub 

starali oni, coţ jim mohlo v budoucnu přijít vhod. 

Na Strahově nebo v klubu na koleji na Větrníku tak i díky tomu mohly občasně 

vystupovat amatérské rockové kapely, například Elektrobus, Extempore nebo Stehlík. 

Pokud se s pořadateli dobře znaly, mohly zde dokonce i zkoušet.
191

 Právě Jednička pak 

byla z těchto klubů asi nejaktivnější a spolu s Čuříkovými kluby představovala 

v sedmdesátých letech jedno z mála míst, kde tyto a podobné kapely mohly alespoň trochu 

pravidelně vystupovat. Jinak se podle vzpomínek většina svazáků bála obsazovat 
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amatérské soubory, které dobře neznali a které by jim mohly způsobit potíţe.
192

 To bylo 

ostatně podobné i v kulturních domech. 

Vyuţití prostorů SSM mohlo probíhat i jednorázově, jak tomu bylo například při 

premiéře kapely Garáţ v klubovně SSM v ČSAO Karlín, kde s ní vystoupila Energie G – 

punková kapela, která jinak mohla jen stěţí veřejně koncertovat.
193

 Našli se i svazáci, kteří 

byli zároveň fanoušky amatérského bigbítu a jeho koncerty nadšeně organizovali. Za 

výjezdy mimo Prahu (nepočítáme-li vesnické tancovačky) takové kapely vděčily právě 

těmto jedincům.
194

 

Někteří pamětníci se shodují i na tom, ţe razítko SSM znamenalo v podstatě bezpečí, 

ţe koncert proběhne bez větších problémů, a hlavně ţe proběhne – pokud to jiţ povolila 

tato organizace, nemělo ONV důvod to pečlivěji prošetřovat.
195

 Kontrola pak ale mohla 

přijít z vyšších míst SSM a přinést potíţe pořádajícím i vystupujícím. Například po 

koncertě na strahovské „Sedmičce“ sepsal funkcionář SSM stíţnost na kapely Garáţ a 

Plyn. Garáţ poté nesměla půl roku vystupovat jinde neţ na Chmelnici, svojí domovské 

scéně.
196

 Plyn tehdy ani neměl zřizovatele a raději se přejmenoval na Dybbuk.
197

 

K incidentu došlo i na Chmelnici, kterou si SSM pronajalo a kde se měl odehrát koncert 

Ţlutého psa. Z nejasných důvodů však došlo ještě před vystoupením k zásahu VB, program 

byl zrušen a celý klub musel být uzamčen a zapečetěn.
198

 Ani při pořadatelství SSM tedy 

neplatila absolutní imunita před vyšší mocí. 

Pronájem prostor byl také jeden z mála kontaktů mezi SSM a OKD. Podle kusých 

svědectví existovaly úmluvy o spolupráci mezi těmito organizacemi, na jejich konkrétní 

plnění si však nikdo nevzpomíná.
199

 Chmelnice se svazem spolupracovala především 

z finančních důvodů – za pronájem SSM platil, při zaštítění vystoupení profesionálního 

umělce s nárokem na honorář pak mohl tuto mzdu vyplatit, coţ kulturní dům kvůli velmi 

omezenému rozpočtu nemohl.
200
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 Ačkoliv ţádný klub SSM programově amatérský bigbít pravidelně neobsazoval, 

přispěl svým dílem k tomu, ţe kapely měly kde vystoupit. I zde platí, ţe vlastním úsilím 

mohl člověk narušit převládající přístup, a zřejmě to bylo snazší neţ v případě OKD. 

Scházel zde totiţ dohled kulturní inspekce a ideologického tajemníka strany. 

Předpokládaná vnitřní disciplína organizace pak odrazovala od kontroly i ONV. Avšak 

právě ona vnitřní hierarchie mohla nepříjemně zasáhnout do produkce a lze se domnívat, 

ţe k takovýmto zásahům docházelo na základně udání. Ta byla přítomná samozřejmě i 

v kulturních domech, tam však bylo těţké zasáhnout, bylo-li povolovací řízení v pořádku 

(někdy i pokud nebylo). Přísný přístup ke kulturní a ideové výchově mládeţe, tak 

zranitelné tváří v tvář západní diverzi a pokleslým ţánrům, byl však nezbytný pro správné 

fungování SSM, ve kterém se navíc nebylo nutné ohlíţet se na právní stránku věci, jelikoţ 

se jednalo o samostatnou organizaci, která mohla podobná pochybení napravit vlastními 

vnitřními postupy. 

Závěrem je ještě třeba se zmínit o středoškolských organizacích SSM a jejich 

vrcholných akcích – maturitních plesech. Mezi dospívající mládeţí měl rock’n’roll stále 

mnoho příznivců, coţ se výrazně projevilo koncem sedmdesátých let, kdy se většina 

maturitních plesů v Praze neobešla bez kapely Classic Rock’n’Roll Band. Ta původně 

působila pod názvem Old Teenagers a hrála klasický rock’n’roll šedesátých let. Na nátlak 

StB se kapela koncem roku 1977 přejmenovala a skončil v ní kytarista Jiří Kabeš, který 

zároveň hrál s Plastiky.
201

 Záhy začala vystupovat na Praţských jazzových dnech, na 

tancovačkách i v klubech a na maturitních plesech, na kterých jako soubor ZUČ hrála aţ 

několikrát týdně.
202

 

Tentýţ rock’n’roll, který v šedesátých letech kazil mládeţ a jehoţ profesionální 

formu zcela vymazaly rekvalifikace, byl najednou předkládán maturantům zcela bez obav 

o jejich mravní vývoj. Tento obrat není snadné vysvětlit. Podle Iva Pospíšila to bylo 

umoţněno naprostou apolitičností projevu kapely i jejích členů a přistoupením na 

poţadavky Státní bezpečnosti. Kapela navíc uţ hrála několik let, nic neočekávaného od ní 

nehrozilo a stejně tak maturitní ples nebyl prostředím, kde by mohly vznikat protireţimní 

nálady.
203

 Zdá se tedy, ţe přibliţně 20 let poté, co se rock’n’roll v Československu objevil, 

poté, co se proti němu a proti všemu s ním spojenému po stejně dlouhou dobu vedla 
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houţevnatá společenská kampaň, bezpečnost a kulturně odpovědní činitelé konečně 

shledali tento hudební ţánr kompatibilním se socialistickým zřízením. Uţ nehrozilo, ţe 

mládeţ po kontaktu s ním propadne vandalismu a alkoholismu, dokonce ani anglický 

název a texty písní nevadily. 

