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Proměny mechanismů kontroly amatérské rockové hudby 
v 80. letech 20. století

Úvod

Předmětem této studie je hledání odpovědi na otázku, z jakých důvodů a v jakých 
kontextech vznikla oficiální přehlídka amatérských rockových skupin Rockfest, jež 
znamenala odklon od represivních tendencí první poloviny osmdesátých let. Mimo 
to je pozornost věnována dopadům založení uvedeného festivalu v prostředí hudeb-
ního undergroundu, v němž došlo k dílčímu štěpení, které fatálně zasáhlo i kultovní 
skupinu The Plastic People of the Universe.

Dané téma přitahuje pozornost nejen odborné1, ale i širší veřejnosti.2 I přes častý 
zájem jak o okolnosti známé represivní kampaně „Nová“ vlna se starým obsahem z roku 
1983, tak o Rockfesty konané v letech 1986–19893 nebyla zatím věnována soustavná 
pozornost archivnímu výzkumu ve smyslu rekonstrukce důvodů pro proměnu pří-
stupu státních institucí k amatérské rockové hudbě a její konkrétní realizaci prostřed-
nictvím oficiálních přehlídek.

Stanovenému záměru odpovídá i volba pramenů. V první části jde o rozbor klíčo-
vých dobových médií, zejména týdeníku Tribuna, ve výzkumně směrodatné druhé části 
o analýzu archivních pramenů v souvislosti se založením oficiální přehlídky Rockfest. 
Ve třetí části jsou využity hlavně dobové samizdaty, jejichž prostřednictvím krystalizo-
valy různé postojové tábory v prostředí hudebního undergroundu v reakci na měnící 
se situaci v zemi zhruba od roku 1986. Metodologicky se studie inspiruje neopozi-
tivistickými přístupy, jaké jsou uplatněny např. v lexikonu Otto Brunnera, Wernera 
Conzeho a Reinharta Kosellecka (Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Klett-Cota, Stuttgart 1972–1997).

1 Viz např. KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016. Srov. VANĚK, Miroslav: 
Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Academia, Praha 
2010 a monotematické číslo časopisu Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, zde například texty: VODRÁŽ-
KA, Mirek: Mytická vize o příchodu Velkého Hospodáře. Zrození roku 1989 z chaosu a jeho tajemství 
zvratnosti, s. 42–55; Nezlobte se, vy neexistujete. Rozhovor s Milanem Hlavsou z roku 1992 s dopro-
vodným komentářem Petra PLACÁKA, s. 56–60 a CHOLÍNSKÝ, Jan: Stojíme u zdi. K českému hudeb-
nímu undergroundu 80. let, s. 78–91.

2 Jde zejména o některé z dílů dokumentárních cyklů České televize Bigbít a Fenomén underground – 
viz http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/bigbit -na -ct/, http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10419676635-fenomen -underground/ (citováno k 6. 4. 2017).

3 Viz např. výstava Rockfesty 1986–89. Máničky a číra v Paláci kultury pořádaná v Popmuseu v Praze od 
dubna do června 2016.
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No future

Předpokladem k tomu, aby se státní instituce systematicky zabývaly rockovou hud-
bou a jejími sociálními dopady a kontexty, byla míra jejího rozšíření zejména mezi 
mladými lidmi. Po „konsolidaci“ poměrů začátkem sedmdesátých let – v oblasti 
rockové hudby byl mezníkem rok 19744 – se mohlo zdát, že autentická nekomerčně 
orientovaná rocková hudba bude v podmínkách komunistické diktatury skomírat. 
Mnoho kapel z živelných šedesátých let zaniklo, členové některých směrodatných 
emigrovali (např. z The Matadors nebo The Primitives Group) a převažující část roc-
kových skupin se tak či onak adaptovala na nové podmínky. V opozici k povole-
né oficiální rockové scéně se zformoval hudební underground, jiná část rockerů se 
snažila přežívat v nejrůznějších „zákoutích“, kam síla diktatury sahala v omezené 
míře – tak se okolo uskupení Jazzová sekce zformovala tzv. alternativní rocková scé-
na. Přesto v sedmdesátých letech nemohla být řeč o boomu nových rockových kapel. 
Zejména v jejich druhé polovině se tématem staly spíše státem vedené perzekuční 
kampaně proti skupinám a interpretům, kteří se buď programově odmítali přizpů-
sobit podmínkám sedmdesátých let5, nebo nevzbuzovali důvěru svým hudebním 
projevem, vzhledem a sociálním okruhem příznivců, často z řad tzv. volné (neorga-
nizované) mládeže.6

