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Anotace 

Tato ročníková práce se zabývá okolnostmi vzniku punku v polovině sedmdesátých let 

dvacátého století. Zaměřila jsem se převážně na punkovou scénu ve Spojených státech 

amerických a Velké Británii a pro srovnání jsem přidala kapitolu o tom, jak se ve stejné 

době vyvíjel punk v Československu. Krom samotné historie vzniku tato práce obsahuje 

kapitoly o tom, jak se punk šířil a jakými tématy se zaobíral. V závěru jsem se 

zamyslela nad tím, kde se s odkazem punku můžeme setkam v součastnosti a zároveň 

jsem si položila otázku, co způsobilo, že punk přilákal tolik lidí.         
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Úvod 

Zpracovat toto téma nebylo zdaleka jednoduché. Ze samotné podstaty punku vyplývá, 

že jej lze jen těžko zobecnit. V českém jazyce toho bylo na toto téma napsáno bolestně 

málo, a i to málo, co by se našlo, je těžko dostupné. Nezbylo mi, než čerpat převážně 

z anglických zdrojů. 

Ke zrození punku došlo více než dvacet let před mým narozením. Po takové době lze 

jen stěží pochopit všechny faktory, které stály za jeho vznikem, obzvláště, když se jedná 

o směr, který si zakládal pouze na přítomnosti. Přesto některé motivy zůstávají aktuální 

i po čtyřiceti letech. Proto si myslím, že má smysl vracet se k okolnostem vzniku směru, 

který ve své době otřásl světem.  

Důvodů, proč jsem si toto téma zvolila, je hned několik. Punkovou hudbu již nějaký čas 

poslouchám a chtěla jsem se dozvědět více o jejích kořenech. V momentě, kdy jsem 

pronikla hlouběji do podstaty punku, jsem si uvědomila, že souhasím s mnoha jeho 

principy. Proto jsem se jej v této ročníkové práci snažila mapovat nejen po hudební 

stránce, ale zahrnout i myšlenky, které jej doprovázely. 
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1.  Definice žánru 

Oxford dictionary definuje punk jako „A loud, fast-moving, and aggressive form of rock 

music, popular in the late 1970s”
 1

 (Hlasitou, rychlou, a agresivní formu rocku, 

populární koncem 70. let.) Najít však definici, která by pojmula vše, co tento žánr 

zahrnuje, je prakticky nemožné. V tom, co punk je a co už nikoli, se názory rozchází.  

Jak také přesně určit něco, co se neustále proměňuje, rozrůstá, mísí se s jinými styly      

a vyvíjí se spolu se společností? I punková scéna roku 1975 a 1980 jsou téměř dva 

odlišné pojmy. 

Pro potřeby této ročníkové práce budu využívat pojem punk pro označení hudebního 

stylu a též subkultury, která se kolem něj vytvořila v rozmezí let 1974-1980. Jelikož      

je mým cílem přiblížit jeho počátky a objevit okolnosti provázející jeho vznik, zaměřím 

se především na americkou scénu kolem Lower East Side v New York City a také       

na scénu britskou, která byť nastoupila o pár let později, měla na vývoj punku obrovský 

vliv.  

„Punk has alwas been about asking 'why' and then doing something about it. It's about 

picking a guitar and asking 'Why can't I play this?'”
2 

(Punk odjakživa byl o tom ptát    

se „proč“ a pak s tím něco dělat. Je to o tom vzít si kytaru a zeptat se „proč bych na to 

nemohl hrát“?) 
 

Všeobecně o punkové hudbě platí, že ve srovnání s rockem šedesátých let postrádá 

virtuozitu. Písně mají rychlý, jednoduchý rytmus a většinou se v nich opakuje pouze 

několik akordů. Například Blitzkrieg bop, jedna z nejznámějších písní Ramones, 

obsahuje jen 4 akordy a je celá hrána v čtyřčtvrťovém tempu. Dokola se opakuje 

kombinace A5, D5, E5, pouze ke konci u posledního verše je A5 zaměněno za B5.
3
      

A přesto, nebo právě proto, se Blitzkrieg bop umístil na 92. místě v žebříčku              

                                                 

1   Oxford Dictionaries. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/punk . 

2   SINKER, D. We owe you nothing: Punk Planet: The collected interviews. 1st ed. 2007. ISBN 

1933354321. 

3   Blitzkrieg bop chords. e-chords. http://www.e-chords.com/chords/ramones/blitzkrieg-bop 

(accessed March 13, 2015). 
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500 nejoblíbenějších písní všech dob podle časopisu Rolling Stone.
4
 Právě toto 

zjednodušení hudby, osekání dlouhých kytarových sól a hlasově náročných pěveckých 

sekvencí, udělalo punk dostupným každému. 

Tam, kde chyběly technické dovednosti, punk nabízel energii a přímočarost. Virtuozita     

nebyla nutností, spíše naopak. Traduje se, že Sid Vicious, jedna z nejznámějších 

osobností punku, na svůj nástroj neuměl hrát vůbec. Celý nápad byl o tom, říkat pravdu 

bez nutnosti komukoli se přizpůsobovat nebo se kontrolovat. Pro mnohé punk 

představoval svobodu. „You're not going to like it but we are going to say it anyway,”
5
 

(Nebude se vám to líbit, ale stejně to řekneme) řekl Jimmy Pursey (zpěvák britské 

skupiny Sham 69), když byl otázán, jaké bylo v té době jejich motto. 

1.1 Móda a styl 

Móda punku byla, stejně jako celý směr, extravagantní a vymykala se všemu, co bylo             

před ní považováno za vkus a krásu. Oblíbené byly kožené bundy, roztrhaná trička        

s nápisy, úzké kalhoty, tartanové vzory, různé nášivky a odznaky, ostny a řetězy 

(obrázek 1). Na nohou se často nosily creepers, motocyklistické boty nebo kanady, které 

se staly typickými především pro subkulturu skinheads. Účesy se různily. Vlasy 

zbarvené do všech možných barevných odstínů se česaly do různých tvarů.  Slavné je 

tzv. “číro”, kdy je hlava z obou stran až na pruh vlasů uprostřed vyholena a zbylé vlasy 

jsou vyčesány nahoru. Jiní zase měli hlavu vyholenou celou, nebo vlasy úmyslně 

nechali co nejvíce neupravené. Stejně tak líčení bylo velice výrazné a zdaleka nebylo 

pouze dominantou žen. Celkové vzezření jako by ještě více podtrhovalo sílu a význam 

hudby. 

Pro módu punku je typický ethos DIY (do-it-yourself). Punk vznikl z kontextu, kdy 

mladí čím dál více prožívali odcizení od veřeného dění. Nabízel možnost vytvořit         

si vlastní styl, čistě s prostředky, které člověk nalezne doma. Oblečení bylo úmyslně 

rozstříháno, roztrháno, popsáno, vyzdobeno odznaky a slogany. Například podle 

Johnnyho Rottena, jak říká v dokumentu The Filth and the Fury (Děs a běs), jejich 

                                                 

4   500 greatest songs of all time. Rolling Stone. http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-

greatest-songs-of-all-time-20110407/ramones-blitzkrieg-bop-20110526 (accessed March 13, 2015). 

5  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.154 
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typicky roztrhaný vzhled pocházel především z nedostatku peněz. Co uděláte, když       

se vám roztrhnou kalhoty a nemáte na nové? Sepnete si je spínacím špendlíkem. 

„The great thing about punk was it enabled working-class people, who didn't have any 

cash, who were on the dole, to go down a charity shop and get a rotten old jacket and 

rip it up, stick safety pins in it, and then you were the height of fashion“
6
 (Na punku 

bylo skvělé, že umožnil lidem z dělnické třídy, kteří neměli žádné peníze, kteří byli na 

podpoře, jít do charitativního obchodu a koupit si starou shnilou bundu a roztrhat ji, 

prošpendlit ji spínacími špendlíky a najednou jste byli na vrcholu módy.) 

Obrázek 1 - Členové Bromley Contingent s typicky punkovým vzhledem 
7 

Celá tato roztrhaná móda jako by odrážela snahu zavrhnout cokoli, co přišlo předtím. 

Co mohlo ještě více kontrastovat s bohémským stylem hippies než-li syrový, násilný 

punkový vzhled? Byla to doba nekončících stávek a protestů, stávkovali popeláři
8
, ulice 

přetékaly odpadky, tak se jako odpověď nabízelo nosit odpad i na sobě. 

                                                 

6  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.104 

7  1980–2014: Ten inspirational reminders from the 80s to stir today’s young to action. Shapers of 

the 80s. http://shapersofthe80s.com/tag/bromley-contingent/ (accessed March 15, 2015). 

8   Marr, A. Chaos, rubbish and revolution, 2007. BBC News. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6721709.stm (accessed March 13, 2015). 
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Typická je deformace ideálu krásy a boření konvencí. Po inspiraci glam rockem             

a umělci jako Davidem Bowiem nebo T-Rexem, proslulými svým androgyním 

vzhledem, muži přebírali prvky z ženského šatníku a naopak. Ženy někdy mísily něžné 

prvky jako třeba baletní sukně s typicky mužskými kousky, jako jsou vysoké vojenské 

boty. 

Velkou roli v utváření stylu hráli osobnosti jako Malcolm McLaren, Vivienne 

Westwood a spousta malých nezávislých butiků. Několik se jich dochovalo                  

do současnosti, ale často ztratily svou původní víru. O komercializaci punku se velikou 

měrou zasloužili právě McLaren a Westwood. Není tajemstvím, že jejich butik Sex       

a později Seditionaries sloužil nejenom jako setkávací místo pro avantgardu,               

ale především jako zdroj výdělku.
9
 Přes jeho původní původní opovrhování konzumem 

jsou prvky punkového stylu přítomny v kolekcích oděvních řetězců i módních návrhářů.  

Samotná Vivienne Westwood nyní pod svou značkou prodává haute couture, kterou     

by si dělnická třída, která kdysi punkovou scénu ovládala, nemohla nikdy dovolit. 

Například její slavné tričko s nápisem “I’m not a terrorist, please don’t arrest me” 

(Nejsem terorista, nezatýkejte mě, prosím.) se prodává na jejích stránkách za 65£.
10 

Všeobecně lze říci, že celé hnutí kladlo veliký důraz na vzhled. Byla podporována 

originalita, kreativita a svoboda, ale přesto měl styl odrážet příslušnost k subkultuře. 

Člověka hlásícího se k punku šlo na ulici poznat na první pohled. Tato uniformita 

rozčilovala mnohé z těch, co stáli za zrodem hnutí. Punk měl být o svobodě, o tom 

vytvářet si vlastní styl, dělat si, co se mu zlíbí, nenechat si mluvit do toho, jak se oblékat 

nebo jak se chovat. V momentě kdy docházelo k přesnému kopírování několika hvězd, 

se nakonec v mnohém nelišil od populární kultury. Hnutí přešlo v módní výstřelek. 

Přesto však punková móda i ve své komerční podobě stále nese známky rebelie.  

                                                 

9  Sokáčová, L. Punk a móda, 2005. britské listy. http://www.blisty.cz/art/25138.htm (accessed 

March 11, 2015). 

10  http://www.viviennewestwood.com/shop/clothing/t-shirts/i-am-not-terrorist-t-shirt-navy 

(accessed March 11, 2015). 
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2. Původ 

Punk vznikl ze sociálního kontextu, kdy mladí zápasili s pocitem odcizení                    

od sociálních, politických a ekonomických sil kolem nich. Všechny ohledy 

každodenního života byly řízeny skupinami profesionálů
11

. To platilo i o hudbě. 

Rockoví “dinosauři”, slavné kapely jako Pink Floyd, Rolling Stones nebo Eagles, spolu 

s nahrávacími společnostmi ovládaly hudební trh. Zdálo se nemožné proniknout tímto 

systémem.         I samotné koncerty znázorňovaly předěl mezi hvězdami a “obyčejnými 

smrtelníky.” Skupiny hrály v obřích halách na vyvýšených pódiích, obklopeny 

ochrankou, která ještě prohlubovala odstup kapely od publika. Zábavní průmysl byl 

silně komercionalizován. Sedmdesátá léta byla mimo jiné svědkem zrodu disca
12

. Zdálo 

se, jako by docházelo  k čím dál hlubšímu úpadku hodnot. Celý “šťastný americký 

život”, který televize denně servírovala do tisícovek domácností, se jevil nenaplňující.    

Z tohoto prostředí nespokojenosti, umocněné pocitem nedůvěry a nenávisti                    

k establishmentu, se zrodil punk.  

Steve Diggle (basista Buzzcocks) vzpomíná: 

“We were in Manchester. Nothing doing. If you went to the Pips nightclub you had to 

have a suit and a tie on to get in. Bowie and Roxy had peaked and we needed something 

else. there was a million on the dole. The music getting made wasn't relevant to our 

generation. You got prog bands whou would have one song that would take up the 

whole side of an album singing about mushrooms in the sky.”
13

 (Byli jsme                     

v Manchesteru. Nedělali jsme nic. Když jste šli do nočního klubu Pips, museli jste mít 

oblek a kravatu, aby jste se dostali dovnitř. Bowie a Roxy byli na vrcholu a my 

potřebovali něco jiného. Na podpoře bylo milion lidí. Hudba, která se vytvářela, se naší 

generace nedotýkala. Prog rockové skupiny vydávaly alba, kdy jedna píseň zabrala 

celou jednu stranu, a  zpívaly v ní o houbách na nebi.) 

                                                 

11  DUNN, K. C. Never mind the bollocks: the punk rock politics of global communication. Review 

of International Studies, 2008, , no. 34, p. 193–210. 