Mnohem spíše však nevadila tato konkrétní kapela, které zjevně StB začala po 

uskutečněných ústupcích věřit, ţe jí jde pouze o hudbu a nikoli o diverzi. Navíc se mohla 

postarat o část poptávky po rockové hudbě a upustit tím trochu páry z hrnce v podobné 

metafoře, v jaké později poslouţil ventil zvaný Chmelnice. Svou pozornost v té době raději 

zaměřila na alternativní kapely typu Extempore a na Jazzovou sekci. Jejich prostřednictvím 

začala do Československa pronikat nová podoba rockové hudby a západní kultury obecně, 

vedle které klasický rock’n’roll skutečně vypadal zcela nevinně – zvláště pak po nástupu 

punk rocku. V tomto případě tedy dobový kontext a přístup této konkrétní kapely způsobil, 

ţe dosud platné zábrany pro hraní anglického rock’n’rollu byly uvolněny. 

 

5.4 Hospody a hanspaulský úkaz 

Jakmile začaly působit normalizační tlaky, bigbít začal mizet z klubů a rockoví 

muzikanti přicházeli o „kšefty“, staly se jejich hlavním útočištěm hospody. Ty začaly plnit 

více neţ pouhou občerstvovací funkci. Důleţitá byla moţnost pospolitosti, poznávání 

nových muzikantů – především pak pro pohrobky kapel, jejichţ členové se dali na 

profesionální mainstreamovou hudbu či emigrovali. Věhlasné hospody hráčů a příznivců 

bigbítu se nacházely především na Malé straně: U Glaubiců, U Slunců, U Bonaparta.
204

 Na 

druhém břehu Vltavy se jednalo o vinárnu U Zpěváčků.
205

 Snad ještě důleţitější byla pak 

moţnost informovat se o nemnohých (polo)veřejných vystoupeních bigbítových kapel, na 

týţ místech se sdělovalo i příští místo burzy desek či se vinyly směňovaly přímo tam.
206

 Při 

vstřícnosti vrchních se mohl spustit akustický jam, případně se dal i uspořádat koncert 

v sále, pokud jím hospoda disponovala, k tomu však docházelo mimo centrum Prahy – 

příkladem můţe být Národní dům na Ţiţkově.
207

 

                                                 
204

 Bigbít, dokument ČT, 19. díl. 
205

 AMBROŢ, HALOUN a MATTUŠ. Já uţ si to…, s. 30-1. 
206

 Bigbít, dokument ČT, 19. díl. 
207

 Rozhovor s Karlem Habalem. 



58 

 

Zajímavým příkladem toho, kam aţ taková hospodská kultura mohla vést, se stala 

čtvrť Hanspaulka na Praze 6. Předně je třeba přiznat, ţe by se dalo leccos namítnout proti 

přítomnosti hanspaulské scény v této práci. Jednalo se totiţ převáţně o bluesovou hudbu 

přecházející v bluesrock, je tedy do značné míry odlišná od té hudby, o které byla řeč 

doposud. To se odráţí i v tom, ţe nejdéle působící hanspaulská kapela Bluesberry hrála 

často ve „folkových“ klubech jako Petynka či Malostranská beseda, na folkových 

festivalech jako Ostravský folkový kolotoč, v roce 1982 dokonce zvítězila na Portě.
208

 

Přesto se dá dodnes hanspaulská scéna povaţovat za součást praţského bigbítu, jak za něj 

ostatně byla povaţována jiţ tehdy. Vţdyť ti samí Bluesberry z folkových festivalů 

vystoupili spolu s Miki Volkem a Classic Rock’n’Roll Bandem jaře 1979 v Lucerně 

v rámci akce Rock’n‘rollové Velikonoce.
209

 Koncert uspořádal Karel Srp z Jazzové sekce a 

povolení získal díky tomu, ţe přislíbil věnovat finanční výtěţek na z války se zotavující 

Vietnam.
210

 

Hanspaulka navíc představuje zcela jedinečný mikrokosmos nezávislé hudby a 

kultury obecně, která se otevírala komukoliv, kdo o ni jevil zájem. A ţivot tohoto 

mikrokosmu pramenil a rozvíjel se v prostředí (nejen) hanspaulských hospod. První roky 

normalizace trávili hlavní protagonisté v hospodě Na Staré faře, která plnila přesně výše 

jmenované funkce, ačkoli vedoucí podniku nenesla zvuk kytar vţdy libě.
211

 Do tohoto 

prostředí vnesl Hogan Veleba hudbu blues a začaly vznikat první kapely. Za jakousi 

mateřskou kapelu, z níţ posléze vznikaly další formace, je povaţována Ţízeň. Její výkon 

však, jak se ukázalo na přehrávkách, „nedosahoval profesionální úrovně“.
212

 

Dalším kulturním klenotem, se kterým bylo osazenstvo hanspaulských hospod 

počátkem sedmdesátých let obeznámeno, byla beatnická literatura. Jak bylo tomuto 

společenství vlastní, stejně jako v případě blues se ji okamţitě pokusili sami prezentovat. 

Uspořádali tedy festival hudby a beatnické poezie u zříceniny na Babě, kde po propůjčení 

materiálu z nedaleké stavby zbudovali provizorní pódium, dovezli piáno, natáhli kabely 

pro zesilovače a samozřejmě zajistili občerstvení pro interprety i pro diváky, jejichţ počet 

čítal desítky.
213

 Takzvaný „Babstock“ sklidil veliký úspěch a není tedy divu, ţe se po roce 

                                                 
208

 Rozhovor s Petarem Introvičem vedl Tomáš Razím. Praha, 2015. 
209

 CHADIMA. Alternativa, 229-30. 
210

 JURÁSEK a POSPÍŠIL, Příliš pozdě zemřít mladý, s. 96. 
211

 Rozhovor s Petarem Introvičem. 
212

 E-mailová korespondence s Petarem Introvičem. Archiv autora. 
213

 Rozhovor s Petarem Introvičem. 