Změna ve smyslu nástupu nové silné rockové generace nastala až na přelomu sedm- 
desátých a osmdesátých let, kdy do českých zemí dorazila ze Západu vlna punk-
-rockové hudby a dalších nově vzniklých verzí rocku souhrnně označovaných jako 
„nová vlna“ (new wave). Tento pojem postihoval více generační rozměr než jedno-
značně určitelnou hudebně žánrovou specifikaci. V bytech, sklepích a garážích znovu 
rostl kvas vzdáleně připomínající první polovinu šedesátých let, kdy jak na Západě, 
tak v Československu v rychlém sledu vznikalo a zanikalo velké množství rockových 
kapel. S punkem přišla i nová generace nonkonformity, prolamování kulturních 
tabu, úmyslného narušování zavedeného sociálního řádu a norem, vyvolávání šoku 
v etablované společnosti již jen sdílenou vizualitou (účes, styl oblékání atd.). Oproti 
revolučním šedesátým letům ale nebylo aktuální angažované úsilí měnit svět nebo 
pomocí hudby dosahovat individuální transcendence. V punkové hudbě a subkultu-
ře, která obecně novou vlnu předznamenala, převládala spíše apatie a skepse, vyjádře-
ná známým (zcela nesocialistickým) heslem No future.

4 Tehdy začala být součástí povolovacího procesu k vystupování i politicko -ideologická část. Viz např. 
SANTA KLAUS (pseudonym Mikoláše Chadimy): Česká „neoficiální“ rocková scéna. Vokno, 1986,  
č. 10, nestránkováno; VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock’n’roll?, s. 386–404. Srov. Doba temna –  
rekvalifikace (cca 1970–75) z televizního cyklu Bigbít – viz http://www.ceskatelevize.cz/specialy/big-
bit/29635818825/ (citováno k 6. 4. 2017).

5 K represím vůči undergroundovému hnutí v roce 1976 viz MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL,  
Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem. ÚSTR, 
Praha 2012.

6 Viz např. KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Tenkrát na Severu. Teplický (proto)under- 
ground versus Veřejná a Státní bezpečnost 1965/1985. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1, s. 213–251. 
Srov. TOMEK, Prokop: Celostátní akce KAPELA. Securitas Imperii, 2006, č. 14, s. 236–247.
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lze nazvat nejtvrdším obdobím tzv. normalizace. I v reakci na polské hnutí Solidari-
ta7 gradovala v Československu akce „Asanace“8, která se dotkla celé řady hudebníků 
z prostředí undergroundu sedmdesátých let. Ten byl státní mocí od roku 1976 stig-
matizován jako nepřátelský element řadící se k opoziční Chartě 77. Zejména v repre-
sivně kulminačním roce 1981 nebylo výjimkou používání násilí, které mělo „nežádou-
cí osoby“ přimět k vystěhování ze země.9

Stejně tak spadají do roku 1981 první pokusy o plošnou represi nastupující gene-
race nové rockové vlny. Nejprve byl zastaven festival Jazzové dny, na jehož posledních 
ročnících se „nová vlna“ začínala formovat (1978–1979). V roce 1981 byl pro oblast 
Prahy sestaven seznam několika desítek nevyhovujících skupin, které měly být zaká-
zány, a o rok později byl aktualizován.10 Generační tlak nových skupin a jejich přízniv-
ců byl ovšem živelný a obtížně zastavitelný. Tehdy se postupně stal klubovou základ-
nou „nové vlny“ později kultovní Junior klub Na Chmelnici na pražském Žižkově.11 
Nonkonformní rocková hudba zůstávala i přes nevoli představitelů státní moci vliv-
ným trendem pro značnou část (nejen) mládeže a začala „kazit“ i dříve „poslušné“ 
hudební skupiny, které do té doby hrály společensky neutrální jazz -rock. Jako příklad 
je možné uvést profesionální skupinu Pražský výběr, jejíž popularita kulminovala za-
čátkem osmdesátých let.

