
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI Mgr. TOMÁŠE RAZÍMA „VYSTUPOVÁNÍ 

NEPROFESIONÁLNÍCH ROCKOVÝCH KAPEL V PRAZE V LETECH 1973-1984“

Svým způsobem je předložená práce naprosto příšerná. Tedy alespoň z pozice oponenta. Protože má-

li oponent oponovat, respektive vytýkat, polemizovat, štouravými připomínkami autorovy vývody 

nabourávat, pak v případě diplomové práce Tomáše Razíma se opravdu příliš nevyřádí. Ba co dím, 

skoro vůbec.

Předložená práce zkoumá možnosti prezentace amatérských rockových souborů v Praze v letech, 

které pro tuzemskou rockovou hudbu patřily k těm nejhorším. Živá profesionální scéna, která za pět 

minut dvanáct vydala mimořádné plody svého dosavadního usilování v podobě alb jako Kuře 

v hodinkách nebo Město Er, byla rozprášena a pár přeživších se diplomaticky řečeno nechalo nést 

vanutím doby. Z hraní bigbítu se stal rizikový byznys, který možná přinášel slávu v okruhu fanoušků, 

rozhodně však ne zisk (ale průšvihy skoro určitě). Jedním z důvodů úbytku kapel byla kromě 

proslulých rekvalifikací i  redukce prostor ke koncertování. V určitých regionech Československa se 

těžiště dění přesunulo z měst do venkovských sálů, kde „chamtiví hospodští“ (terminus technicus 

Mikoláše Chadimy jednoho z vlivných autorů vzpomínkových textů na tato léta) ve vidině výdělku 

riskovali případné komplikace s bezpečnostními orgány. Přesto i ve městech zůstávala místa, kde se 

dalo – byť v míře proti šedesátým letům omezené – poddat podvratnému kouzlu kytarového riffu.

Tento terén zatím není v dosavadních textech na dané téma příliš probádaný, i když zhruba tušíme, 

jaké podmínky tehdejší pražští rockeři, kteří se hudbou neživili, pro své usilování měli a jaké strategie 

a mechanismy při prosazování se na nečetná pódia těch let fungovaly. Předložená práce sice nepřináší

nic třeskutě nového, ale z dostupné literatury a rozhovorů s devíti narátory vytváří plastický obraz 

dobového dění. I ona potvrzuje, jak důležitý byl „lidský faktor“: ať už na příkladě utajeného koncertu 

britské skupiny This Heat v klubu Na chmelnici nebo úřednice, která držela ruku nad klubem Na 

Petynce jen proto, že tam pidlikáči hráli hudbu jejího mládí. Dobře zahrají některé drobné poznámky 

s obecnějším dosahem – například ta o absenci dlouhodobé koncepce vysokoškolských klubů (s. 54) 

nebo postřeh, jak důležitá byla pro kulturní domy otázka financí a toho, že si nemohly dovolit příliš 

zakázaných koncertů (s. 65). Mantinely, mezi kterými se pořadatelé koncertů a hudebníci pohybovali, 

autor postihl dobře.

 

Autor věnuje pozornost i oporám nezávislé kultury, jakým byl Svaz hudebníků ČSR a jeho sekce.  

Zaznamenává i fenomén hospod v čele s legendární hanspaulskou enklávou v čele s místním výčepem

U Tyšerů alias Houtyšem, kde vznikla silná a plodná komunita hudebníků. 

V terénu, který si autor vytýčil, se pohybuje s jistotou. Z dostupné literatury (ať už odborné, či 

memoárové) nic podstatného nechybí. Čeho si cením, je i výběr narátorů. Zastoupeni jsou 

provozovatelé klubů (vděčný a pro dění velmi důležitý Luboš Schmidtmajer plus neméně zásadní 

Miloš Čuřík), aktivní hudebníci (Petar Introvič, klíčová figura hanspaulské scény a rozhodně lepší volba

než původně zamýšlený Ivan Hlas), lidé z pomezí amatérské scény a profisvěta, které můžeme 

považovat za jakési manažery v podmínkách socialistické pop music (Slávek Jíša), ale především dvě 

pracovnice kulturních domů z různých pražských obvodů. Tím si scenérii a téma důvtipně pokryl: 

možná by stálo za to podívat se ještě po některém ze svazáckých „klubáků“ z vysokoškolských klubů, i 

když uznávám, že je to dost těžké (ti lidé obvykle zmizeli po ukončení studia do svých vesniček a měst 



a praxi se obvykle nevěnovali. Sám jsem na jednoho takového přišel před lety čirou náhodou, jen 

proto, že jsem ho v podstatě vyženil a že  pravou chvíli prozradil svou temnou minulost).

Obzvlášť hodnotím to, že se mu podařilo rozmluvit „prvního punkera v Praze“ Karla Habala, dost 

důležitou figuru v pozadí kapel Classic Rock'n'roll band a Garáž a vůbec v pražském dění přelomu 70. a

80. let. Sám jsem to před třinácti lety zkoušel, leč neúspěšně.

Abych si ale pěkně po klusákovsku zahnidopišil, nakonec mi v práci přeci jen chybí jeden prvek, který 

sehrával v sedmdesátých letech v drobnou, ale zaznamenáníhodnou roli. A to jsou studenti středních 

škol jako pořadatelé vystoupení neprofesionálních rockových souborů (touto možností však nepohrdli 

ani profíci!) a střední školy jako instituce, které poskytovaly pro koncerty prostor. Řečené samozřejmě 

spadá do kapitoly „Svazácký bigbít“, ale jednalo se o jev, který by za pozornost stál. Studenti škol 

obvykle nevydrželi s těmito aktivitami delší dobu, záleželo na tom, jestli se mezi nimi objevil 

dostatečně zapálený a schopný jedinec a jeho působení bylo omezeno dobou studia. Ale v některých 

případech – jako třeba v gymnáziu na Budějovické – dokázali odvést v nejhorších letech kus dobré 

práce. 

Plus jedna rozehrávka do budoucna: stálo by za to srovnat situaci a podmínky v Praze s jinými městy 

v tehdejším Československu. Třeba s vyhlášenými „rudými kotci“ jako Hradec Králové nebo Plzeň: o 

míře „zabejčenosti“ a ideologické pevnosti zdejších kulturních orgánů se vyprávějí úplné legendy. Ale 

třeba i s takovým Brnem, kde bylo klima zase o něco odlišnější.

Dosavadní výkon ale hodnotím za výbornou.

Radek Diestler

  