59 

 

opakoval. Opět proběhl velmi povedeně, avšak po skončení museli účinkující balit 

aparaturu pod dohledem Veřejné bezpečnosti, k dalším ročníkům uţ se tedy 

nepřistoupilo.
214

 O datum se vedou spory, první ročník podle vzpomínek protagonistů 

proběhl mezi lety 1971-1973.
215

 

O tom, ţe podobná produkce se v konfrontaci s oficiálními orgány nesetká 

s pochopením, museli organizátoři dobře vědět. Ještě před prvním Babstockem se pokusili 

seznámit s beatnickou poezií publikum na sjezdu SSM, kvůli čemuţ do svazu sami 

vstoupili. Obecenstvo ani pořadatelé si zjevně neuvědomovali, co taková četba obsahuje, a 

neporozuměli ani spojení s alkoholem, které je jí vlastní, coţ naopak zcela respektovali 

přednášející. Jejich výkon musel být předčasně ukončen a pozbyli členství v SSM.
216

 Na 

Hanspaulce tedy rychle pochopili, ţe pokud se chtějí věnovat kultuře, která je baví, budou 

tak muset činit mimo oficiální struktury. 

V polovině 70. let se jim otevřela ideální příleţitost, jak toho dosáhnout – změnilo se 

vedení v nedaleké hospodě Na Pískách a hanspaulští ji okamţitě obsadili „svými“ lidmi. 

Do malého salónku se vměstnal klavír, štamgasti pak měli příleţitost zahrát si, kdykoli se 

jim zlíbilo.
217

 Hospoda si brzy vyslouţila i nový název – Houtyš – coţ byla zkrácenina 

původního jména Hostinec U Tyšerů a původně poslouţila pro pojmenování fotbalového 

klubu nově vzniklé Hanspaulské ligy.
218

 V Houtyši se tedy utvořila jakási „ideální hudební 

komunita“, za níţ se jezdilo i z jiných míst republiky, přestoţe o programu nikdy nebylo 

rozhodnuto předem, záleţelo pouze na náladě, chuti a ţízni hlavních protagonistů.
219

 

Na Hanspaulce také vycházely samizdatové tiskoviny, z nichţ nejznámější byl 

časopis Lógr, který navazoval na mnoţství předchůdců (Agentura beat či nebeat, Dynamit 

ad.).
220

 Obsahovaly informace z místní i světové kultury a sportu, které nebyly v oficiálním 

tisku k nalezení. Mimo nových alb a portrétů hudebníků a kapel obsahoval překlady 

západní poezie a hudebních textů. Náklad čítal jednotky aţ desítky kusů, které si však 
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odběratelé mezi sebou půjčovali, obsah těchto (ne)periodik tedy zasáhl značně vyšší počet 

zájemců.
221

 

Důleţité bylo pro hanspaulskou scénu spojení s Jazzovou sekcí, jejíţ vedení 

z podstatné části na Praze 6 bydlelo a Houtyš navštěvovalo. Tak došlo k tomu, ţe se na 

VI. Jazzových dnech objevili Bluesberry, a to jak samostatně, tak během hlavního 

programu v Lucerně v přestávkách mezi jednotlivými kapelami.
222

 Od té doby byli 

Bluesberry pravidelným hostem PJD, coţ přispělo ke zviditelnění hanspaulské scény, za 

jejíţ vrchol lze povaţovat uspořádání vlastního festivalu. První ročník proběhl v roce 1982 

v holešovické Domovině, další dva jiţ v KD Zavadilka na Praze 6. Mimo kapel z „kopce“ 

účinkovali i mnozí hosté, poslední ročník byl však ukončen předčasně zásahem VB.
223

 

I přes takové zádrhele, jaké představovaly zásahy na Babstocku a Hanspaulském 

hudebním létě však mohla tamní nezávislá kultura vzkvétat bez výraznějších překáţek. 

Pravda, Ţlutý pes byl nucen projít několikerým přejmenováním, podobné návrhy byly 

činěny i Bluesberry, ti se však v navrhované Borůvky neproměnili.
224

 Největší výsada 

Hanspaulky, tedy vlastní prostor, kde se dalo hrát, zkoušet, domlouvat, tvořit a formovat 

nové kapely, zůstávala tamním usedlíkům dále k mání. Nejen ţe se do toho nevloţila StB, 

ale nejsou k dispozici ani vzpomínky na rozpuštění zábavy ze strany VB – a to ani kdyţ se 

osazenstvo podniku po zavírací době přesunulo se soudkem piva na nedalekou louku, kde 

se bavilo aţ do svítání.
225

 

Hanspaulka, obzvláště pak v tehdejších podmínkách, se dá povaţovat za jakousi 

vesnici ve městě. Relativně uzavřená komunita, dopravně z centra nesnadno dostupná 

lokalita, navíc na kopci, coţ k pocitu odlehlosti přispívá. A jak uţ bylo demonstrováno 

výše, periferním oblastem nechávaly centrální orgány o poznání větší volnost. Je těţké říct, 

jakou roli ve vývoji nezávislé kultury sehrávalo podobně „venkovské“ prostředí, jaké 

panovalo na Hanspaulce. Obecně se má za to, ţe na vesnici či malém městě jsou všichni 

pod dozorem všech, lidé se znají a záleţitosti sousedů jsou nejzajímavějšími zprávami. Na 

druhou stranu vzájemná známost můţe vést k pochopení. Komunita, která na Hanspaulce 

vznikla kolem hudby, sportu a literatury navíc zasahovala velkou část tamní mladé 
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generace, pokud by snad tedy někdo místní usiloval o zásah proti takovým ţivlům, bylo by 

pravděpodobné, ţe se to dotkne i jeho blízkých. 

Hlavní důvod pro ponechání Hanspaulky vlastnímu ţivotu však zřejmě vězí 

v samotném charakteru tamní kultury. Samizdat byl vydáván ve velmi malém nákladu a 

velkou část tvořili místní novinky. Hudba pak byla o poznání klidnější neţ alternativní 

rock, punk nebo nová vlna, i její hospodský charakter byl přijatelnější neţ převleky či 

kulisy na pódiu. Ve svém projevu měla blíţe k folku, proti němuţ ze strany projevu 

samotného nemohly mít orgány moci námitek.
226

 Hudební inspirace černošskou menšinou 

utlačovanou a vykořisťovanou kapitalisty pak znemoţnila i obvinění z ideové diverze. 