12  Disco. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Disco (accessed March 15, 2015). 

13  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.171 
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A poté přišel punk. Najednou člověk mohl nosit, cokoli se mu zlíbilo. Jako by platilo 

pravidlo, čím otrhanější, tím lepší. Dlouhé písně byly zhuštěny do několika minut, 

rozvláčná sóla zmizela úplně a stejnou revoluci přinesly texty. Balady o lásce byly 

nahrazeny výjevy z každodenního života. 

I když punk zdánlivě zavrhuje vše, co přišlo před ním, současně uznává myšlenky 

kontrakulturních hnutí minulých let. Stejně jako hippies, i oni zbrojí proti systému, 

avšak lásku a mír, nahradila agrese a násilí.  

 V punkové filosofii můžeme nalézt stopy dadaismu a surrealismu, stejně jako myšlenky 

sdružení  Letterist International (LI) a Situationists International (SI). Není jisté, do jaké 

míry samotní zpěváci věděli o existenci těchto směrů. Je však zřejmé, že hlavy stojící  

za nimi, manažeři jako Malcolm McLaren (Sex Pistols) nebo Bernard Rhodes          

(The Clash), byli s koncepty situacionismu dobře seznámeni a na jeho principech       

své kapely vedli. Spousta lidí přešla právě ze situacionismu k punku a vice versa. 

Důkazem propojení těchto dvou směrů je, že v McLarenově butiku Sex se mimo jiné 

prodávala trička se situacionistickými slogany
14

.  

Co tyto směry a punkové hnutí spojuje, je silné antikapitalistické smýšlení, touha 

vytvářet si vlastní požitky, nebrat za vděk předchystanou porcí zábavy, stejně jako silná 

vazba k městu. Zatímco zástupci SI a LI slibovali řešení a snažili se o revoluci s cílem 

změnit svět, punkové hnutí je odlišné. Punkeři kritizovali a šokovali a revoluce jako     

by se spustila samovolně. Důvod proč skládám dohromady tyto směry je, že každý 

navázal na ten předchozí, i když v jiné formě, jinými prostředky a dělily je od sebe 

roky.  

2.1 Situacionismus a Angry Brigade 

Situacionistické hnutí je spojováno především s Francií a událostmi v Paříži roku 1968, 

ale jeho myšlenky se nezastavily na hranicích Francie. Po jejich vzoru se v Británii 

vytvořil útvar The Angry Brigade (Rozhněvaná Brigáda), který měl mezi lety         

1970-1971 na svědomí řadu malých bombardovacích útoků na banky, ambasády i 

                                                 

14  Sex & Seditionaries: a brief history. http://www.seditionaries.com/History/history.htm 

(accessed March 13, 2015). 
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domovy vládních úředníků.
15

 Nedošlo k žádnému úmrtí, ale útoky přilákaly pozornost a 

zesměšnily Heathovu vládu. Ukázalo se, že malá skupina studentů dokáže otřást celým 

systémem.  

Pod policíí byl vytvořen útvar The Bomb Squad (Bombový oddíl) s cílem zastavit útoky 

a dopadnout aktivisty. 23. srpna došlo k razii v bytě na Amhurst road 359 v Londýnské 

čtvri Hackney, kde došlo k zatčení čtyř osob údajně stojících za útoky, stejně jako          

k zabavení zbraní, munice, výbušnin a dokumentů obsahujících seznamy a důležité 

adresy. Státní složky se projevily nekompromisní brutalitou vůči obžalovaným a během 

procesu vznikly teorie o možné konspiraci  ze strany policie. Jednak nebylo dokázáno, 

že zatčená skupina má přímé napojení na bombové útoky a také se v obžalobě              

se objevily takové trhliny, že nebyla vyloučena ani možnost, že výbušniny byly do bytu 

policií nastraženy až dodatečně. Konečné usnesení soudu znělo 10 let nepodmíneně    

pro každého z obžalovaných.
16

 Díky kontroverzi provázející celý proces i silné mediální 

pozornosti se stal případ legendou. 

„The Angries represented a kind of post-hippiedom in which the ideologies and the 

politics of the hippie movement remained, but its methods of communicating this ‘peace 

and love’ were something jaded. The hippie movement had failed; the world was still 

the same. Peace and love just seemed like slogans, rather than applicable ways of 

putting radical politics into practice.”
17

 (Angries reprezentovali jakýsi posthippie stav, 

ve kterém ideologie a politika hnutí hippies zůstala, ale hlásání „míru a lásky“ už bylo 

otřepané. Hnutí hippies se nezdařilo; svět byl stále stejný. Mír a láska zněly spíše jako 

slogany než použitelné způsoby, jak uvést radikální politické názory do praxe.)
 

Právě přes Angry Brigade vidím návaznost mezi Hippies a punkem. Angry Brigade 

svým způsobem života v komunách, a ideologiemi připomínali hippies, ale radikálně    

                                                 

15  Weir, J. The Angry Brigade: Documents and Chronology, 1967-1984, 1985. The Anarchist 

Library. http://theanarchistlibrary.org/library/various-authors-the-angry-brigade-documents-and-

chronology-1967-1984 (accessed March 13, 2015). 

 

16  Bright, M. Look back in anger, 2002. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/theobserver/2002/feb/03/features.magazine27 (accessed March 02, 2015). 

17  Britton, A. Situacionism explained! and it's affect on punk and pop culture, 2012. Louder than 

war. http://louderthanwar.com/situationism-explained-affect-punk-pop-culture/ (accessed March 02, 

2015). 
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se lišili prostředky šíření svých názorů. Čas ukázal, že tichý protest pod záštitou lásky    

a míru změnit svět nedokáže. Angry Brigade zvolili opačnou strategii. Snažili se ve svůj 

prospěch využít zbraně režimu. Jak už metaforicky v podobě médií a propagace,         

tak doslovně bombovými útoky. Cílem nebylo propagovat mír a lásku, mělo se bojovat 

a aktivně bořit zdi konzumu. 

 

„If this action was a sound, it would be punk. Unfortunately, punk did not exist at this 

moment.”
18

 (Kdyby tato akce byla zvuk, byl by to punk. Naneštěstí v té době ještě punk 

neexistoval.)
 

Obrázek 2 - logo Angry Brigade
19

  

2.2 První zmínky 

O tom, kdy padla první zmínka o punku, se vedou spory. Samotné slovo punk bylo       

v minulosti  spíše negativního charakteru. Znamenalo rváč, surovec, chuligán či hanlivý 

výraz pro mužské homosexuály.
20 

                                                 

18  Britton, A. Situacionism explained! and it's affect on punk and pop culture, 2012. Louder than 

war. http://louderthanwar.com/situationism-explained-affect-punk-pop-culture/ (accessed March 02, 

2015). 

19  22 May 1971: Angry Brigade bombing of the police computer. The Slow burning fuse. 

https://theslowburningfuse.wordpress.com/tag/angry-brigade/ (accessed March 13, 2015). 

20  BARTELT, M. No Future: The Conception and Evolution of Punk Music and Culture in the 

United States and Great Britain from 1965 to the Present. Marquette University, 
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S hudbou začalo být spojováno až v polovině sedmdesátých let pro označení scény       

na Lower East Side kolem klubů CBGB's a Max's Kansas City
21

. Novinář Nick Tosches 

tvrdí, že slovo poprvé použil ve své eseji v roce 1970, a Dave Marsh zase říká, že termín 

poprvé použil on v článku pro časopis Creem roku 1971.
22

 Který z nich má pravdu, není 

až tak podstatné, jelikož kolem let 1970 a 1971 ještě punková scéna jako taková 

neexistovala.  

Dalším z možných vysvětlení, proč se pojem vžil, může být newyorský fanzin nazvaný 

právě Punk, který jako jeden z prvních monitoroval scénu kolem CBGB's.
23

  

2.3 Hudební vlivy 

Většina těch, co stáli za zrodem punkového hnutí, se narodila v padesátých letech          

v době, kdy se začínal objevovat rock 'n' roll. Pokud jde o první hudební zážitky, 

spousta vzpomíná na to, jak díky rodičům nebo starším sourozencům poslouchali 

nahrávky Elvise Presleyho, Cliffa Richarda, Chucka Berryho a dalších.
24

  

V 60. letech přišla éra Beatles a Rolling Stones. Penny Rimbaud z Crass vzpomíná: 

„John Lennon made me realise you could be a voice in your own right. Up till then you 

had to have a university degree or have studied philosophy to have an opinion, and I 

always had opinions and had been shouted down. What Lennon helped me to do was to 

realise that my own opinions were as valid as anyone else's.”
25

  

(John Lennon mi pomohl uvědomit si, že mám právo na to, mít svůj vlastní hlas. Do té 

doby jste museli mít univerzitní titul nebo studovat filozofii, abyste mohli mít názor a já 

vždycky měl názory a byl umlčen. Lennon mi pomohl uvědomit si, že moje vlastní 

názory byly stejně platné jako kohokoli jiného.) 

                                                 

21  DUNN, K. C. Never mind the bollocks: the punk rock politics of global communication. Review 

of International Studies, 2008, , no. 34, p. 193–210. 

22  Tamtéž 

23  Punk (magazine). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_(magazine) (accessed March 

15, 2015). 

24  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 5-8 

25  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 11 
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Ti, co měli to štěstí v té době bydlet v Londýně, běžně navštěvovali koncerty the Who, 

Pretty Things nebo raných Rolling Stones. Jen stěží se najde člověk vyrůstající               

v šedesátých letech, na kterém by Rolling Stones nezanechali jedinou stopu. Charlie 

Harper z U.K. Subs se svěřil, že se dokonce letmo osobně znal s Brianem Jonesem.
26

  

Jiní, převážně ale nejenom černí, zase v období dospívání propadli reggae a ska. I když 

se spojení punku a reggae může zdát zvláštní, obojí má společné rysy. Říká se dokonce, 

že britské Reggae se stalo černým protějškem punku.
27

 Krásným spojením mezi 

punkem a reggae je píseň White Man in Hammersmith Palais (Bílý muž 

v Hammersmith Palais) od Clash. Vliv reggae je jasně znát jak v rytmu, tak kytarových 

riffech. Další, co oba směry spojovalo, bylo jisté vyloučení ze společnosti, které 

prožívali příslušníci obou směrů.  Don Letts se o tom, proč tolik mladých lidí tíhlo        

k reggae vyjadřuje takto: 

“I guess the reason they were drawn to it was that it was the only rebel sound around. It 

was totally anti-establishment.”
28

 (Hádám, že důvod proč je to k tomu táhlo byl, že se 

jednalo o jediný rebelský zvuk v okolí. Bylo to naprosto proti establishmentu.) 

Konec 60. let je znám převážně jako období hippies. Vztah mezi punkem a tímto 

směrem je poměrně kontroverzní. Heslo “Never trust a hippie” (Nikdy nevěř hippíkovi), 

které se zpopularizovalo poté, co bylo použito jako výrok Malcolma McLarena ve filmu 

The Great Rock 'n' Roll Swindle, jako by symbolizovalo rozšířený postoj vůči 

subkultuře. Přesto však éra hippies a psychadelie na některých hudebnících zanechala 

silné stopy. Basista The Damnes, Captain Sensible, přiznává, že See Emily Play, raná 

nahrávka Pink Floyd, změnila způsob, jakým vnímal hudbu.
29

 Dokonce i když podle 

legendy získal Johnny Rotten místo v Sex Pistols tím, že přišel do McLarenova 

obchodu v triku s nápisem “I hate Pink Floyd”
30

 (Nenávidím Pink Floyd) o 35 let 

                                                 

26  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 11 

27  Simpson, D. Roots manoeuvre, 2007. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/music/2007/jul/20/urban.popandrock (accessed March 15, 2015). 

28  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 23 

29  Tamtéž (str. 29) 

30  Profiles: Sex Pistols. BBC Radio 1. 

http://www.bbc.co.uk/radio1/mostpunk/profiles/sex_pistols.shtml (accessed March 15, 2015). 
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později v rozhovoru pro Guardian přiznal, že Pink Floyd nejen uznává, ale rád by s nimi 

dokonce spolupracoval ve studiu.
31

  

Obě hnutí pojí několik společných znaků, stejně tak někteří hudebníci prošli oběma 

obdobími. Poly Styrene, Gee Vaucher, Charlie Harper, a další se jistou dobu hlásili       

k hippies. I když v době vzestupu punku panovala mezi punkery a hippies nevraživá 

atmosféra, obzvlášť s odstupem času se zjemnila. Mick Jones, kytarista Clash              

na své hippie období vzpomíná v dobrém: 

„I was a total hippie, I had long hair and I used to do idiot dancing and everything!     

It was so great.”
32

(Byl jsem naprostý hippie, měl jsem dlouhé vlasy a dělal to idiotské 

tancování a to všechno! Bylo to skvělé.) 

Ve stejný rok, co Beatles vydali Sgt Pepper's lonely hearts club band, vznikla v Detroitu 

skupina the Stooges. Jejich hudba přinesla něco úplně nového. I když po technické 

stránce nebyli nejzdatnější hudebníci, jejich písně měly spoustu energie a onu 

jednoduchost, která se později stala pro punk typickou. Jejich vystoupení provázelo 

násilí, urážky obecenstva, písně obsahovaly nihilistické texty.  Jejich frontman Iggy Pop 

bývá někdy nazýván “kmotrem” punku, i když on sám takovéto označení odmítá.
33 

Stejně jako Stooges pochází z Detroitu skupina MC5. Jejich styl byl též energický         

a úderný. Krom vystupování vyčnívali též svou politickou aktivitou. Zapojovali           

se do aktivit White Panther Party, amerického krajně levicového protirasistického 

politického sdružení
34

, a též se zapojili do protestů proti válce ve Vietnamu.
35 

Dalším krokem směrem k punku byla kapela New York Dolls. Jejich energická hudba 

na pomezí mezi rock'n'rollem Rolling Stones a anarchistickým zvukem Stooges, silně 

ovlivnila jak punk rock, tak metal.
36

 Dalším důvodem, proč kapela budila pozornost, byl 

                                                 

31  Michaels, S. john Lydon: I don't hate Pink Floyd, 2010. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/music/2010/feb/18/john-lydon-pink-floyd (accessed March 15, 2015). 