Umění je stranické a třídní

V roce 1983 nabrala snaha o eliminaci nevítaného rockového importu ze Západu kva-
litativně novou dynamiku. Restriktivní opatření si „vzala na starost“ redakce Tribuny, 
tiskového orgánu ústředního výboru KSČ, jenž představoval „údernou pěst“ revoluce 
a třídního boje v normalizačním Československu. Tento týdeník vznikl na přelomu 
let 1968/1969 jako tehdy ojedinělá mediální opora dogmatických a prosovětských sil 
a jeho zakladatelem a prvním šéfredaktorem byl Oldřich Švestka, jeden ze signatářů 
neblaze proslulého „zvacího dopisu“ z léta 1968.12 Celkově byla Tribuna oporou likvi-
dace „polednové politiky“, tedy reformních pokusů roku 1968.13

7 Solidarita vznikla v Polsku v roce 1980 jako samosprávné odborové hnutí formulující rovněž poža-
davky politického charakteru, opoziční vůči vládnoucí Polské sjednocené dělnické straně. Byla lega-
lizována v srpnu 1980 a rychle získala masovou podporu. V prosinci 1981 byla potlačena vojenským 
převratem Wojciecha Jaruzelského. Vůdci Solidarity byli pozatýkáni a monopol komunistické strany 
potvrzen. Opoziční aktivity se přesunuly do ilegality. Solidarita byla obnovena na jaře 1989.

8 Prostřednictvím akce „Asanace“ realizovala Státní bezpečnost od roku 1978 rozkaz ministra vnitra 
z prosince 1977 o izolaci organizátorů Charty 77 a u vybraných osob o jejich vystěhování. Gradovala 
v roce 1981, kdy nebylo výjimkou používání násilí k dosažení stanovených cílů. Její základní přiblížení 
viz KOUTEK, Ondřej: Akce ASANACE. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 174–176.

9 Násilné postupy byly použity například u hudebníků Pavla Zajíčka, Karla „Čárlího“ Soukupa či Vra-
tislava Brabence, kteří byli skutečně v rámci akce „Asanace“ donuceni k vystěhování.

10 Tzv. Trojanův seznam. Viz např. SANTA KLAUS (pseudonym Mikoláše Chadimy): Česká „neoficiální“ 
rocková scéna.

11 Viz např. POSPÍŠIL, Ivo – JURÁSEK, Vladimír: Příliš pozdě zemřít mladý. BiggBoss, Praha 2015, s. 137–150.
12 Jde o rusky psaný dokument předaný představiteli konzervativního křídla KSČ (podepsali jej Alois In-

dra, Drahomír Kolder, Antonín Kapek, Oldřich Švestka a Vasil Biľak) začátkem srpna 1968 sovětskému 
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Ostře ideologické a fakticky neostalinistické přístupy se v Tribuně zrcadlily i v roč-
níku 1983, kdy byla na jejích stránkách zahájena kampaň proti rockové „nové vlně“. 
Publikovány v ní tehdy byly seriály typu „Významné osobnosti revolučního hnutí“, 
mnoho článků oslavujících „prvního dělnického prezidenta“ Klementa Gottwalda, 
soustavné připomínky „Vítězného února 1948“, teoretické texty o třídním boji, stejně 
jako statě oslavující „dobytí“ pohraničí a jeho etnicky „zdravé“ osidlování.14

Samotná kampaň proti „nové vlně“ nebyla zahájena známým článkem „Nová“ vlna 
se starým obsahem (viz dále). Již o měsíc dříve, v únoru 1983, byl v Tribuně publikován 
text Judity Grossmannové Hudba je umění! Týkal se koncertu skupiny Pražský výběr 
v Hradci Králové a obsahoval otázky typu: Za co bojuje jejich umění? Komu slouží?15 
Již tehdy se objevily dobře známé výtky vůči nonkonformní rockové hudbě, která 
prý negativně a v rozporu s ideály socialismu ovlivňuje mladou generaci, je vulgární 
a neslučitelná s kulturní politikou KSČ.16 Jak skupina sama, tak její zřizovatelská 
agentura17 i pořadatel koncertu měli být voláni k odpovědnosti.18

Tyto motivy byly zanedlouho rozvedeny jak v Tribuně, tak v hlavním celostátním 
deníku Rudé právo a manifestovaly zjevný zájem státní moci o likvidaci nastupují-
cí rockové vlny. V nechvalně známém článku „Nová“ vlna se starým obsahem z břez-
na 198319 se objevila teze, že „novovlnné“ rockové skupiny jsou přímo či nepřímo ří-
zeny nepřátelskými ideo diverzními centrálami, které usilují o rozvrat mladé generace 
v táboře socialismu a o její příklon k nihilismu, drogám a apatii, což bylo vyjádřeno 
větami: Buďte lhostejní k životu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu! Nic nemá smysl!20

Identifikován a ocejchován nebyl pouze profesionálně fungující Pražský výběr, 
ale i amatérské rockové skupiny jako Jasná páka, Letadlo nebo Bronz. Fakticky zde šlo 
o ostrou výstrahu zřizovatelům kapel a pořadatelům koncertů, aby dále netolerovali 
a neumožňovali veřejnou produkci těchto formací a jim podobných, protože hrubě 
narušují zásady socialistické kulturní politiky a vědomě či nevědomě slouží cílům, které sleduje 

 vůdci Leonidu Iljiči Brežněvovi s požadavkem na „opravdovou pomoc a podporu všemi prostředky“ při 
záchraně socialismu v Československu. Samostatný druhý dopis Brežněvovi napsal Kapek.