Jediným předmětem kritiky se tedy stávaly texty, které museli interpreti někdy upravovat 

kvůli poţadavkům zřizovatele, na koncertech však často stejně bylo slyšet původní 

znění.
227

 

 

5.5 Metody prosazování nezávislého rocku 

Jak tedy bylo pro amatérskou rockovou kapelu moţné dostat se před praţské 

publikum? V první řadě bylo nutné nalézt si zřizovatele. Vystupovat na černo sice nebylo 

nemoţné, rozhodně to však nebylo dlouhodobě udrţitelné a kapela by tím ohrozila i svoje 

šance v budoucnu. Při hledání se mohla opřít o velmi dobrý argument – funkce zřizovatele 

vynáší dané organizaci kulturní aktivitu a finanční výtěţek z koncertů. Jinak ji nic nestojí, 

pouze zodpovědnost. Někdo se mohl opřít o své známé či svého zaměstnavatele, teoreticky 

bylo moţné i zaloţit si vlastní organizaci v Národní frontě a prostřednictvím té zřizovat 

svou vlastní kapelu. Jistou výhodu představovaly větší podniky, které měly své vlastní 

prostory pro zkoušení, závodům se však o kulturní výsledky starali vlastní svazáci, pro 

které nebylo jednoduché zřizovat rockové kapely, i kdyby o to stáli. Mnozí amatérští 

rockeři by navíc takové spojení beztak odmítli.  

Ideálního zřizovatele představovaly kulturní domy, které mohly nabídnout jak 

zázemí, tak prostory k vystoupení. Jelikoţ se jednalo o kulturní instituce, vlastní soubory 

jim přišly velmi vhod, na druhou stranu se však příliš nesměly odchylovat od linie 

stanovené kulturní politikou KSČ. Ta byla vůči bigbítu tak vyhrocená, ţe při jejím 
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důsledném vynucování by ke zřizování nebo vystupování takových souborů neměl svolit 

snad nikdo. Konečné rozhodnutí však vţdy záviselo na jednom či několika málo lidech, 

dalo se tedy vyuţít lidských nedostatků či sympatií. Stejně jako v případě pořádání 

koncertů se i u hledání zřizovatele dalo zaměřit na dva hlavní přístupy zodpovědných 

činitelů: nezájem nebo spolupráci. A někdy obojí, jen kaţdý z postojů platil pro někoho 

jiného. 

Krásným příkladem posledního jmenovaného přístupu je OKD Prahy 6 a tamní 

Kulturní dům Zavadilka: „Na Hanspaulce, ta uţ byla stranou pozornosti funkcionářů, tam 

se dělaly černoty. My, co jsme byli ve vedení, jsme dělali, ţe o těch černotách nevíme. 

Protoţe oni dělali dobrou muziku. To je třeba říct, ţe dělali dobrou muziku.“
228

 Je zřejmé, 

ţe ředitelka OKD Prahy 6 měla sympatie k hudbě, kterou tito amatéři dělali, a tak nad 

odlehlou Hanspaulkou přivírala oči a na Petynce nechávala volnou ruku tamní dramaturgii. 

Sama také koncerty navštěvovala nejen jako zodpovědná vedoucí, ale jako zainteresovaná 

divačka: „Tam jsem chodila často uţ jenom kvůli sobě, ţe jsem tu hudbu měla ráda. Říkám 

– to byla hudba mého mládí, country.“ 
229

 

Pokud pak snad došlo k nějaké kritice ze strany kulturních dohlíţitelů, OKD Prahy 6 

se vţdy mohlo bránit svými nadstandardními výsledky, případně – jak uţ bylo řečeno – se 

vedoucí OKD mohla odvolat na to, ţe tolik kulturních domů kaţdý den uhlídat nelze a ţe 

o nevhodné nebo přímo nelegální produkci nemohla vědět. Ony dobré výsledky tamního 

OKD ostatně měly oporu právě v tomto svébytném přístupu, který se promítal i 

v personálních otázkách: „My jsme tam měli řadu lidí, kteří se jinde neuplatnili díky svým, 

jak se říká, politickým postojům nebo prohřeškům. A my jsme je zase rádi brali, protoţe 

jsme věděli, ţe jsou šikovný.“
230

  

Podobně meritokratický přístup byl velmi vzácný, v praţských kulturních zařízeních 

především – jednotlivé OKD od sedmdesátých let ostatně podle jednotlivých svědectví 

často řídili neúspěšní umělci či politruci z Československé lidové armády.
231

 Takoví lidé 

více dbali na kádrovou „čistotu“ svých zaměstnanců a ideovou nezávadnost představení 

neţ na skutečné kulturní výsledky. Přitom kritika personální politiky shora nemohla mít 

(pokud snad nedošlo k opravdu extrémním případům) fatální důsledky a dala se poměrně 
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snadno odrazit: „To jsme říkali i soudruhům na obvodním výboru strany – Dejte nám 

kvalitní lidi ještě i s čistým politickým štítem, potom je klidně propustíme. Nikdy nedali ani 

jedinýho. […] Pochopitelně za ty platy, který tam byly nízký, se jim nikdy nikoho 

nepodařilo sehnat.“
232

 

Tento návod se samozřejmě nedá pouţít univerzálně, jistě existovaly obvody, kde by 

z podobných prohřešků vyvodili straničtí funkcionáři postihy. Pravda je však taková, ţe 

o tom se člověk nemohl přesvědčit, dokud se o to nepokusil, a vůle k takovýmto pokusům 

naprosté většině lidí scházela. Do jisté míry to také znamenalo, ţe člověk musel být 

připraven o své zaměstnání přijít, pokud si svůj přístup nebyl schopen před nadřízenými 

obhájit. To platilo právě i v dosud hojně citovaném případě šestého praţského obvodu: 

„My jsme se toho nebály, říkám, dva platy uklízečky a jsme tam, kde jsme byly.“
233

 To 

ostatně v principu platí v kaţdém prostředí – pokud chce člověk něco skutečně prosadit, 

musí být připraven o leccos přijít. Bohuţel v ČSSR tím lecčíms často mohly být právě ty 

jediné (legální) prostředky, jak toho dosáhnout. 