32   ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.31 

33  Iggy Pop:"I don't like punk", 2013. NME News. http://www.nme.com/news/iggy-pop/70511 

(accessed March 15, 2015). 

34  White Panther Party, 2013. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/White_Panther_Party 

(accessed March 15, 2015). 

35  MC5, 2013. wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/MC5#Radical_political_affiliations 

(accessed March 15, 2015). 

36  New York Dolls. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Dolls (accessed March 

16, 2015). 
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její silně androgynní vzhled. Muzikanti nosili boty na platformách, dlouhé vlasy, 

excentrické klobouky, satén a hlavní zpěvák si čas od času oblékl i šaty a podpatky. 

“When the New York Dolls released their debut album in 1973, they managed to be 

named both „Best New Band" and „Worst Band" in Creem Magazine's annual reader's 

poll, and it usually takes something special to polarize an audience like that.” 
37

     

(Když New York Dolls vydali své debutové album v roce 1973, povedlo se stát se jak 

„nejlepší novou skupinou” tak „nejhorší skupinou” v každoroční čtenářské anketě 

časopisu Creem, a k tomu abyste takto polarizovali posluchačstvo, potřebujete něco 

mimořádného.) 

Přestože kapela zprvu získávala skvělé ohlasy, nevydržela dlouho. Vinu na jejím pádu 

nese Malcolm McLaren. Ten roku 1975 kapelu převzal jako manažer, ovšem s jeho 

novými inovacemi ve vzhledu kapely diváci nesouhlasili. Jedním z Mclarenových 

nápadů bylo, že kapela celá v červeném hrála před obří vlajkou se srpem a kladivem
38

. 

Po tomto neúspěchu kapelu opustili kytarista Johnny Thunders a bubeník Jerry Nolan    

a kapela se rozpadla. McLaren se vrátil zpět do Londýna a využil zkušenosti získané    

ve Spojených státech amerických, když téhož roku pod jeho vedením vznikli Sex 

Pistols. 

Přestože Stooges, MC5 a New York Dolls  už k punku nemají daleko, za první opravdu 

čistě punk rockovou skupinu by se dali považovat Ramones. 

                                                 

37  New York Dolls. All music. http://www.allmusic.com/album/new-york-dolls-mw0000196899 

(accessed March 16, 2015). 

38  Malcolm McLaren, 2010. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-

obituaries/music-obituaries/7569147/Malcolm-McLaren.html (accessed March 16, 2015). 
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3. Punková scéna 

Přesto, že se punk vyvíjel po celém světě, nejvýraznější podobu na sebe vzal                

ve Spojených státech amerických a následně ve Velké Británii. 

3.1 Spojené státy americké 

Obrázek 3 - Členové Ramones, Patti Smith Band a John Cale (Velvet Underground)
39

 

Spojené státy byly domovem prvních punkerů. Pocházejí odtud jak jejich předchůdci 

Stooges, Velvet Underground nebo New York Dolls, tak první opravdové punk rockové 

skupiny jako Ramones nebo Talking Heads.  

Oproti britské scéně byla ta americká více sofistikovaná. Zatímco v Británii byl punk 

dominantou dělnické třídy, v Americe většina hudebníků pocházela z poměrně 

zabezpečených rodin. 

“The New York scene has always been really seedy, tatty, dirty old people. We were 17; 

they were 25. The New York bands all had wealthy parents who bought them nice shiny 

guitars and they stuck Rimbaud poetry over everything, and nonsense like that, and 

                                                 

39 http://www.thatericalper.com/2012/07/29/photo-the-ramones-patti-smith-band-john-cale-nyc-

1976/ (accessed March 29, 2015). 
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wrapped themselves up in it. They pontificated a lot and pretended to be intellectual but 

they were just damned university students.”
40

 

(Newyorská scéna vždycky byla o pochybných, tetovaných, špinavých starých lidech. 

Bylo nám sedmnáct; jim bylo dvacet pět. Newyorské skupiny měly bohaté rodiče, kteří 

hráčům kupovali hezké lesklé kytary a oni na všechno lepily Rimbaudovu poezii a 

podobný nesmysly. Celí se tím obalili. Dělali ze sebe intelektuály, ale byli to jen 

zatracení vysokoškolští studenti.) 

- John Lydon (Sex Pistols) 

 

3.1.1 Ramones 

Obrázek 4 - Zleva: Johnny, Joey, Dee Dee, Tommy
41 

Ramones (obrázek 4) je možné považovat za první punkrockovou skupinu. Ti kteří 

přišli před nimi, jako Stooges nebo New York Dolls sice připravili půdu pro jeho vznik, 

ale nebýt Ramones pravděpodobně by nebyl punk. Jejich hudba se stala inspirací jak 

pro americké tak pro britské skupiny, které odstartovaly punkové hnutí. 

                                                 

40  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.182 

41  http://free981.com/blogs/afternoons/2014/08/rvaldron-martin-scorsese-to-direct-ramones-

biopic/ (accessed March 29, 2015). 
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Jejich hudba se vracela k naprostým základům, pro jejich přímočarý styl se staly typické 

skladby o několika akordech s chytlavou melodií, zhuštěné do dvou až tří minut. Stejný 

význam jako hudba má i jejich styl. Všichni členové nosili dlouhé vlasy, roztrhané 

jeansy, tenisky a trika, přes které nosili kožené bundy.  

Co se týče  vzorů, Tommy Ramone prohlásil, že inspirací jim byli:“comic books, 

movies, the Andy Warhol scene, and avant-garde films”
42

 (komiksy, filmy, scéna kolem 

Andyho Warhola, avantgardní filmy). 

Ikonické logo jim vytvořil umělec a dlouholetý přítel Arturo Vega. Nápad na logo 

dostal po návštěvě Wahingtonu DC: 

„I saw them as the ultimate all-American band. To me, they reflected the American 

character in general—an almost childish innocent aggression ... . I thought, 'The Great 

Seal of the President of the United States' would be perfect for the Ramones, with       

the eagle holding arrows—to symbolize strength and the aggression that would be used 

against whomever dares to attack us—and an olive branch, offered to those who want   

to be friendly. But we decided to change it a little bit. Instead of the olive branch,        

we had an apple tree branch, since the Ramones were American as apple pie. And since 

Johnny was such a baseball fanatic, we had the eagle hold a baseball bat instead of    

the [Great Seal]'s arrows.”
43 

(Viděl jsem je jako naprosto americkou skupinu. Pro mě odráželi americkou povahu      

- téměř dětskou nevinnou agresi… Pomyslel jsem si 'Velká pečeť prezidenta Spojených 

států' by byla pro Ramones perfektní, s orlem držícím šípy - symbolizující sílu               

a agresi, která bude použita proti komukoli, kdo se odváží nás napadnout – a s olivovou 

větví, nabídnutou těm, kteří budou přátelští. Ale rozhodli jsme se to trochu pozměnit. 

Místo olivové jsme použili jablečnou větev, protože Ramones byli američtí jako 

jablečný koláč. A protože Johnny byl takový baseballový fanatik, dali jsme orlovi držet 

baseballovou pálku namísto šípů.) 

                                                 

42  Ramones, 2014. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ramones#Musical_style (accessed 

March 29, 2015). 

43  Ramones, 2014. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ramones#Musical_style (accessed 

March 29, 2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol


 

 
20 

 

Obrázek 5 - Slavné logo Ramones navržené Arturem Vegou
44 

Historie Ramones začala roku 1974 ve Forrest Hills v Newyorské čtvrti Queens. 

Původní sestava se skládala z Jeffreyho Hymana v roli zpěváka a bubeníka, kytaristy 

Johna Cummingse a Douglase Colvina na baskytaru. Tom Erdelyi jim dělal manažera. 

Všichni členové kapely přijali příjmení Ramone a stali se z nich Joey, Johnny, Dee Dee 

a Tommy.
45 

První koncert odehráli 30. března 1974. O dva měsíce později si prohodili pozice, Joey 

si ponechal pouze zpěv a za bubny usedl Tommy. Ke konci tohoto léta se jim stal 

domácí scénou klub CBGB's, kolem kterého se rychle vytvořilo stálé publikum 

inspirované revolučním stylem Ramones.
46

  

Počátkem roku 1976 vydali debutové album s názvem Ramones, a brzy poté se vydali 

na turné. 4. července zavítali poprvé do Velké Británie a tato událost změnila směr, 

kterým se do té doby britská undergroundová scéna vyvíjela.
47

  Tím začalo dvacet let, 

které kapela téměř nepřetržitě strávila na turné. 

Roku 1977 je opustil bubeník Tommy a na jeho místo nastoupil Marky Ramone 

(původním jménem Voidoid Marc Bee). Po změně hudebníka došlo i k pokusu o změnu 

stylu. Po nějaké době musel Marky skupinu opustit kvůli problému s alkoholismem. Na 

                                                 

44  http://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/jun/10/arturo-vega-ramones-logo-seal 

(accessed March 29, 2015). 

45  The Ramones, 2014. Allmusic. http://www.allmusic.com/artist/the-ramones-

mn0000490004/biography (accessed March 29, 2015). 

46  The Ramones, 2014. Allmusic. http://www.allmusic.com/artist/the-ramones-

mn0000490004/biography (accessed March 29, 2015). 

47  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.181 
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jeho místo byl dosazen Richard Reinhardt, který přijal jméno Ritchie Ramone. 

„[Richie] saved the band as far as I'm concerned. He's the greatest thing to happen       

to the Ramones. He put the spirit back in the band,”
48

 (Co já vím, Ritchie skupinu 

zachránil. Je tou nejlepší věcí, co se kdy Ramones přihodila. Vrátil kapele zpět duši,) 

vyjádřil se o jeho příchodu Joey. 

Na rozdíl od množství svých britských následovníků, Ramones fungovali nadále                  

i v osmdesátých letech. Roku 1989 běhěm nahrávání alba Brain Drain skupinu opustil 

Dee Dee. Na jeho místo nastoupil Christopher Joseph Ward (C. J. Ramone), který          

s kapelou vydržel až do jejího konce.
49 

V devadesátých letech změnili nahrávací společnost ze Sire Records na Radioactive 

Records. Vydali další dvě alba a objevili se v jedné episodě seriálu Simpsons (obrázek 

6). Roku 1995 vydali své poslední album Adios Amigos a vydali se na rozlučkové turné. 

Svůj poslední koncert zahráli roku 1996 v Hollywoodu po jednadvaceti letech 

nepřetržitého koncertování.
50

 

Obrázek 6 - Ramones v episodě Simpsons
51 

                                                 

48  Ramones, 2014. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ramones#Musical_style (accessed 

March 29, 2015). 

49  Tamtéž 

50  Tamtéž 

51  http://arte-factos.net/2014/12/17/as-25-melhores-perninhas-musicais-nos-simpsons/ (accessed 

March 29, 2015). 
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Naposledy se společně skupina objevila 20. července 1999 na autogramiádě. Krátce 

poté Joey zemřel. Poslední živý ze zakládajících členů Ramones byl Tommy, který 

zemřel v létě loňského roku.
52 

3.2 Velká Británie 

Ve Velké Británii došlo k rychlému nárůstu obliby punkového stylu. Začaly              

sem pronikat skupiny ze Spojených států jako Stooges nebo New York Dolls a později    

i Ramones, pod jejichž vlivem se začaly formovat místní kapely. Původně hrály 

především rock 'n' roll, věci Rolling Stones a Small Faces, ovšem v tvrdším provedení.  

Poté se objevili Sex Pistols. Jejich svérázný přístup ovlivnil stovky lidí. Jejich koncerty 

byly spíše show než-li oslava hudby. Charismatická postava zpěváka Johnnyho Lydona 

přitahovala pozornost stejně tak jako jejich syrová hudba a společnost, která se kolem    

ní začala stahovat.  

„Actually we're not into music. We're into chaos.”
53

 (Vlastně nemáme rádi hudbu. 

Máme rádi chaos.) Zní slavný výrok Steva Jonese, kytaristy Sex Pistols. A právě tento 

chaos přitahoval nejen mladé z celého Londýna a okolí. Hlavními sídly punku v Británii 

se stala města Londýn a Manchester.  

Zprvu se vše odehrávalo výhradně v Londýně. Byly tu obchody na King's road jako Sex 

a Acme Attractions, které sloužily jako setkávací místa pro lidi s podobnými názory. 

Hlavními kluby, kde se punk soustřeďoval, se staly Roxy, Marquee, 100 Club                

a Nashville, ale prakticky se hrálo, kde se dalo.  

Do Manchesteru se punk dostal spolu se Sex Pistols. Jejich první místní koncert            

v Lesser Free Hall se zapsal do dějin ani ne tak pro mimořádné představení, ale spíše 

jako katalyzátor, který uvedl do pohybu punkové dění ve městě. Organizátoři Howard 

                                                 

52  Ramones, 2014. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ramones#Musical_style (accessed 

March 29, 2015). 

53  ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 148 
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Devoto a Pete Shelley na něm potkali svého basistu a založili Buzzcocks. Na stejném 

koncertě se v hlavě Petera Hooka zrodil nápad stvořit Joy Division.
54 

Dalším mezníkem v historii punku se stal červenec 1976, kdy do Británie poprvé 

zavítali Ramones. Došlo k propojení americké scény s tou britskou, které na všech 

zůčastněných zanechalo silný dojem. Poté, co viděli hrát Ramones, jako by všichni 

zrychlili. Sex Pistols, Clash nebo Damned teprve začínali a na americké zpěváky 

pohlíželi s úctou.
55

 Tato událost neinspirovala jenom hudebníky. Mark Perry po této 

události přišel s nápadem založit punkzine Sniffin' Glue
56

, který hrál velikou roli           

v dokumentaci tehdejší scény. 

Během roku 1977 došlo přímo k explozi punkových skupin. Punk přišel do módy. 

Kultovní status kapel jako Sex Pistols, Clash a Damned rostl závratnou rychlostí. Po 

celé zemi se nacházelo množství ohnisek ze kterých punk pronikal dál a dál. 

Neomezoval se jenom na Anglii. Například v Severním Irsku působila skupina Stiff 

Little Fingers. 

Koncem sedmdesátého století začal být punk čím dál více začleňován do masové 

kultury. Společnosti se snažili prodat punk jako nový trend. Ti, kteří zprvu punk 

razantně odmítali o něj získali zájem, a naopak ti, pro které byl dříve punk vším, 

nesouhlasili s tím, kam se směr vyvíjí. Dokud docházelo ke střetu mezi punkem             

a okolním světem, rostl o něj zájem, ale v momentě, kdy ztratil svou konflikčnost, 

částečně přišel o svou společenskou funkci. 

Punk šokoval. Jakmile šokovat přestalo být šokujícím, opadl i zájem. To, co vyneslo 

punk do středu zájmu jej také pohřbilo. Stáhl se do undergroundu, kde působí dodnes. 

 

 

                                                 

54  Owen, F. Booze, Blood and Noise: The violent roots of Manchester punk, 2015. Cuepoint. 

https://medium.com/cuepoint/booze-blood-and-noise-the-violent-roots-of-manchester-punk-af8092bcaac3 

(accessed March 23, 2015). 

55   ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str.181 

56  Sniffin' Glue. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Sniffin%27_Glue (accessed Feb 08, 
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3.2.1 Sex Pistols 

Obrázek 7 - Zleva: Johnny Rotten, Paul Cook, Sid Vicious, Steve Jones
57 

Přesto, že Sex Pistols (obrázek 7) vydali jen jediné album a čtyři singly, navždy           

se zapsali do historie punku jako skupina, která mu dala definitivní podobu. “The Sex 

Pistols ARE punk; the rest are 'punk rock'. Big difference…”
58

 (Sex Pistols JSOU punk; 

vše ostatní je “punk rock”. V tom je velký rozdíl…) Nebýt Sex Pistols, nikdy                

by pravděpodobně nevznikli Clash, Buzzcocks ani Siouxsie and the Banshees. A Sex 

Pistols by nejspíš zase nikdy nevznikli nebýt Malcolma McLarena. 

Malcolm McLaren je rozhodně sporná osobnost. Nelze mu upřít jistý dar vizionářství. 

Stejně tak se nikdy nesnažil skrývat, že většinou jednal předně pro svůj osobní 

prospěch. McLaren brzy vycítil, že se začíná něco dít.  Jako vlastník butiku na King's 

Road poskytl punkerům místo, kde se mohli scházet, ještě dříve než se punk stal 

opravdovou věcí.
59

  

                                                 

57  http://www.fanpop.com/clubs/sid-vicious/images/21989616/title/sex-pistols-photo (accessed 

March 29, 2015). 

58  Bio. Sex Pistols. http://www.sexpistolsofficial.com/bio/ (accessed March 28, 2015). 

59  Malcolm McLaren. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_McLaren (accessed 

March 28, 2015). 
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Historie Sex Pistols pravděpodobně začala kolem roku 1972, kdy se dva spolužáci Paul 

Cook a Steve Jones rozhodli založit kapelu. Konkrétnější směr to nabralo, až když o dva 

roky později poznali Glena Matlocka. V té době sháněli už jen zpěváka, kterého našli     

v podobě extravagantního Johna Lydona, kterého brzy překřtili na Rottena podle jeho 

zkažených zubů
60 

McLaren jej přesvědčil, aby se s ním sešel v hospodě, a poté, co zazpíval Eighteen       

od Alice Coopera, byl okamžitě přijat ke skupině. Paul Cook na to vzpomíná takto: 

„Mysleli jsme si, že je přesně to, co chceme. Tak trochu šílenec, charismatický zpěvák. 

Takovýho chlapa jsme hledali. S jasnou představou o tom, co chce dělat, a tu               

on rozhodně měl. To jsme věděli hned. I když neuměl zpívat. To nás zrovna moc 

nezajímalo.”
61 

Kapela debutovala roku 1975 a počátkem roku 1976 už koncertovala častěji. Prakticky 

hrála, kde se dalo. Domovskou scénou se jí staly kluby Nashville a 100 Club, ale běžně 

vyjížděla do různých anglických měst, kde o punku v životě neslyšeli a kde je často 

přijímali s nevolí. 

Našli se ovšem i lidé, na které jejich hudba tak zapůsobila, že příštího si dne nechali 

ostříhat vlasy a koupili kytaru. Pomalu se kolem kapely vytvořila skupina následovníků, 

pro kterou se později začal používat název Bromley Contingent. Zprvu jich nebylo 

mnoho, postupem času se ale v obecenstvu objevovaly stále ty samé tváře. 

V říjnu 1976 uzavřeli smlouvu se společností EMI pod kterou vydali svůj první singl 

Anarchy in the UK (Anarchie ve Spojeném království). Už od prvního zvolání: “I am   

an antichrist. I am an anarchist.” (Jsem antikrist. Jsem anarchista.) píseň šokovala         

a opět rozdělila posluchače na dva póly. Na jedné straně stáli ti, kteří byli znechuceni,     

a na druhé ti, kteří se ve výkřicích našli.  

“Zvuk Sex Pistols byl iracionální - zdálo se, že jako zvuk žádný smysl nemá, neznamená 

vůbec nic, chce pouze ničit, a proto byl ten zvuk tak nový  a proto oddělil tlustou čarou 

                                                 

60   Bio. Sex Pistols. http://www.sexpistolsofficial.com/bio/ (accessed March 28, 2015). 
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vše, co vzniklo před ním. Tak jako to udělal Elvis Presley v roce 1954 a Beatles v roce 

1963...”
62 

V prosinci 1976 přišla událost, díky které se o punkovém hnutí dozvěděla celá Británie. 

Sex Pistols byli pozváni do televizní show Today, kterou moderoval Bill Grundy. 

Rottenovi uklouzlo sprosté slovo a poté podnapilý Grundy vyprovokoval Steva Jonese, 

který jej zahrnul sprostými nadávkami. Taková vulgarita v přímém přenosu způsobila 

skandál. Druhého dne se skupina dostala na titulní strany populárních tisků, a tak vnesla 

punk do povědomí mas.
63 

Krátce poté se vydala na turné Anarchy tour, kde je doprovázeli Clash. Celá akce byla 

hojně mediálně monitorována, ale z plánovaných dvaceti koncertů se uskutečnilo asi jen 

okolo sedmi. V průběhu turné byly koncerty rušeny jak místními autoritami,               

tak samotnými pořadateli. Když se nějaký koncert uskutečnil, tak většinou způsobil 

veliký rozruch. Kvalita kapely byla hodně nevyvážená, Johnny Rotten zapomínal slova 

a hlediště se nejednou změnilo v bitevní vřavu.
64 

Po skončení Anarchy tour následovala série koncertů v Nizozemí. Cestou zpět způsobili 

na letišti další skandál, kdy podle tisku „[Sex Pistols] spat, vomited and swore”
65

 

(plyvali, zvraceli a nadávali). To už bylo pro EMI příliš, a tak upustila od jejich 

smlouvy. 

Ve stejnou dobu se začali vyhrocovat vztahy mezi Glenem Matlockem a zbytkem 

kapely, především Johnny Rottenem. Malcolm McLaren tyto rozepře podporoval,      

aby si podle principu „Divide et impera” (Rozděl a panuj) ještě více upevnil postavení. 

Matlockovi se zároveň nelíbil směr, kterým se kapela vydávala. Tak nakonec  došlo       

k tomu, že v únoru roku 1977 po vzájemné dohodě kapelu opustil.
66 
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Jeho místo zaujal John Simon Ritchie/Beverly (jméno Beverly převzal po druhém 

manželovi své matky)
67

. Do historie se však zapsal pod jménem Sid Vicious. K tomu, 

jak toto jméno získal, se váže příběh: 

„John/Simon became “Sid” through John Lydon’s pet hamster – who in turn was 

named after Pink Floyd’s Syd Barrett – Sid hated the name so John Lydon would taunt 

him with it. The ironic “Vicious” came after the hamster tried to bite him: “Oh, your 

Sid is Vicious”
68  

(John/Simon se stal známým jako “Sid” skrze křečka Johna Lydona - který zase byl 

pojmenován po Sydu Barettovi z Pink Floyd - Sid to jméno nenáviděl, tudíž se mu jím 

John Lydon posmíval. Ironický výraz “Zákeřný” vzniklo poté, co se ho křeček pokusil 

kousnout: “Tvůj Sid je zákeřný,” [zvolal John Beverlz/Sid Vicious]) 
 

Když Sida převzal místo po Matlockovi, vůbec neuměl hrát. Předně byl přijat, pro své 

extravagantní chování a protože narozdíl od Matlocka svým vzhledem zapadal mezi 

ostatní členy kapely.  Ze začátku byl velmi učenlivý. Brzy se do toho ovšem zamíchaly 

další faktory. 

Roku 1977 se seznámil s Nancy Spungenovou. I když už předtím měl jisté zkušenosti     

s drogami, po příchodu Nancy vše nabralo nový rozměr. Tento pár se k nelibosti 

ostatních členů stal nerozlučitelný. Jejich silná heroinová závislost a přerod Sida            

z inteligentního chlapce v agresivního narkomana znamenala konec kapely.
69 

Mezitím Sex Pistols podepsali smlouvu s A&M Records. Po sérii skandálů společnost                

od smlouvy upustila za pouhých šest dní.
70

 Další společností, se kterou uzavřeli 

smlouvu, byli Virgin Records. Tato společnost jim vydala další singl God Save the 

Queen, který byl ovšem téměř okamžitě zakázán všemi rádii a spousta obchodů           

jej odmítla prodávat. Tak se God Save the Queen stalo nejsilněji cenzurovanou 

nahrávkou v historii Velké Británie.
71 
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Od jara 1977 začali nahrávat své první (a poslední) album Never Mind the Bollocks. Sid 

nebyl   na nahrávání pozván a místo něho hrál basový part bývalý člen Glen Matlock. 

Deska získala smíšené ohlasy. Časopis Rolling Stone ji označil za „just about the most 

exciting rock & roll record of the Seventies” (nejvíc vzrušující rock & rollovou 

nahrávku sedmdesátek.) Stínový minist zahraničí to nazval za „a symptom of the way 

society is declining” (symptom způsobu, kterým společnost upadá).
72 

Své první americké turné uspořádali v lednu 1980. Nejprve je vůbec nechtěli do Států 

pustit, kvůli jejich kriminálním záznamům, ovšem vše se celkem brzy vyřešilo a jen dva 

koncerty musely být zrušeny. Turné dopadlo fiaskem. McLaren se skupinou jednal spíše 

jako by byli jeho cirkus, než-li lidské bytosti,  a Sidova drogová závislost                       

se prohlubovala. Vše vyvrcholilo na posledním koncertu v San Franciscu, který Johnny 

Rotten ukončil památnými slovy: „Ever get the feeling you've been cheated? Good 

night.”
73

 (Zdálo se vám někdy, že vás podvedli? Dobrou noc). Později se k tomuto 

vyjádřil: 

„I felt cheated, and I wasn't going on with it any longer; it was a ridiculous farce. Sid 

was completely out of his brains - just a waste of space. The whole thing was a joke at 

that point.... [Malcolm] wouldn't speak to me.... He would not discuss anything with me. 

But then he would turn around and tell Paul and Steve that the tension was all my fault 

because I wouldn't agree to anything."
74

  

(Připadal jsem si podveden a nehodlal jsem to déle trpět. Byla to neuvěřitelná fraška. 

Sid byl kompletně šílený - pouhé plýtvání místem. Celá věc už v tomhle bodě byla 

vtip… [Malcolm] se mnou nemluvil… Nediskutoval se mnou o ničem. Ale pak se otočil 

a řekl Paulovi a Stevovi, že to napětí byla moje vina, protože jsem s ničím nesouhlasil.) 

O tři dny později, 17. ledna 1978, se kapela rozpadla. Do Los Angeles už letěli každý 

sám a odtud se vydali různými směry. Cook s Jonesem odjeli na pracovní dovolenou    

do Brazílie, Sid Vicious byl ve vážném stavu přítelem převezen do New Yorku, kde byl 

hospitalizován a Johnny Rotten, který se vrátil ke svému původnímu jménu Lydon,       
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se vrátil do Londýna, kde oznámil rozpad skupiny a s bývalým členem Clash Keithem 

Levenem zformoval skupinu Public Image Ltd.
75 

Po rozpadu Sex Pistols se Sid Vicious ubytoval v hotelu Chelsea v New Yorku, kde     

se vydal na sólovou dráhu, s Nancy jako manažerkou. Jeho šance na jakýkoli další 

úspěch skončily 12. října 1978, kdy bylo Nancyno tělo nalezeno v koupelně jejich 

apartmá, ubodáno k smrti. Podezření automaticky padlo na Sida. Tvrdil, že byl pod 

vlivem drog a nic z onoho osudového večera si nepamatuje. Jelikož byl jediným 

přímým svědkem události, pravděpodobně nikdy nezjistíme, co se té noci stalo. 