Pro prosazení amatérského bigbítu na veřejnost byly nutné alespoň zdrţenlivé 

pokusy a postupnými kroky se dalo dosáhnout netušených výsledků. Pohlédneme-li na 

Jazzovou sekci, spatříme organizaci, která se během několika let vyvinula z úzkého spolku 

příznivců jazzové hudby v největší oporu nezávislé kultury v českých zemích. Její neblahý 

konec zároveň demonstruje to, ţe při překročení mezí autoritativnímu reţimu nic nebrání, 

aby si vymyslel trestnou činnost, pro kterou lze zodpovědné jedince odsoudit k odnětí 

svobody. Pokud však u toho chce zachovat zdání legality, jak o to usilovala KSČ, můţe se 

jednat o dlouhý a lítý boj. Vítězem tohoto konkrétního boje se pak stala právě alternativní 

kultura, která uţ v polovině 80. let vzkvétala navzdory rozpuštění Jazzové sekce a 

represivním aktivitám státních orgánů. 

Vrátíme-li se zpět ke kulturním domům, na poněkud odlišný případ narazíme na 

Praze 3, kde vznikla hlavní základna amatérského roku v Praze 80. let, tedy Junior klub Na 

Chmelnici. Zde se nedá hovořit o tom, ţe by ředitelka OKD pro daný ţánr horovala, i 

přesto však pociťovala sounáleţitost s programovým vedením klubu, které sdílela i 

kulturní inspektorka. Navíc i Junior klub – podobně jako Petynka – vykazoval vysokou 

návštěvnost: „My jsme uznávaly, ţe to, co se návštěvníkům líbí, je dobře dávat. […] Přece 
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od toho tady jsme, abysme něco dělaly.“
234

 Snaha realizovat se a nějak přispět ke 

kulturnímu ţivotu daného obvodu zde sehrála velikou roli, a přestoţe vedení OKD se 

nepodílelo přímo na skladbě programu, mohlo ho pomoci zrealizovat: „To nebyla moje 

zásluha. Já jsem moţná s tou inspektorkou, ţe jsme nebyly takový úzkoprsý, ţe jsme to teda 

všechno podepsaly. […] A co všechno se zejména na tý Chmelnici klukům podařilo, 

klobouk dolů.“
235

 

Je pravda, ţe kontrolní systém v kulturních domech byl relativně komplikovaný. 

Toho, aby došlo k porozumění a spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami, ideálně 

doprovázené nezájmem ideologického tajemníka, nebylo snadné dosáhnout a vyţadovalo 

to i velký díl štěstí. To měl na Praze 8 i Miloš Čuřík, v jeho případě však na nekompetentní 

nadřízené.
236

 Ti takřka s jistotou nedokázali rozpoznat konkrétní jména souborů 

v programu Labyrintu a Rokosky – vzpomínka na audienci Ivana Jirouse dokládá, ţe 

vedení OKD nebylo obeznámeno ani s největším kulturním nepřítelem na domácí hudební 

frontě. Pracovníci vedení OKD však zjevně představení ani nenavštěvovali. To, co by tam 

viděli a slyšeli, se tak výrazně odlišovalo od programu všech jiných praţských kulturních 

zařízení, ţe by je to muselo donutit alespoň k mírnému zásahu. Pokud je však známo, 

k ničemu takovému po dobu působení Miloše Čuříka na Praze 8 nedošlo a samostatný 

programový pracovník tamní OKD opustil po čtyřech letech z vlastní vůle.
237

  

Výmluvné je i srovnání s jeho koncem v OKD Prahy 10, kde byl po pouhém roce 

působení propuštěn právě po návštěvě ředitele na jednom z představení v KD Cíl. 

Uvedeným důvodem byl sice hospodářský přečin, nebylo by však výjimečné, pokud by šlo 

o pouhou záminku a skutečnou příčinu vyhazovu představovala nelibost k umělecké a 

ideové skladbě programu. Nezdá se, ţe by Miloš Čuřík v dalším působišti výrazněji změnil 

svůj přístup, přesto tam strávil čtyři roky a k výraznější konfrontaci s nadřízenými nedošlo 

– dle všeho právě díky jejich nezájmu. 

Programoví pracovníci kulturních domů ostatně s těmito institucemi ţili v jakési 

symbióze, a to i kdyţ dávali prostor k vystoupení nezávislým umělcům – někdy právě tím 
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spíše. I vedoucí OKD totiţ měli své nadřízené, stejně jako jejich ideologičtí dohlíţitelé 

z KSČ, a nemohli si dovolit zakazovat příliš mnoho vystoupení. Kulturní dům bez 

kulturních představení popíral svůj smysl. V takovém případě mohli mít vedoucí 

pracovníci oprávněnou obavu o udrţení svých pozic, podobně jako jí měli při 

(ne)povolování neprověřených muzikantů. Nezanedbatelná byla také otázka financí. OKD 

byly příspěvkové organizace a jejich základní rozpočet nestačil ani na výplatu mezd 

zaměstnanců.
238

 

Jak se ukázalo, alternativní kultura měla v hlavním městě početně silnou základnu 

příznivců a pro nízkou četnost představení byly často kulturní domy, které se amatérské 

soubory odváţily uvést, odměněny zcela naplněnými sály. Také osobní vazby mezi umělci 

a dramaturgy přispívaly k tomu, ţe se druzí jmenovaní snaţili uvádět své přátele i jinak 

spřízněné muzikanty co nejčastěji a pro vedoucí OKD a jejich ideové kontrolory bylo o to 

těţší odmítat soubory, které jim přinášely bohatou kulturní činnost a potřebné finance. 

Úspěšnost v tomto ohledu byla s alternativní scénou provázána, podobně jako se zdála být 

na Praze 6 provázána s politicky závadným personálem. 

Na první pohled je zaráţející, ţe se mezi svědectvími neobjevují vzpomínky na 

získání výhod prostřednictvím drobné korupce, coţ bylo tehdy poměrně běţným jevem.  

Jediná naráţka se objevuje v souvislosti s rekvalifikacemi, kde však s velkou 

pravděpodobností bylo o výsledku beztak rozhodnuto předem. OKD by přišel výnos 

z představení vhod a platové podmínky nemusely být pro všechny zaměstnance 

dostačující. Z dostupných svědectví je však zřejmé, ţe tam, kde na varování a ideovou 

čistotu programu příliš nedbali, stačilo mít v pořádku zřizovatelskou smlouvu a soubor 

mohl vystoupit. Naopak tam, kde vadilo samotné ţánrové zařazení souboru, nemohl 

úplatek tento postoj příliš ovlivnit. Pro kapely bez zřizovatele byla situace ještě o to 

komplikovanější. V neposlední řadě je třeba mít na paměti, ţe je zde řeč o amatérských 

muzikantech, kteří většinou z koncertů ţádné peníze neměli. Neţ skládat se na úplatek 

kvůli kaţdému jednomu koncertu bylo tedy zjevně lepší obstarat si kontakty, které by jim 

mohly umoţnit vystupovat pravidelně a bez nutnosti uplácení. Při hledání zřizovatele uţ je 

praxe uplácení snadněji představitelná, přesto se o ní ale nikdo nezmiňuje. 