Každopádně byl Sid Nancynou smrtí vážně otřesen. Byl zatčen, propuštěn na kauci       

a po výtržnictví opět zatčen. K soudu již nedošlo, poněvadž poté, co byl podruhé 

propuštěn, jej nalezli mrtvého. Jako příčina smrti se uvádí předávkování heroinem, 

ovšem jestli se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu zůstává záhadou.
76

  

 V roce 2006 byla kapela uvedena do rock 'n' rollové síně slávy. Sex Pistols                  

se symbolicky ceremonie odmítli zúčastnit.
77

 V roce 1997 paleontologové pojmenovali 

po členech Sex Pistols skupinu vyhynulých druhů trilobitů: Arcticalymene rotteni,        

A. viciousi, A. jonesi, A. cooki a A. matlocki.
78

  

Tak skončila pravděpodobně nejslavnější punková kapela v dějinách. Přesto, že aktivně 

fungovala pouhé dva roky, hrála zásadní part v utváření celého hnutí a stala se inspirací 

pro bezpočet skupin po celém světě. 
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Obrázek 8 - Sex Pistols v roce 2002
79 
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3.2.2 The Clash  

Obrázek 9 - Skupina Clash v roce 1977
80 

Clash (obrázek 9) jsou hned po Sex pistols snad nejslavnější britskou punkovou 

kapelou.  Od Sex Pistols se liší v mnoha ohledech. I když původně patřili mezi Bromley 

Contingent a Sex Pistols jim byli inspirací, Clash posunuli punkovou hudbu dál.        

Tam kde Sex Pistols byli nihilističtí a za všech okolností šokující, Clash byli spíše 

idealističtí se spoustou převážně levicových politických názorů.  

I k samotné hudbě měli jiný přístup než Sex Pistols, kteří šli až k samotnému jádru 

hudby a  oprostili ji od všeho do té míry, že už vlastně naprosto nezáleželo na tom, jestli 

umí hrát, což ostatně zrovna neuměli. Clash, kteří mimo jiné byli opravdu zdatní 

hudebníci, s hudbou více experimentovali. Krom klasického tvrdého punk rocku         

do jejich repertoáru patří i písně se silným nádechem reggae, ska nebo rockabilly. 
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Původní sestavu Clash tvořili Joe Strummer, Tony James, Mick Jones a Terry Chimes. 

Joe Strummer pocházel z dobře situované rodiny, vyrůstal na upraveném předměstí        

a později většinu svého života strávil v internátních školách. Po odchodu ze školy 

založil pub rockovou skupinu The 101'ers. 
81

 

Přibližně ve stejnou dobu Mick Jones spolu s Tony Jamesem hráli v hardrockové 

skupině London SS. Toto jméno bylo vybráno pro svůj šokující prvek, jelikož zkratka 

SS byla používána pro elitní nacistickou jednotku Schutzstaffel. V případě London SS 

šlo o zkratku k „Social Security” (Sociální jistota).
82

  

Jones s Jamesem na jednom koncertu potkali Bernarda Rhodes. Všimli si jej, protože  

měl na sobě stejné triko jako Jones. Po krátké rozmluvě se spřátelili. Rhodes v té době 

pracoval pro Malcolma McLarena. V době jeho nepřítomnosti dělal manažera Sex 

pistols a poté, co se s ním McLaren odmítl dělit o vedení skupiny se chopil příležitosti, 

kterou pro něj London SS. Otevřel jim obzory. Dával jim číst existencialistické spisy 

Jean-Paul Sartra, bral je do galerií a dával jim seznam knih na čtení..
83

   

London SS se neustále nemohli dohodnout na sestavě, střídali hudebníky, podávali 

inzeráty. Současně se seznámili se Sex Pistols. Tony James opustil kapelu a nahradil jej 

Brianův přítel Paul Simonon, který s Clash zůstal až do jejich rozpadu. Poté, co viděl 

hrát Sex Pistols, rozpustil Joe Strummer 101'ers a připojil se k London SS, kteří           

se přejmenovali na Clash.
84

 Toto jméno navrhl Jones, protože to bylo podle něj slovo, 

které se nejčastěji objevovalo v novinových titulcích.
85

  

Svůj první koncert odehráli roku 1976 jako předskokani Sex Pistols. Poté se díky úzké 

spolupráci mezi McLarenem a Rhodesem vydali spolu se Sex pistols na jejich proslulé 
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turné “Anarchy tour”. Přesto, že bylo odehráno pouze sedm koncertů, skupiny si všimla 

nahrávací společnost CBS a uzavřela s nimi smlouvu.
86 

Po dokončení debutového alba s prostým názvem The Clash (obrázek 10) od nich 

odešel bubeník Terry Chimes a nahradil ho Topper Headon. Tuto sestavu si Clash        

po dlouhá léta ponechali.
87

 

Obrázek 10 - Obal debutového alba The Clash
88

 

Během roku 1977 byli členové několikrát zatčeni. Obvinění se pohybovala                  

od vandalismu po krádež povlaku na polštář.
89

 Tyto přestupky pošpinily pověst kapely   

v očích širší veřejnosti. Na druhou stranu se však stejného roku začala skupina 

angažovat v sociálním dění. Tuto angažovanost můžeme vidět nejen v textech jejich 

písní, ale též v aktivitách jako bylo jejich zapojení do akce Rock Against Racism. 

Roku 1980 vydali album London Calling, které se stalo okamžitým úspěchem.              

K tomuto albu se váže zajímavý příběh, kdy se Clash zdála cena, pod kterou                  

se prodávalo jejich předešlé album příliš vysoká, a proto chtěli, aby London Calling 

vyšlo jako dvojalbum. Společnost CBS tento požadavek zamítla, a tak si vymohli,      

                                                 

86  Tamtéž 

87  Tamtéž 
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aby alespoň mohli pro posluchače přidat zdarma desku se singlem. Vtip spočíval v tom, 

že jej nahráli tak, že obsahoval osm písní, čímž z London Calling vlastně udělali 

dvojalbum.
90 

Od roku 1981 se ale kapela začala rozpadat stejně tak, jako upadalo celé punkové hnutí. 

Bubeník Topper Headon byl zatčen pro přechovávání heroinu a o pár měsíců později 

skupinu opustil. Jako oficiální důvod jeho odchodu se udávaly odlišné politické názory, 

ale později Strummer přiznal, že šlo především o Headonův problém s drogami.
91 

Po Headonově odchodu přijali svého prvního bubeníka Terryho Chimese. Kapela         

se začala vzdalovat  svému původnímu stylu. Vydali album Combat rock, obsahující 

prvky funku a rapu, které se stalo platinové. Na podzim se vydali na turné po Spojených 

státech společně s the Who, kde hráli pro tisíce posluchačů. 

V kapele narůstaly neshody, které vyústily tím, že Mick Jones skupinu opustil. V nové 

sestavě vydali ještě jedno album, které u kritiky naprosto propadlo. Clash se stali 

chabou imitací svého dřívějšího já. Tak došlo roku 1986 k oficiálnímu rozpadu kapely. 

3.3 Československo 

U nás vznikala nová punková vlna koncem 70. let. Za první koncert nové vlny             

se považuje koncert Extempore 23.2.1979 v sále U Zábranských v Karlíně. Josef Vlček 

v knize Excentrici v přízemí o této události píše: 

„Na koncertě v sále U Zábranských v Karlíně tehdy vystupovala obnovená skupina 

Extempore. Po komponovaném bloku Zabíjačka, který v sobě ještě nesl prvky tehdy 

pomalu odeznívajícího jazz-rocku a 'progresivního rocku sedmdesátých let' přidala 

skupina několik přejatých skladeb tehdejších anglických módních oblíbenců Generation 

X, Stranglers, Dr. Feelgood a Wire. Ale pozor! Vše s českými texty. Vyprodaný sál       

to přijal s nadšením. Nebylo divu, akademická hudba ostatních pražských souborů        

už lezla veřejnosti krkem, a tady se naskytla příležitost začít znovu jako z hloubi 

                                                 

90  London Calling. Song facts. http://www.songfacts.com/detail.php?id=2527 (accessed March 28, 
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šedesátých let - bez příkras, z energetické prapodstaty rocku. Texty slibovaly humor 

(někdy až černý a cynický), recesi, parodii. Bláznivost budiž krásná, krása křečovitá“.
92 

Od té chvíle se v Čechách začaly objevovat různé experimentální skupiny mísící hudbu 

Sex Pistols a Clash s prvky R&B a jazzu, například Jasná Páka nebo Garáž. Začátkem 

osmdesátých let se daly dohromady skupiny Visací zámek, Plexis a další. Docházelo        

k mixu punku s jinými styly jako bylo reggae, ska, černošská hudba nebo funk.  

Česká nová vlna vznikla na základě propojení několika zdánlivě neslučitelných proudů. 

Je důležité si uvědomit, že u nás neměla přímo na co navazovat. Hlavní scénu ovládal 

mdlý střední proud a pár pompézních rockových umělců. Tudíž se nová vlna poohlížela 

po inspiraci spíše u proudů rozrůstajících se v ústraní. Silný byl vliv folku, hlavně        

na první generaci. Nejenže přebírala jeho poetické lyricko-epické texty, často 

satirického rázu, a využívala zbanalizovaných tanečních stylů, třeba polky nebo valčíku, 

jako prostředek ironie umocňující vyznění textu, ale také se inspirovala morálními 

hodnotami folkařů a jejich působením v ústraní. “Je lepší hrát v přízemí zadarmo než     

z podia pro tisíce za cenu kompromisů a podbízení.”
93

 Silná inspirace folkem je cítit       

u skupin jako Precedens, Pražský výběr nebo Vítkovo kvarteto.  

Nová vlna čerpala inspiraci také z alternativního rocku. I když hudbou patřil spíše          

k starší generaci, vystupováním měl k nové vlně blízko. Objevila se tu snaha o rozbíjení 

statusu rockové hvězdy, některé kapely vůbec nezveřejňovaly jména svých členů, jiné 

zase hrály za staženou oponou nebo v maskách. Experimentovalo se se zvukem              

a používaly se i nehudební zdroje zvuku jako třeba cinkot klíčů, popelnice, nádobí.
94

 

Zahraniční inspirace u nás byla vcelku slabá, jelikož pojem o hudebním dění ve světě 

šlo získat především z desek, které byly u nás těžko k sehnání. Nové hudební výboje 

většinou byly publikovány malými firmami, které se k českým fanouškům nemohly 

dostat. Díky tomuto nedostatku, však u nás vznikala spousta originálního materiálu        

a i díky tomu je nová vlna typicky českého rázu. 
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Na rozdíl od západních zemí jako Velké Británie či USA, se u nás kvůli pořádkům 

zavedených totalitním režimem punk neprojevoval po vizuální stránce tak výrazně.       

V lidech panovala zakořeněná opatrnost a také se u nás móda nakrátko ostříhaných 

vlasů míjela účinkem, když vlasy dlouhé ještě stále byly znakem rebelie.
95 

Stejně jako ve světě, ani u nás neměla hudba jednotný program, společným znakem 

však bylo hojné využití humoru a parodií. Zpočátku přetrvával názor, že rock by měl 

zůstat alespoň trochu seriózní a “místo smát se je třeba vysmívat se určitým negativním 

jevům.”
96

 Často se nebáli oslovit problémy, o kterých v médiích mlčeli. Korupce, sex, 

narkomanie mládeže, to vše se otevřeně objevovalo v textech. Častým motivem byla 

kritika sociální situace (školy, práce, sdělovacích prostředků). Tato upřímnost si rychle 

získávala jak příznivce, tak zaryté odpůrce. Tento humorný tón se tváří v tvář 

bezbrannosti často mění v jízlivost a hořkou ironii.   

Dalším oblíbeným zdrojem inspirace bylo velkoměsto a život v něm.
97

 Panelové bloky    

s oprýskanými omítkami, bezduchá sídliště, všude beton a šeď, nepřátelské prostředí, 

odcizení člověka člověku a bezútěšné vyhlídky na změnu byly zdrojem inspirace jak pro 

naše, tak zahraniční autory. Sedmdesátá léta byla věkem betonu, ať už u nás nebo třeba 

ve Velké Británii. 

Ne vždy však texty vznikaly prvoplánově jako kritiky. Oblíbené byly také parodie        

na různé odrhovačky protěžované radii a nahrávacími společnostmi, stejně jako útoky 

na jiné subkultury, na primitivní vulgární prostředí heavymetalových koncertů nebo 

bezduché diskotékové hity. Vše vrcholilo na koncertech, které stále byly mimořádnou 

událostí. Popis atmosféry takového koncertu připomínajícího spíše cirkus lze najít          

v knize Excentrici v přízemí: 
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Doktorský plášť jako oblek hudebníka, nesmyslný text, název kapely zvolený podle 

novinového titulku, to všechno dohromady tvořilo parodii na realitu. V prostředí 

rockového sálu mohl její důstojnost rázem přeměnit na směšnost.
98 

Dalším typickým rysem byla absurdita, na které kapely stavěly své texty.  Jako příklad 

uvádím Ekologův týden od skupiny Nukleus: 

Pondělí - hlídám životní prostředí 

Úterý - hlídám životní prostředí 

Ve středu - stojím ve střehu 

Ve čtvrtek - hlídám životní prostředí 

V pátek - mám svátek 

V sobotu - stojím u plotu 

V neděli - čekám pondělí, hlídám životní prostředí.
99 

Ne vždy také sloužily texty jen k přímé sociální kritice, třeba text Pod našima okny      

od Odvážných Bobříků srší černým humorem a je skvělou parodií lidové písničky: 

Pod našima okny 

kvete řeřicha, 

vrazil jsem si kudlu 

rovnou do břicha
100 

3.3.1 Česká nová vlna a socialismus 

Tím, čím si punk získával srdce posluchačů, tudíž extravagantním vystupováním, ostrou 

hudbou a sžíravými texty, si u jiných budil odpor. Především pak nebyl po chuti 

tehdejšímu politickému režimu. Narážkou na perzekuci umělců může být úryvek z textu 

Libouchec od Extempore: 
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Kraj Severočeský, 

zvláště kolem Ústí, 

tam rockery rádi maj, 

oni je tam zavíraj. 