Ani v době, kdy se proti alternativní kultuře na NVP spustila poměrně ostrá kampaň 

spojená s osobou jiţ tolikrát zmiňovaného Františka Trojana, nebyla situace natolik 
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kritická – alespoň ne dlouhodobě. Mnohdy je vzpomínán seznam amatérských kapel, 

kterým mělo být znemoţněno vystupování – byl sepsán koncem roku 1981 a původně čítal 

35 jmen.
239

 Ani jedna z ředitelek OKD, se kterými byl během výzkumu veden rozhovor, si 

však na seznam nevzpomíná, pouze na hrstku kapel, před kterými byly varovány.
240

 

Nezmiňují se však o jedné nárazové vlně většího počtu jmen, spíše o jednotlivých 

signálech. Navíc to podle všeho nemělo na pořádání koncertů větší vliv – Chmelnice sice 

vychýlila program ve prospěch divadla, ale pokud měly kapely v pořádku „papíry“, mohly 

v klubu vystupovat dále, na zmíněný seznam nehledě. Například Bluesberry se na něm sice 

ocitli, ale aţ do rozpadu kapely o pár let později hráli i nadále přes sto koncertů ročně.
241

 

Seznam tedy představoval váţný problém jen pro kapely, kterým na jeho základě 

byla vypovězena zřizovatelská smlouva, coţ se často řešilo přejmenováním souboru a 

nalezením nového zřizovatele. Přístup pořadatelů byl i přes existenci seznamu velmi 

nekonzistentní a rozhodně se nedá mluvit o zostření přístupu v celé Praze. Kapela Nahoru 

po schodišti dolů band například v roce 1984 nemohla vystupovat na Praze 4, na Praze 9 

však problémy neměla.
242

 Příčinou bylo to, ţe seznamy nepovolených kapel se 

v jednotlivých obvodech lišily.
243

 Nelze s jistotou říci, zda selhávala komunikace nebo 

disciplína ve vedení konkrétních OKD, pravděpodobně však obojí. 

Důleţitou roli pro vystupování amatérských hudebníků hrálo spojování hudby 

s politikou – v naprosté většině spíše imaginární neţ skutečné. Jiţ bylo řečeno, jakou 

ideologickou zátěţí obtěţkala rock’n’roll kulturní politika KSČ. Individuální přístup 

narátorů k této otázce je poměrně rozmanitý. Pro některé byla hudba pouze koníčkem a 

pouze sama o sobě, bez vztahu k celospolečenským otázkám, pro některé se jednalo 

o politický či generační protest. V sedmdesátých a osmdesátých letech se však nedá mluvit 

o tom, ţe by lidé začali hrát bigbít s protireţimními záměry, a to ani v případě 

undergroundu. V těchto letech – a po zavedení rekvalifikací především – byla protestní 

stránka rockové hudby (pokud ji obsahovala) reakcí na represivní opatření, kterým musela 

čelit.  
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Nelze tvrdit, ţe nebýt jich, tak by protestní sloţka v hudbě nebyla vůbec přítomna. 

Jelikoţ se však kaţdý hudebník musel se zavedenými opatřeními konfrontovat kdykoli, 

kdy chtěl vystoupit před širším obecenstvem, takřka automaticky byl jimi ovlivněn jeho 

postoj. A který člověk by byl ochoten podporovat zřízení, které mu odmítá či zcela 

neopodstatněně komplikuje výkon povolání či dokonce jen pouhé záliby? Zásahy proti 

bigbítu zkrátka stáčely smýšlení původně apolitických jedinců (coţ samozřejmě nebyli 

všichni) proti vládnoucí straně a vytvářely si tak vlastní opozici. 

Přitom na některých pozicích, kde se dal přísný postup proti bigbítu vynucovat, 

naštěstí pro nezávislé muzikanty a opačně pro kulturní ideology seděli lidé, kteří propojení 

hudby a politiky (potaţmo ideologie) odmítali: „Moţná i to byl ten důvod, ţe jsme nedělaly 

ţádný takový problémy v době svého působení i s tou paní inspektorkou, ţe jsme tu politiku 

nechtěly do tý kultury montovat.“
244

 Bez takového přístupu stálé scény pro amatérské 

muzikanty, jakými byly rocková Chmelnice či folková Petynka, fungovat nemohly. 

Individuální přístup byl podle všech narátorů zcela klíčový pro fungování a rozvoj 

nezávislé hudby. Nehodnotí tak pouze svou vlastní pozici, ale i ostatní. Přes uznání, ţe 

byly jisté nepřekročitelné meze a podobný přístup nebyl moţný u kaţdého, vyzdvihují 

nekonformitu s obecně platnými zásadami a nepodlehnutí strachu z jejich porušení. Jak je 

patrné z předchozího výkladu, legálně amatérským kapelám ve vystupování nic nebránilo. 

To, ţe o nich kolovaly zvěsti jako o nepohodlných nebo nevhodných interpretech, pouze 

znamenalo, ţe se nedoporučovaly ke zřizování, respektive k veřejnému vystoupení. 

Dokonce i pokud takovéto varování bylo formulováno jako přímý zákaz, nemělo ţádnou 

oporu v zákoně, jeho porušení tedy nemohlo být penalizováno příliš přísně. 