Nejenže punkeři přijímali inspiraci ze západu, ale též příliš vybočovali z řady. 

Docházelo k paradoxu, kdy komunistický režim, který tak zbrojil proti buržoazii, novou 

vlnu, trend ve své podstatě antiburžoazní vezmeme-li si její západní inspirace, označil 

za buržoazní a pro společnost nebezpečnou. Tento paradox skvěle popisuje Miroslav 

Vaněk ve své knize Byl to jenom Rock 'n' Roll?: 

„To co režim cítil jako ohrožující a sobě nepřátelské, bylo paušálně označeno              

za buržoazní, aby se tím skrylo, že to byla právě svobodomyslnost tohoto typu hudby,   

co vyvolávalo nevraživost a obavy státní moci. V tomto režimním myšlenkovém 

labyrintu se pak zcela vytratilo, že prnví projevy punku a nové vlny byly vlastně 

provokací měšťáka a projevem vzdoru a odporu vůči uznávaným (tedy 'buržoazním') 

normám západní společnosti.“
101 

Režim nepodceňoval sílu punku a snažil se dění neustále kontrolovat. Stávalo se,          

že koncerty končily výslechem na stanici. Takovéto podmínky nebyly pro styl, 

zakládající si na své volnosti, přímo příznivé a prohlubovaly pocit nejistoty. Roku 1980 

byla dokonce spuštěna akce pod názvem “Odpad”, která měla za účel podchytit, 

kontrolovat a likvidovat aktivitu punkových supin. O jejím účelu opět píše Miroslav 

Vaněk: 

„Cílem celostátní akce 'Odpad' spuštěné roku 1980 bylo podle oficiálních zdrojů 

podchytit již vzniklé punkové skupiny a podstatně omezit vytváření nových. Proti 

hudebním skupinám punku a nové vlny i proti jejim fanouškům Státní bezpečnost 

masivně nasazovala své agenty. Denní situační zprávy, které přicházely z jednotlivých 

okresů, byly plmé konkrétních zpráv snad o každém, kdo se nějak hlásil k punku. 

Lhostejno zda se pokoušel hrát a konzertovat nebo jen veřejně deklarovat svou přízeň    

k punku a nové vlně.[...] Šikanování a znepříjemňování života příznivců hnutí punk       
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se stalo heslem dne. K hlavním úkolům tedy patřilo zrušení zřizovatelské smlouvy 

nepohodlných souborů.“
102 

Punk měl být v českých zemích vymýcen. Paradoxně z něj však tato perzekuce            

ze strany moci udělala politický nástroj a získala mu silnou posluchačskou bázi.           

Už nešlo jen o hudbu, šlo o vyjádření protestu. Roku 1981 byla sepsána “černá listina” 

obsahující všechny zakázané kapely, která byla distribuována zástupcům 

pořadatelských institucí.
103

 Vše vyvrcholilo 22. března roku 1983, kdy vyšel v týdeníku 

Tribuna článek Nová vlna se starým obsahem od jistého Jana Krýzla (šlo jen                   

o pseudonym, za článkem ve skutečnosti pravděpodobněji stojí kolektiv autorů). Tento 

článek je manifestem jak proti hudebníkům a skupinám, tak i proti zřizovatelům 

umožňujícím kapelám koncertovat. Přikládám pouhou část tohoto článku: 

„O jakou 'kulturu' a 'umění' jde, říkají již jejich názvy (např. Parchanti, Zkárovaný 

přebal, Žabí hlen, Žlutý pes, Devizový příslib apod.). Je podivuhodné, že již při jejich 

vzniku tyto 'genialitou' přímo sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin 

(organizacím a kulturním zařízením NV, ROH a SSM), že nevadily těm, kteří je zvou       

k veřejným vystoupením a umožňují jim, aby své stupidní a hrubé (jiný termín lze těžko 

použít), lidské city urážející hudební a textové výtvory předváděly před tisíci mladých 

lidí. Cožpak je možné, aby pod hlavičkou kulturních pořadů, či dokonce koncertů, byl 

šířen nevkus, propagován alkoholismus a drogy, vulgarizovány vztahy mezi chlapci        

a děvčaty, a také názory zcela cizí socialistické společnosti?“
104

  

Také je v článku uvedeno, co by se od “správného” zřizovatele mělo očekávat: 

 „Jak zřizovatelé pracují se svými hudebními skupinami, jak je vedou, vychovávají,     

jak ovlivňují jejich repertoár a jak kontrolují jejich činnost? Stejně tak je možno položit 

otázku pořadatelům - vědí, koho si na vystoupení zvou? A když vystoupení neodpovídá 
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zásadám naší kulturní politiky, vyvozují okamžitě příslušné sankce? (Např. odmítnout 

proplatit honorář, oznámit „kvalitu“ skupiny zřizovateli apod.). Také odbory kultury 

národních výborů přistupují k povolování těchto 'kulturních' vystoupení značně 

benevolentně - spokojují se s neúplným vyplněním žádosti, nekontrolují, zda se dodržuje 

to, co bylo povoleno atd. A pořadatelé často ještě to, co povoleno je, obcházejí. 

Výsledkem tohoto neodpovědného počínání řady 'odpovědných' činitelů je kažení vkusu 

mladých lidí a šíření nejen ideově, ale i morálně velmi pochybných názorů.“
105 

Nejenom, že článek jasně shrnul postoj tehdejší moci k nové vlně a punku,                   

ale též ukázal strach, který v ní nový trend budil. Tento lživý, předpojatý až absurdní 

manifest měl být definitivní zkázou punku v Čechách. Ve skutečnosti se však už proud 

nové vlny nedal zastavit. Některé kapely sice byly donuceny změnit jména nebo 

pozměnit seskupení, ale hrálo se dál a stějně živě jako doposud. 

Shrnuto, situace punku v Čechách nebyla z daleka jednoduchá a hudebníci měli daleko 

těžší postavení než ti na Západě. V porovnání se zeměmi Východního bloku, byl Západ 

v reakci na hudební scénu mnohem liberálnější a s nepřizpůsobivými prvky                  

se vypořádával po svém. U nás narozdíl od Západu nikdy nedošlo k úplné 

komercializaci punkové vlny. Díky represi ze strany státu si zachovala svou autentičnost 

až do roku 1989, kdy došlo k uvolnění atmosféry. 

Poté, co se otevřely hranice, bylo Československo zaplaveno komerčními interprety, 

vznikaly radiové i televizní stanice, hrající nepřetržitě americkou hudbu, a také desky 

byly rázem daleko dostupnější. To neplatilo jen pro zahraniční kapely, ale i pro české. 

Masové vydávání jejich desek způsobilo, že kapely jako například Visací zámek 

vystoupily z undergroundového prostředí. Některé kapely postupem času zprůměrněly 

až se zapracovaly mezi střední proud. Dřívější nepříznivé podmínky dodávaly jejich 

hudbě autentičnost, které jako by časem pozbyly. Jiné však stále úspěšně tvoří. 

Nejslavnější českou punkovou skupinou je nejspíš Visací zámek, jiné jsou známé spíše 

v rámci subkultury. Ze Slaného, města, kde žiji, pochází skupina Totální nasazení.          

                                                 

105  Hrabalík, P. Nová vlna se starým obsahem. Bigbít: internetová encyklopedie rocku. 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/188-nova-vlna-se-starym-obsahem/ (accessed Feb 28, 

2015). 
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I když působí již přes dvacet let, má stále posluchače všech věkových kategorií jak       

ve Slaném, tak po celé České republice. V minulém roce se dokonce stali 

nejposlouchanější kapelou na Bandzone, což je největší český hudební portál.
106

          

To dokazuje, že punk v Čechách není pouze fenoménem minulosti. 

                                                 

106  Best of 2014. Bandzone. http://bandzone.cz/bestof/2014 (accessed March 11, 2015). 
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4. Šíření punku 

Punk začínal v undergroundu a krom oněch let 1975-1979 v něm zůstává dodnes. Punk 

byl od počátku o tom, aktivně se zapojit, proto se šířil neuvěřitelně rychle. Jakmile lidé 

zaregistrovali dění v CBGB's, věci nabraly rychlé obrátky a o necelý rok později 

propuklo punkové šílenství v Británii, odkud se rozšířilo do zbytku světa. 

Velkou roli na šíření punku hrály kapely na turné, kdy přinášely na území nové nápady, 

hudební formy stejně jako své fanziny. Kapely většinou hrály mimo komerční kluby      

a za nízké ceny, což činilo hudbu dostupnou téměř pro všechny vrstvy společnosti. 

Lokální scénu podporovaly malé nahrávací společnosti a obchody. Spousta skupin         

si zakládala své vlastní společnosti, jednak aby měly naprostou volnost, a také aby 

pomohly jiným začínajícím skupinám.
107

 Nezávislé společnosti byly jedním ze základů 

úspěchu punku, jelikož poskytovaly svobodu od požadavků korporačního hudebního 

průmyslu. Jedním z charakteristických znaků celé punkové filosofie je právě zášť vůči 

velkým společnostem a hudebnímu průmyslu vůbec. 

Přesto se však najdou skupiny, které uzavřely kontrakt s obřími společnostmi. Většinou 

to jsou se jedná o ty, které se dostaly do širšího povědomí. Například Clash vydávali své 

desky pod Columbia Records, a Sex Pistols jich vystřídali dokonce několik, protože      

se u žádné nebyli schopni dlouho udržet. Nezřídka se stávalo, že skupiny které             

se upsaly, začaly paradoxně prodávat méně. Většinou za to mohl fakt, že nevydržely 

nátlak ze strany producentů a zprůměrněly. Přestože jim tyto společnosti umožnily šířit 

hudbu rychleji a větší skupině posluchačů, doplácela na to jejich svoboda. Tuto deziluzi 

z poměrů panujících v CBS Clash popisují v písni Complete Control: 

They said we'd be artistically free 

When we signed that bit of paper 

Říkali že budeme svobodní, 

Když jsme podepsali ten kus papíru 

                                                 

107  DUNN, K. C. Never mind the bollocks: the punk rock politics of global communication. Review 

of International Studies, 2008, , no. 34, p. 193–210 
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They meant let's make a lotsa mon-ee 

An' worry about it later
108

 

Měli na mysli vydělejme spoustu peněz 

A o tohle se starejme později. 

 

Ethos DIY, tak typický pro punk, se podepsal i na jeho šíření. Krom nezávislých 

nahrávacích společností přispěly i ručně psané fanziny. Celé počátky hnutí 

charakterizuje slavný obrázek z fanzinu Sideburns ukazující, jak hrát  tři základní 

akordy, a pod nimi nápis „Now form a band” (Nyní vytvořte kapelu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Pověstné tři akordy publikované ve fanzinu Sideburns
109 

                                                 

108 http://www.azlyrics.com/lyrics/clash/completecontrol.html (accessed March 16, 2015). 

109  Three chords and the truth, 2010. Tv Tropes. 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ThreeChordsAndTheTruth (accessed Feb 08, 2015). 
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4.1  Punkziny 

Punkziny jsou amaterské, často i ručně psané časopisy vycházející v malém nákladu. 

Většinou je vytvářeli sami fanoušci. Punkziny podávaly informace o skupinách, klubech 

a nahrávacích společnostech, radily čtenářům jak hrát akordy, nahrávat, distribuovat 

svoje nahrávky a rezervovat si vlastní show, obsahovaly recenze koncertů, rozhovory  

se skupinami, politické a sociální komentáře, poezii, komiksy a mnoho dalšího. 

Důležitým rysem byla jejich nezávislost. Fungovaly tak trochu jako sociální sítě a blogy 

dnešní doby. 

Obliba punkzinů byla taková, že koncem sedmdesátých let měla skoro každá punková 

oblast svůj vlastní punkzine. Vycházely nejen ve Velké Británii a Spojených státech 

amerických, ale většina zemí v té době měla alespoň jeden vlastní.
110 

4.1.1 Punk 

Punk byl jeden z nejznámějších punkzinů. Existuje teorie, že právě díky němu,             

se ono označení vžilo. Roku 1975 jej založili tři devatenáctiletí spolužáci na střední 

škole ve Spojených státech,  karikaturista John Holmstrom, vydavatel Ged Dunn           

a novinář Legs McNeil
111

. Jako první se prosadili o popularizaci klubu CBGB's a scény 

kolem něj. Propagovali kapeli jako Ramones, MC5, New York Dolls a Stooges              

a v průběhu let se na jeho obalu vystřídala spousta punkových osobností, například 

Blondie, Patti Smith nebo Sex Pistols
112

. Punk se stal jedním z hlavních hlasů 

newyorkské undergroundové scény, převážně punk rocku. Stal se domovem spousty 

spisovatelů (Marry Harron, Steve Taylor), fotografů (Bob Gruen) a umělců (Anya 

Phillips), z nichž někteří se proslavili až prací pro Punk.
113

  

                                                 

110  Punk zine, 2010. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_zine (accessed Feb 08, 2015). 

111  Punk (magazine), 2010. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_(magazine) (accessed 

Feb 08, 2015). 

112  Punk Magazine. http://www.punkmagazine.com/vault/vault-main.html (accessed Feb 08, 2015). 

113
 Punk (magazine), 2010. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_(magazine) (accessed Feb 08, 

2015). 
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Původně Punk vycházel pouze mezi lety 1975 až 1977, ovšem po několika pokusech      

o obnovu od roku 2006 vychází dodnes. Na své oficiální webové stránce
114

 nabízí 

nejenom nové články a rozhovory, ale také archiv všech starých i nových čísel. 

Obrázek 12 - Obal 3. čísla 1. ročníku Punk 1976
115 

4.1.2 Sniffin' Glue 

Punkzine Sniffin' Glue založil roku 1976 Mark Perry ve Velké Británii. Na tento nápad 

přišel pár dní poté, co viděl vystoupení Ramones. I samotný název punkzinu pochází      

z názvu jejich písničky Now I Wanna Sniff Some Glue
116

. Jelikož se zprvu masmédia     

o vznikající punkovou sféru moc nezajímala, Sniffin' Glue slouží jako zdroj fotografií    

a informací o tehdejším dění. 

„The whole of that first issue was what I could do at that time with what I had in my 

bedroom. I had a children's typewriter plus a felt-tip pen, so that's why the first issue is 

                                                 

114  Punk Magazine. http://www.punkmagazine.com (accessed Feb 08, 2015). 

115  http://www.punkmagazine.com/vault/back_issues/03/03index.html (accessed Feb 08, 2015). 

116  Sniffin' Glue. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Sniffin%27_Glue (accessed Feb 08, 

2015). 
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how it is. I just thought it would be a one-off. I knew when I took it to the shop there was 

a good chance they'd laugh at me, but instead they said, How many have you got?          

I think my girlfriend had done 20 on the photocopier at her work and they bought the lot 

off me. Then they advanced me some money to get more printed.“
117 

(Celé první číslo bylo vytvořené tím, co jsem měl právě doma k dispozici. Měl jsem 

dětský psací stroj a fix, proto je první číslo takové, jaké je. Myslel jsem že to bude 

jednorázovka. Když jsem to donesl do obchodu, věděl jsem, že je tu veliká šance,         

že se mi vysmějí, ale místo toho se mě zeptali kolik toho mám. Myslím, že moje 

přítelkyně jich udělala 20 na kopírce v práci a oni si to všechnno ode mě koupili. Potom 

mi dali peníze, abych jich vytiskl víc). 

Zine vycházel pouze rok, protože Perry měl pocit, že ho příliš absorbuje mainstreamový 

hudební tisk. Roku 2000 vydal kompilaci všech čísel časopisu pod názvem Sniffin' 

Glue: The Essential Punk Accessory.
118

  

Obrázek 13 - Výroční 12. číslo Sniffin' Glue
119

 

                                                 

117  Punk fanzines. British Library. 

http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/counterculture/doityourself/punkfanzines/punkfanzines.html 

(accessed Feb 08, 2015). 

118
Amazon. http://www.amazon.co.uk/Sniffin-Glue-Essential-Punk-Accessory/dp/1860742750 (accessed 

Feb 08, 2015) 
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4.1.3 Maximumrocknroll (MMR) 

Maximumrocknroll má své počátky v San Franciscu. Původně se jednalo o radio 

stanici
120

, ale větší vliv získal až v tištěné podobě. První číslo vyšlo roku 1982               

a do dnešního dne jich bylo vytištěno přes 350.
121

  

Hlavním cílem časopisu je podporovat punk rockovou undergroundovou scénu. 

Součástí politiky MMR je odmítání propagace skupin, které mají uzavřenou smlouvu     

s hlavními nahrávacími studii. Obsahuje především rozhovory s umělci a recenze.          

I přes své dlouholeté působení a získanou slávu zůstává čistě neziskový a všichni, kteří 

se podílejí na vydávání časopisu, jsou dobrovolníci. Další jeho specialitou je,               

že narozdíl od dříve zmiňovaných punkzinů, které monitorovaly především lokální 

scénu, MMR obsahuje příspěvky z celého světa od různých dopisovatelů
122

. Aby zůstal 

nadále neziskový, tak jsou vydělané peníze investovány do různých projektů. Jedním     

z nejúspěšnějších je klub na 924 Gilman Street v Berkeley v Kalifornii, který zůstává 

jedním z dodnes nejdéle fungujících punk rockových klubů
123

 

 Obrázek 14 - Obal 340. čísla MMR s  článekem o historii punku v České Republice
124 

                                                                                                                                               

119  Roxy:1970's Sniffin' Glue, 2010. Kingy graphic design history. 

http://kingygraphicdesignhistory.blogspot.cz/2010/05/roxy-1970s-sniffin-glue.html (accessed Feb 08, 

2015). 

120  About. Maximum rocknroll. http://maximumrocknroll.com/about/ (accessed March 18, 2015). 

121  Tamtéž 

122  Maximumrocknroll. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Maximumrocknroll (accessed 

March 18, 2015). 

123  924 Gilman Street. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/924_Gilman_Street (accessed 

March 18, 2015). 

124 Maximumrocknroll. http://maximumrocknroll.com/mrr-340/ (accessed March 18, 2015). 
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5. Punk a politika 

Punk fungoval jako zrcadlo konce 70. let. Odrážely se v něm každodenní situace, 

problémy doby, jakož i politická a sociální situace. To platí především pro britskou 

scénu, protože jestli v Americe šlo o hudební revoluci, tak v Anglii to přerostlo             

ve společenské hnutí. Velikou zásluhu na tom měl fakt, že v porovnání se Spojenými 

státy, britská ekonomika stagnovala. Tudíž pro pochopení okolností, které umožnily 

vznik něčeho tak radikálního, je třeba dozvědět se, čím Velká Británie od 2. světové 

války prošla. 

5.1 Politická situace ve Velké Británii mezi lety 1945-1980 

Pro britskou poválečnou politiku je charakteristický výrazný posun politického spektra 

doleva. Roku 1945 získala poprvé v historii většinu křesel Labouristická strana. 

Docházelo k masivní nacionalizaci mnoha odvětví průmyslu a služeb včetně Bank        

of England a železniční dopravy. Vláda se stala největším zaměstnavatelem.  Roku 1948 

byl zaveden National Health Service (Národní zdravotní služba), která všem Britům 

zaručila nárok na zdravotní péči zdarma.
125 

Přesto se po volbách roku 1951 do čela dostala opěl Konzervativní strana,                

která socialistické reformy akceptovala a přijala aktivní roli v hospodářské politice.       

V padesátých letech zaznamenávala poměrně dobré výsledky. Nezaměstnanost 

nepřesahovala 500 000, inflace se pohybovala okolo 3%, ale přesto Británie mírně 

zaostávala za zeměmi EHS (Evropské hospodářské společenství).
126 

 V polovině 60. let moc převzala Labouristická strana, díky slabé ekonomické stagnaci   

a rostoucí nezaměstnanosti. Vytrhnout zemi z úpadku se jí ale nepovedlo. Zárověň 

nebyly podniknuty potřebné kroky v zahraniční politice a Velká Británie se ocitla mimo 

dění evropské komunity. Zatímco po druhé světové válce byla Velká Británie 

nejvlivnější evropskou zemí, kvůli něšťastné hospodářské a zahraniční politice,             

                                                 

125  ŠTÍCHA, J. Privatizace ve Velké Británii za vlády Margaret Thatcherové: Bakalářská práce. 

Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014. 

126  Tamtéž 
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v šedesátých letech výrazně zaostávala za Francií a Německem. Nejenže v porovnání     

s Něměckem byly v Británii více něž dvakrát menší platy, ale též o polovinu menší 

produktivita práce. To vše se projevovalo na stavech nemocnic, letišť, nádraží i jiných 

veřejných institucí, přesto však životní úroveň průměrného Brita byla na vysoké 

úrovni.
127 

Počátkem 70. let došlo k výraznému ekonomickému propadu. Volby roku 1970 vyhrála 

Konzervativní strana v čele s Edwardem Heathem. Slibovala omezení státní intervence 

v hospodářských záležitostech a oslabení vlivu odborů. Jelikož však tento program 

nepřinášel výsledky a míra nezaměstnanosti a inflace stále rostla, došlo k obratu            

k intervencionismu. Krátkodobě došlo k zlepšení, ale finálně vedl tento krok k tomu,    

že Heath opouštěl úřad s rekordní inflací. Přestože se roku 1973 Británii povedlo 

vstoupit do EHS (roku 1967 byla žádost zamítnuta francouzským prezidentem             

de Gaullem), nebyla považována za rovnocenného partnera a její růst stagnoval. 
128 

Zemi ovládala nespokojenost, počet stávek dosáhl rekordní hranice z roku 1926, stejně 

tak se inflace pohybovala kolem 20% ročně. Na přelomu let  1978-1979 proběhla série 

stávek známá jako Winter of Discontent (Zima nepokojů).
129

 Kvůli neustálým stávkám 

a nepřiměřeným požadavkům odborů produktivita klesala, zatímco platy rostly.
130

 

V tuto dobu byl punk na vrcholu. Sex Pistols nabývali na slávě už ve složení se Sidem 

Viciousem a Clash nahrávali proslulé album London Calling. Jako by platila nepřímá 

úměra, čím horší stav státu, tím větší síla punku. Koneckonců to má svou logiku, jelikož 

punk pramení právě z nespokojenosti.  

Významným mezníkem se stal rok 1979. Volby vyhrála konzervativní strana                 

a předsedou vlády se stala Margaret Thatcherová, první žena v historii zastávající tento 

post. V předchozích letech se po celém světě rozmáhala tendence převést rozhodování 

ze soukromé sféry do sféry veřejné. Thatcherová učinila obrat a kladla důraz na volný 

trh, individuální svobodu a soukromou iniciativitu. Součástí její politiky byla 

                                                 

127  HENDERSON, Nicholas. Britain's decline; its causes and consequences. Paříž, 1979.   

128  ŠTÍCHA, J. Privatizace ve Velké Británii za vlády Margaret Thatcherové: Bakalářská práce. 

Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014 

129  Tamtéž 

130  BBC History. http://www.bbc.co.uk/history/people/margaret_thatcher (accessed March 03, 

2015). 
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ekonomická liberalizace, jež obsahovala masovou privatizaci státních podniků, snížení 

daní a výrazné omezení moci odborů. Zlepšilo se též mezinárodní postavení Británie. 

Tomu dopomohlo, že prezidentskou funkci v USA zastával Ronald Reagan, který          

v mnohém sdílel názory s Thatcherovou, tudíž došlo k úzké spolupráci Velké Británie    

a USA.
131 

Opatření se ukázala jako efektivní a produktivita Británie rostla, ovšem spolu s ní        

se velkou měrou zvyšovala i nezaměstnanost. Narozdíl od minulých vlád už nebylo 

potlačení nezaměstnosti hlavní prioritou. Vzhledem k důrazu na zvýšení produktivity 

došlo k propuštění mnoha nekvalifikovaných pracovníků. Běhěm desetiletí mezi roky 

1972-1982 vzrostla nezaměstnanost z 3,7 na 12,2%.
132

 Graf (Obrázek 15) demonstruje 

prutký nárůst nezaměstnanosti v osmdesátých letech. 

Obrázek 15 - Graf vývoje nezaměstnanosti mezi lety 1971-2004
133 

Z tohoto přehledu je patrné, že Britové měli důvod k nespokojenosti. I v případě,          

že se o politiku přímo nezajímali, pociťovali důsledky ekonomické stagnace všude 

                                                 

131  Margaret Thatcherová a význam roku 1979. Revue Politika. 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/1853/margaret-thatcherova-a-vyznam-roku-1979 (accessed March 03, 

2015). 

132  DENMAN, J., McDONALD, P. Unemployment statistics from 1881 to the present day. 1996. 

133  http://econ.economicshelp.org/2008/10/unemployment-in-uk.html (accessed March 03, 2015). 
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kolem sebe. Neustálé stávky, neschopnost sehnat práci, to vše zasahovalo do jejich 

životů. Říká se, že členové Clash se potkali na Úřadu práce.
134

   

 

5.2 Aktivní zapojení do politiky 

Politická a především sociální situace byly vždy velikým tématem v punkové 

subkultuře. Nejenže stála za jejím vznikem, ale spousta skupin se aktivně zapojovala    

do politického života. Punk reprezentuje formu globální komunikace. Jednou z věcí,    

co jej dělaly od začátku tak vyjímečným, bylo, že jde nejen o hudební vyjádření,         

ale taky o politické a sociální narušení. 

 Nikdy neexistovalo jednotné téma, žádný manifest nebo program. To, jakou podobu    

na sebe punk bral, záviselo na mnoha faktorech, jako je prostředí, okolnosti a především 

smýšlení hudebníků. Lokální scéna vždy odrážela momentální potřeby. Například         

v Latinské Americe nebo zemích Středního východu se v písních odrážel odpor proti 

utlačitelským systémům.
135

 Stejně tak se u nás objevovaly narážky na komunistickou 

vládu.  

V punku dodnes neexistuje jednotné politické přesvědčení. Spíše než o ideologii          

se jedná o prostředek k předvedení svého postoje. Ke konci sedmdesátých let                 

u hudebníků převládalo levicové smýšlení, přesto by se mezi punkery našlo                  

od konzervativců po neofašisty. Obzvlášť s těmi druhými je bohužel žánr často 

spojován. Přitom v sedmdesátých letech punk hlásal svobodu pro všechny, bez ohledu 

na barvu pleti, nebo sexuální orientaci. Je pravda, že v té době byl v módě motiv 

svastiky, neměl však vyjadřovat sympatie k fašismu, nýbrž šokovat.
136

  

Způsobů, jak se hudebníci zapojovali do politiky, bylo několik. Samozřejmě                 

se objevovaly narážky a kritiky v textech jejich písní. Politicky laděné texty můžeme 

                                                 

134
          ROBB, J. Punk Rock: An Oral History. 2012. ISBN 978-1-60486-005-4. str. 193 

135  DUNN, K. C. Never mind the bollocks: the punk rock politics of global communication. Review 

of International Studies, 2008, , no. 34, p. 193–210. 

136  Punk & the Swastika - Fashion 1. http://www.punk77.co.uk/groups/punkswastikafashion.htm 

(accessed March 21, 2015) 
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najít téměř u všech písní Sex Pistols a dalších skupin první i druhé vlny. Zárověň se také 

organizovaly koncerty a akce. Jednou z nejslavnějších je Rock against racism,              

do kterého se zapojili i Clash, X-Ray Spex a další, čímž akci zajistili vysokou publicitu.  