Pokud se tedy muzikanti rozhodli, ţe budou dělat muziku, která je baví, pokud se 

jakákoliv organizace rozhodla, ţe je bude zřizovat, a pokud se našel pořadatel, který byl 

ochoten jim uspořádat koncert, našlo se – alespoň v případě bigbítu – vţdy i publikum, 

které se koncertu zúčastnilo. Tento přístup ignorování zásad a doporučení měl ryze 

individuální příčiny, stejně jako měla u většiny ostatních tendence takováto doporučení 

uposlechnout. Mediální kampaň a překáţky, které stály všem zúčastněným v cestě, jen dále 

mohly posílit pocit, ţe se pokouší o cosi nepatřičného. Přesto vytrvalost, odhodlání, ochota 

riskovat a v mnoha případech i výřečnost vedly k tomu, ţe nezávislý bigbít mohl fungovat 
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i ve ztíţených podmínkách. Nemusel se při tom uchylovat pod zem, a mohl tak oslovit 

daleko větší počet lidí a zpříjemnit jim všední ţivot – a naplnit tím tak své kulturní poslání.  
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6 ZÁVĚR 

Po prudkém útlumu na začátku sedmdesátých let a především po spuštění 

rekvalifikací byli bigbítoví muzikanti postaveni před následující volbu – buď si budou 

hraním vydělávat na ţivobytí, pak ale budou muset činit ústupky v tom, co budou hrát, 

s kým a pod jakým názvem; nebo budou moci dále provozovat hudbu, jaká se jim líbí, ale 

pouze jako volnočasovou zálibu. Nezávislý rock’n’roll se tedy stal výsadou amatérských 

hudebníků, v extrémních případech se uchýlil do naprosté ilegality. Zajistit si nezbytná 

povolení ke zkoušení a vystupování byla náročná činnost, v cestě stála mimo zákazů a 

nařízení obecná podezřívavost k rockové hudbě a obava z její veřejné podpory. ČSSR ale 

zdaleka nepředstavovala bezchybně fungujícího byrokratického leviatana, dalo se tedy 

nalézt mnoho skulin, jak se v Praze prosadit. 

Za všemi psanými i nepsanými povoleními a zákazy vţdy stály konkrétní osoby, 

základem tedy bylo rozpoznání a vyuţití lidských sympatií či nedostatků. Povolovací 

řízení se například dalo sepisovat tak, ţe vůbec neodpovídala skutečnosti. Takový přístup 

mohl trvat tak dlouho, dokud kulturní dohlíţitelé neprojevovali zájem o skutečnou 

produkci kulturních zařízení. Miloši Čuříkovi podobný přístup vydrţel na Praze 8 čtyři 

roky. Velmi odlišnou cestou bylo potrpět si na legalitu vystoupení a pečlivou dokumentaci, 

případně ještě přidat vlastní úřední pojistky, jak tomu bylo v případě Junior klubu Na 

Chmelnici, který pro tyto potřeby zřídil vlastní uměleckou radu. Tamní dramaturgie navíc 

měla podporu i ve vedení OKD a mezi personálem panovala vzájemná důvěra, nikdo 

neměl zájem na zhroucení celé dramaturgie, jako k tomu došlo například v KD Opatov po 

ilegálním vystoupení zpěvačky Nico. 

Ačkoli přístup hlavních protagonistů zařízení, ve kterých dostávali prostor amatérští 

rockoví muzikanti, měl rozdílné formy i důvody, z poskytnutých rozhovorů plyne, ţe 

většina z nich musela sdílet ochotu riskovat a nenásledovat slepě všechna doporučení a 

varování: „On totiţ kaţdý se taky trochu bál, aby nepřišel o místo, takţe de facto couval. 

[…] Připouštím, ţe některým lidem, kteří na tom byli závislí, se těţko bránilo. Ale velká 

spousta lidí byla postiţena jenom z toho důvodu, ţe si to nechala líbit.“
245

 Varování totiţ 

málokdy přicházela přímo, většinou byla sdělována jen neformálně a mimochodem, coţ 

vnášelo do systému značný zmatek a podpořilo moţnost libovůle kulturních pracovníků. 
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Povolování ne zcela prověřených kapel samozřejmě mohlo znamenat zvýšený zájem 

nadřízených a Státní bezpečnosti, ve váţnějších případech i ztrátu pracovního místa a tím i 

šance podílet se na zprostředkování nezávislé rockové hudby veřejnosti. Na druhou stranu 

ale takový svébytný přístup přinášel mnoţství vyprodaných představení, coţ znamenalo 

nejen úspěch v oblasti kulturní aktivity, ale také nezanedbatelné finance pro pořadatele a 

zřizovatele. Muzikanti samotní přitom ve většině případů obdrţeli pouze symbolickou 

odměnu či proplacení výloh s vystoupením spojených. 

Peníze a kulturní aktivita mohly uspokojit dohled úřední a stranický, ale Státní 

bezpečnost, která se proklamovaně strachovala o bezpečnost a mravní vývoj mládeţe, ve 

skutečnosti se však obávala existence nezávislé kultury a lidských společenství s ní 

spojených, takovémuto přehlíţení ideových zásad kulturní politiky nemohla nečinně 

přihlíţet. Návštěvy představení, audience u zodpovědných pracovníků a nátlak na 

zřizovatele a muzikanty samotné byly ve světě nezávislého rocku běţnými jevy. Ani 

důkladná síť informátorů a spolupracovníků však nestačila k naprostému udušení 

alternativní hudební kultury – tedy pokud něco takového bylo vůbec cílem těchto zásahů. 

O tom lze totiţ právem pochybovat. 

Pouze pokud by všichni pracovníci StB brali své povolání jako ţivotní poslání, mohli 

skutečně prahnout po vymýcení bigbítu a dalších nekonformních projevů z kultury ČSSR. 

Pro ty, pro něţ se jednalo „pouze“ o práci, bylo jistě výhodnější mít přehled o hlavních 

protagonistech, s některými podepsat spolupráci, ty zatvrzelejší vytrvale monitorovat a 

znepříjemňovat jim ţivot. Pokud by totiţ své poslání dovedli aţ do konce, přišli by 

o ţivobytí, čehoţ si mnoho z nich muselo být vědomo. Snad i proto byly tolerovány scény 

a kapely, které zjevně vybočovaly ze standardu československé kultury. Navíc bylo přeci 

jen snazší mít o svém designovaném nepříteli přehled a snaţit se ho drţet v tolerovatelných 

mezích, neţ se jednoho zbavit a pak čekat na to, kdy a odkud se vynoří další. 