5.2.1 Punk proti rasismu 

Koncem sedmdesátých let se rozmáhala rasová nesnášenlivost. Pronikla jak do politiky, 

tak do hudebního průmyslu. Slavní hudebníci veřejně projevovali sympatie rasistickým 

politikům. David Bowie v rozhovoru prohlásil Hitlera za první rockovou hvězdu           

a tvrdil, že co Británie potřebuje, je pravicová diktatura.
137

  

Roku 1967 se v Británii opět zformovala Národní fronta (National Front)
138

 a o deset 

let později zemí lomcovala neo-nacistická a fašistická propaganda. Tak vznikla roku 

1976 kampaň Rock Against Racism (Obrázek 16).                                                     

       

Obrázek 16 - logo Rock Against Racism
139 

Původně se mělo jednat jen o jednorázovou akci na popud projevu Erica Claptona        

na koncertě v Birminghamu. Ten zaslouženě vyvolal velikou kontroverzi, protože 

kytarista nejen že nabádal k volbě politika, známého především pro svůj “Rivers           

                                                 

137  Vulliamy, E. Blood and glory, 2007. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/world/2007/mar/04/race.otherparties (accessed Feb 16, 2015). 

138  National Front. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Front_%28UK%29 (accessed 

March 20, 2015). 

139 http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Against_Racism 
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of blood” (řeky krve) projev plný rasismu a nenávisti, ale též sám pronesl několik 

nesnášenlivých poznámek. 

„Vote for Enoch Powell. Stop Britain from becoming a black colony ... Get the 

foreigners out ... I used to be into dope, now I'm into racism. It's much heavier, man.“
140 

(Volte Enocha Powella. Zabraňte Británii stát se černou kolonií...Dostaňte cizince 

ven...Dříve jsem měl rád  drogy, teď mám rád rasismus. Je to mnohem tvrdší.) 

Nejsmutnějším faktem zůstává, že tento projev nevyvolal tak negativní odezvu,           

jak by se dalo očekávat. Ve skutečnosti podle tehdejších průzkumů 74% občanů 

souhlasilo s Powellovými názory.
141

  

Jelikož se první koncert setkal s úspěchem, jednorázová akce přerostla v antirasistickou 

kampaň. Ta vyvrcholila nejspíše roku 1978, kdy přes 100 000 lidí pochodovalo              

z Trafalgar square do Victoria park, kde tehdy sídlila Národní fronta. Tam Rock against 

racism spolu s Anti-Nazi League organizovali veliký koncert, do kterého se zapojili 

Clash, Buzzcocks, X-Ray Spex a další. 

Obrázek 17 - Clash na koncertě ve Victoria park 1978 

                                                 

140  Vulliamy, E. Blood and glory, 2007. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/world/2007/mar/04/race.otherparties (accessed Feb 16, 2015). 

141  Part 2: Enoch Powell and the ‘Rivers of Blood’, 2008. Canada. 

http://www.canada.com/ottawacitizen/story.html?id=ac315342-4333-4bcf-8916-fe85d7d21746 (accessed 

Feb 16, 2015). 
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Naneštěstí problematika rasismu není ještě zdaleka dořešena, a tak došlo v roce 2002   

ke vzniku kampaně Love Music Hate Racism, která navazuje na tradici Rock Against 

Racism.
142 

           

5.2.2 Punk proti konzumismu 

Konzumismus byl častým terčem kritiky i výsměchu mnoha skupin. Právě proti 

komerci punk od počátku bojoval. Toto antikonzumní smýšlení se odráží v celé podstatě 

punku. Vytváření vlastní hudby, vlastního stylu, vlastního oblečení, vlastní distribuce 

desek, vše se točí kolem individuality jedince. 

Jedním z důvodů, proč punk tak silně brojil proti konzumu, spočíval mimo jiné i v tom, 

že vzešel z chudého prostředí. Všechny ty radosti, co konzumní život nabízel, si většina 

punkerů prostě  nemohla dovolit. Vnímali společenskou nerovnost na vlastní kůži a tak 

se ji spousta skupin snažila přímo oslovit. 

Textů kritizujících konzumní společnost je bezpočet. Brojení proti konzumu bylo 

jedním ze základních kamenů punkové idologie, jestli vůbec něco takového existuje. 

Kritizovaly jej i kapely vcelku komerčně úspěšné, jako Clash. Jejich píseň Lost in the 

supermarket tuto antikonzumní náladu vystihuje trefně: 

I'm lost in the supermarket 

I can no longer shop happily 

I came in here for that special offer 

A guaranteed personality
143 

Jsem ztracen v supermarketu 

Už dál nemůžu vesele nakupovat  

Přišel jsem pro tu speciální nabídku 

Garantovanou osobnost 

 

Joe Strummer v rozhovoru řekl, že nápad na píseň dostal doopravdy v supermarketu: 

„It occurred to me as I stumbled around dazed by the color and the lights."
144 

(Napadlo mě to, když jsem se potácel omámen barvami a světly) 

                                                 

142  Love Music Hate Rasism. http://lovemusichateracism.com/about/ (accessed Feb 16, 2015). 

143  http://www.azlyrics.com/lyrics/clash/lostinthesupermarket.html (accessed March 22, 2015). 

144  http://www.songfacts.com/detail.php?id=9714 (accessed March 22, 2015). 
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Stejně antikonzumně je laděna i předposlední sloka: 

 

I'm all tuned in, I see all the programs 

I save coupons from packets of tea 

I've got my giant hit discotheque album 

I empty a bottle and I feel a bit free
145 

Jsem naladěn, vidím všechny pogramy 

Sbírám kupony z balíčků čaje 

Mám své obří album diskotékových hitů 

Vyprázním lahev a cítím se trochu 

svobodněji 

 

Písní s podobným poselstvím jsou stovky. „Your future dream is a shopping scheme” 

(Vaším vysněným snem je nákupní schéma) hlásá verš Sex Pistols. Silný výrok            

na kapelu, která původně vznikla v McLarenových představách, jako reklama pro jeho 

butik. Nezřídka vystupovaly kapely proti bohatství a úspěchu jen do té doby, dokud     

jej samy nezískaly. 

5.2.3 Punk proti vládě 

Narážek na vládu je možné najít bezpočet. Jednou z nejslavnějších písní 

zpochybňujících vládní autoritu, nebo v tomto případě autoritu monarchy, je God save 

the queen od Sex Pistols.  

God save the queen 

She ain't no human being 

There is no future 

In England's dreaming
146 

Bůh ochraňuj královnu 

Není to lidská bytost 

Není žádná budoucnost 

Pro anglické snění 

 

                                                 

145   http://www.azlyrics.com/lyrics/clash/lostinthesupermarket.html (accessed March 22, 2015). 

146  http://www.azlyrics.com/lyrics/sexpistols/godsavethequeen.html (accessed March 22, 2015). 
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Celá píseň je výsměchem tradiční anglické kultuře. Vyvolala o to více rozruchu, že byla 

vydána na stříbrné výročí královniny vlády. Téměř okamžitě byla zakázána ve všech 

státních rádiích, televizích, ale přesto obsadila první místo žebříčku. Tak se stalo, že na 

první příčce bylo uvedeno pouze jméno skupiny a název písně byl začerněn.  

 

Další písní, která sice nezpůsobila takovou kontroverzi jako God Save the Queen, ale 

také jasně kritizuje vládu, je Going Underground od The Jam. S porcí sarkasmu 

adresuje politiku Konzervativní strany, která místo na zdravotní péči a služby občanům, 

rozdělovala peníze z daní na zbraně a jaderný arzenál. 

 

And I'm so happy and you're so kind 

You want more money - of course I don't 

mind 

To buy nuclear textbooks for atomic 

crimes 

And the public gets what the public 

wants
147 

Jsem tak šťasný a vy jste tak hodní 

Chcete víc peněz – samozřejmě, že mi to 

nevadí 

Na nákup jaderných učebnic na atomové 

zločiny 

A veřejnost dostane, co veřejnost chce. 

5.2.4 Punk proti válce  

Přesto že punk byl od počátku vnímán jako hnutí velmi agresivní, které nehlásilo mír     

a všeobecnou lásku jako hippies, byl ve své podstatě silně antimilitaristický. Válka byla 

brána jako záležitost, za kterou byly utráceny peníze z daní namísto, aby bylo postaráno 

o domácí potřeby. Punkeři možná byli agresivní, ale se zbytečným masovým zabíjením 

rozhodně nesouhlasili.  

Jednou z protiválečných písní je Army Life od Exploited:  

Went to Belfast just for fucking fun 

Walking about with my tommy gun 

Several years later, you wake up dead 

Šel jsi  do Belfastu jen pro zábavu 

procházel ses se samopalem 

O pár let později se probudíš mrtev 

                                                 

147  www.azlyrics.com/lyrics/jam/goingunderground.html (accessed March 21, 2015). 
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You'll just be announced in your local 

paper
148 

Pouze budeš ohlášen v lokálních 

novinách. 

 

Celá píseň se nese v podobném duchu. Zmiňuje se o absolutní poslušnosti a o tom,        

jak armáda z lidí dělá zabíjecí stroje. Refrén hlasitě hlásá: 

 

Army life is killing me, me, me 

me, me, me 

Army life is killing me
149 

Armádní život zabíjí mě, mě, mě 

mě, mě, mě 

Armádní život zabíjí mě 

 

Samozřejmě existovala také spousta čistě apolitických skupin. Příkladem můžou být 

Ramones, jejichž skladby bývají především o každodenních situacích, pocitech               

i o lásce. Velkou zásluhu na tom mělo, že Joey a Johnny byli každý jiného politického 

vyznání. 

 Co dělá punk politickým je především to, jak je vnímán svým okolím. Někdo v punku 

viděl prostředek jak změnit a rozvrátit společnost, pro jiné byl životním stylem, nebo 

jen zdrojem zábavy. 

 

                                                 

148  http://www.metrolyrics.com/army-life-lyrics-exploited.html (accessed March 22, 2015). 
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Závěr 

Přestože od zrodu punkového hnutí uběhlo přibližně čtyřicet let, jeho motivy zůstávají 

nadále aktuální. Johna Lydona dělí necelý rok od šedesátky a přesto kdykoli se objeví 

na věřejnosti, číší z něj stejná energie, která kdysi obrátila Velkou Británii vzhůru 

nohama.  Malcolm McLaren, Sid Vicious, Joe Strummer a mnozí další jsou již po smrti. 

Myšlenky punku nikoli. 

Odkaz punku můžeme najít všude kolem nás. V hudbě, oblékání i protestních 

akcích.  Na nahrávkách Guns'n'Roses, Green Day, Nirvany, Pearl Jam a mnohých 

komerčně úspěšných kapel vliv punku nelze popřít. Oblíbené módní řetězce adoptovaly 

jeho nedbalý styl. Nyní po vkročení do obchodů jako H&M či Topshop okamžitě 

narazíme na roztrhané jeansy, trika s vyzývavými potisky a kožené bundy.  

K nejvýraznějšímu obnovení punkové ideologie v posledních letech došlo při 

protestních akcích Occupy movement v roce 2011. Skupina aktivistů, nejprve v New 

Yorku a později v osmdesáti dvou zemích po celém světě, protestovala proti sociální      

a ekonomické nerovnosti, korupci a velkému vlivu obřích korporací na vládu.
150

 Obě 

hnutí mají silně antikapitalistické smíšení, nesouhlasí s ekonomickým rozdělením světa 

a zakládají si na tom, že každý má právo, aby jeho hlas byl slyšet. 

Mohlo by se zdát, že to že takovýchto akcí je stále potřeba, ukazuje, že punk nic 

nedokázal. Svět je opět v hospodářské krizi, společnost i nadále konzumní, masový 

hudební průmysl povrchnější než kdy dřív a zdaleka jsme ještě nedospěli k rasové ani 

genderové rovnoprávnosti. 

Přesto byl punk výjimečný tím, že se pro tisíce lidí stal k sebevyjádření. Důkazem toho 

je, že i po téměř půl století se k němu lidé stále obracejí pro inspiraci. 

                                                 

150
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Co vedlo tisíce lidí k tomu, že si ostříhali vlasy, roztrhali oblečení a hlásili se ke stylu, 

který zbytek společnosti zavrhoval? Podle mého názoru za to mohla právě odlišnost 

punku od všeho, co se tehdy dělo. Punk představoval možnost vyjádřit svůj názor, aniž 

by člověk měl léta vzdělání, hrát v kapele, aniž by kdy předtím chodil na hodiny hudby. 

Po letech, kdy byla hudba odtržena od běžného života, najednou mohli jít do klubu         

a slyšet kapelu zpívat o problémech, které zažívali sami na vlastní kůži.  

Není právě možnost zapojit se do okolního dění přáním každého z nás? Co člověku lépe 

pomůže uvědomit si vlastní hodnotu, než-li když vidí, že je součástí něčeho velkého, 

něčeho, co má dost síly na to změnit svět? Když se tehdy člověk rozhlédl                      

po obecenstvu, uviděl desítky i stovky lidí, co cítili to samé, co on. Najednou cítil,        

že se svými pocity není sám. 

Dle mého názoru právě tento pocit sounáležitosti přivedl tolik mladých lidí k punku. 

Dále nelze opomenout, že přes dopad, který měl na společnost, byl punk od počátku 

především formou zábavy. Pro někoho představoval způsob, jak vyjádřit své názory,   

jak naštvat rodiče, jak získat přátele nebo jak strávit páteční večer. Pro mnohé všechno 

tohle dohromady a ještě víc. Punk  přesahoval hranice pouhého hudebního žánru. Byl     

to styl myšlení, styl života. 
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