Ač zkoumané časové období zahrnuje přibliţně pouhých 11 let, dají se v něm 

vysledovat jisté výkyvy. Během první poloviny 70. let se dařilo poměrně úspěšně drţet 

projevy amatérského bigbítu v pozadí a relativně pod kontrolou. Do poloviny dekády se 

dalo vystupovat pravidelně pouze v kulturních domech na Praze 8, občasně pak v klubech 

SSM u vysokoškolských kolejí. Od chvíle, kdy nad nimi převzala záštitu Jazzová sekce, 

získali ale amatérští rockeři prostřednictvím Praţských jazzových dnů mocnou platformu 

jak oslovit strádající fanoušky – tedy dokud nebyl festival v roce 1980 zrušen. 
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Zároveň na začátku 80. let došlo ke zpřísnění kulturního dohledu ze strany NVP, 

který začal přísněji vynucovat ideové i ryze formální náleţitosti povolovacího řízení. Nedá 

se však říct, ţe by se změna přístupu projevila tak razantně, jak bývá někdy popisováno. 

Zákaz Praţských jazzových dnů byl nejvýraznějším zásahem nového vedení, zároveň však 

byl snad jediným, který měl váţnější dopad. Například v OKD Prahy 6 se i nadále 

pokračovalo v liberálním přístupu a na Praze 3 se v té době dokonce zrodila hlavní scéna 

neoficiálního bigbítu. Mechanismus tiché pošty, jakým byla sdělována jména nevhodných 

interpretů, jejichţ mnoţství v té době narostlo, totiţ kromě moţného překroucení výsledné 

zprávy umoţňoval kulturním pracovníkům účelově vypustit ten či onen název, ať uţ při 

přijímání informace či jejím dalším sdělování. A pokud se jména nepohodlných interpretů 

dostala na papír, jednalo se o tajný seznam, na který nikdo nemohl veřejně odkazovat. 

Vyvrcholení kampaně proti nezávislé hudbě přišlo v podobě článku Nová vlna se 

starým obsahem, který jeden z narátorů připodobnil ke smrtelné křeči reţimu v oblasti 

kultury.
246

Jeho zamýšlený dopad obnovení přísného dohledu a opětovného získání 

kontroly nad hudební alternativní scénou totiţ trval jen několik měsíců. V době rozpuštění 

Sekce hudebníků ČSR s ní i její Jazzové sekce a Sekce mladé hudby, k němuţ došlo 17 

měsíců po publikaci článku v Tribuně, se uţ nezávislá kultura rozvinula i mimo tyto 

organizace. Dá se říct, ţe vzkvétala především v periferních oblastech hlavního města – na 

Chmelnici, na Hanspaulce, krátce i na zmíněném Opatově.  

Jednalo se však o periferie pouze v geografickém smyslu. V kulturní oblasti se 

z Jarova a Jiţního města stala centra, hanspaulský Houtyš navštěvovali lidé ze stovek 

kilometrů vzdálených míst ČSSR. Zájem o alternativní kulturu a konkrétně o amatérský 

bigbít dále rostl a s ním i odvaha organizátorů uvádět ho na scénu. Štvavá mediální 

kampaň a uvěznění předsednictva Jazzové sekce měly tuto praxi ukončit, místo toho však 

došlo jen k zaškobrtnutí v dalším růstu počtu kapel a jejich vystoupení. Pokus o ovládnutí 

rockové hudby selhal, jelikoţ svobodná a tvůrčí kulturní činnost je moţná pouze mimo 

politická a ideologická omezení. Pokus o její potlačení selhal, jelikoţ proklamovaně 

demokratický stát nemohl zavřít všechny, kdo hráli nekonformní hudbu, a přes všechny 

překáţky a omezení, které takovým jedincům stály v cestě, se u některých z nich našla vůle 

a schopnost je překonat. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ČSAO – Československé automobilové opravny 

ČSSR – Československá socialistická republika 

KD – Kulturní dům 

NDR – Německá demokratická republika 

NVP – Národní výbor hlavního města Prahy 

OKD – Obvodní kulturní dům 

ONV – Obvodní národní výbor 

PJD – Praţské jazzové dny 

SH ČSR – Svaz hudebníků České socialistické republiky 

SSM – Socialistický svaz mládeţe 

StB – Státní bezpečnost 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VB – Veřejná bezpečnost 

ZUČ – Zájmově umělecká činnost 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka narátorů. 

Jméno Profese/postavení 

Miloš Čuřík Programový pracovník OKD Prahy 10 a Prahy 8, vedoucí kulturních 

domů Cíl, Labyrint, Rokoska, Modrý Pavilon; člen Jazzové sekce a 

konferenciér Praţských jazzových dnů. 

Karel Habal Manaţer kapel Classic Rock’n’roll Band a Garáţ. 

Petar Introvič Tvůrce a hlavní postava hanspaulské hudební skupiny Bluesberry, 

která vznikla v roce 1971 a vystupuje dodnes. 

Bohuslav Jíša Manaţer mnoţství profesionálních kapel (např. Jazz Q, Energit); 

neoficiální programový pracovník strahovského klubu 1. 

Eva Lukešová Ředitelka OKD Prahy 6. 

Ivo Pospíšil Baskytarista DG 307, Old Teenagers/Classic Rock’n’roll Bandu, 

Garáţe. 

Lubomír 

Schmidtmajer 

Samostatný referent umělecko-hospodářského provozu Junior klubu 

Na Chmelnici. 

Joska Skalník Spoluzakladatel Jazzové sekce, grafik, výtvarník. 

Anna Vodičková Ředitelka OKD Prahy 3. 
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Příloha č. 2: Text k přednášce Miloše Čuříka o hudebním undergroundu a alternativě 

sedmdesátých a osmdesátých let. 

(Zdroj: Archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

  



85 

 

Příloha č. 3: Vyrozumění o neúspěšné ţádosti o zřizovatelství ze strany zaměstnavatele 

(Zdroj: E-mailová korespondence s Karlem Habalem. Archiv autora) 
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Příloha č. 4: Zřizovatelská smlouva mezi TJ Čechoslovan Chuchle a kapelou Classic 

Rock’n’Roll Band. 

(Zdroj: E-mailová korespondence s Karlem Habalem. Archiv autora) 
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Příloha č. 5: Fakturace koncertu Classic Rock’n’Roll Band (i s neexistujícím technickým 

pracovníkem). 

(Zdroj: E-mailová korespondence s Karlem Habalem. Archiv autora) 
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Příloha č. 6: Hodnocení skupiny Ţízeň na přehrávkách v roce 1972. 

(Zdroj: E-mailová korespondence s Petarem Introvičem. Archiv autora) 

 