13 K okolnostem založení Tribuny viz ŽELEZNÝ, Jakub: Vznik týdeníku Tribuna jako první legální tisko-
vé platformy antireformních sil v roce 1969. In: Sborník Národního muzea v Praze (Řada C – Literární 
historie), 2012, č. 4, s. 53–57.

14 Viz Tribuna. Týdeník pro ideologii a politiku, 1983, roč. 21.
15 GROSMANNOVÁ, Judita: Hudba je umění! Tamtéž, č. 7 (16. 2. 1983), s. 6.
16 Na těchto motivech byla postavena kampaň a trestní stíhání hudebního undergroundu z roku 1976. 

Stejné motivy rovněž procházely svazky StB vedenými na jednotlivé aktéry undergroundu. Viz např. 
MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o proce-
sech s českým undergroundem. Srovnej např. ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála 
(dále jen MV -KR), svazek a. č. 723419 (Vratislav Brabenec) a tamtéž, svazek a. č. 821542 (Milan Hlavsa).

17 Koncerty profesionálním skupinám (k udělení tohoto statusu musely projít kvalifikačními zkouš-
kami) zprostředkovávala příslušná státní agentura. Po odebrání tohoto statusu nemohla kapela vy-
stupovat za honorář. Ale i amatérské hraní podléhalo kvalifikačním zkouškám a skupina musela mít 
svého zřizovatele, tedy instituci, která nad ní vykonávala dohled.

18 GROSMANNOVÁ, Judita: Hudba je umění!, s. 6.
19 KRÝZL, Jan (pseudonym pro neznámý autorský kolektiv): „Nová“ vlna se starým obsahem. Tribuna, 

1983, roč. 21, č. 12 (23. 3. 1983), s. 5.
20 Tamtéž.
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Rudého práva,22 čímž byl represivní přístup stvrzen.
Restrikce skutečně na určitý čas negativně ovlivnila fungování jmenovaných sku-

pin i amatérské rockové hudby jako takové. Zejména mezi mladými lidmi ovšem 
vyvolala bouřlivý nesouhlas, který se projevil i velkým počtem dopisů adresovaných 
redakci Tribuny (často anonymních nebo bez uvedení adresy). Byť týdeník po celý rok 
otiskoval i podpůrné reakce (ať již skutečně došlé, nebo prefabrikované) ve stylu: Po-
važuji článek za příliš ohleduplný vůči těm kapelám23; i sama redakce nakonec přiznala, 
že značná část došlé pošty je zlá a sprostá.24 To ji ovšem jen utvrdilo v tom, že rocková 
hudba nebezpečně ovlivňuje „zdravý“ vývoj mládeže: Ať chceme nebo ne, rocková hudba 
je i dnes mohutnou politickou a mobilizační silou, což dokazuje i skutečnost, že se jí snaží zne-
užít i řada našich třídních nepřátel.25

Kampaň způsobila poprask i na krajských a oblastních úrovních – mezi zřizo-
vateli amatérských, ale i profesionálních skupin. Ti často spěchali, aby prezentovali 
své soubory jako zástupce loajální a výchovně nezávadné populární hudby. V Tribuně 
byly otištěny podpůrné dopisy vyjadřující připravenost podílet se na eliminaci „živlů“:  
…potřeba nekompromisního řešení těchto myšlenkově i umělecky škodlivých projevů a vlivů.26

Zároveň se v roce 1983 ukázalo, že ani v podmínkách „studeného“ počátku osm-
desátých let neexistoval jednotný postoj státních institucí k rockové hudbě. Oporou 
a legitimizací pro alternativní proudy byl o něco liberálnější přístup v „bratrských“ 
zemích – v Maďarsku, Polsku, ale i východním Německu. Odlišný koncept se rozví-
jel zejména na půdě Socialistického svazu mládeže (viz dále). Mimo to sama redak-
ce Tribuny otiskla koncem roku 1983 polemické stanovisko zástupců Svazu českých 
skladatelů a koncertních umělců (komise kritiků populární hudby), z nichž někteří 
byli současně členy redakční rady časopisu Melodie. Ti formulovali jiný pohled. Kon-
statovali, že restriktivní politika může přinést přesně opačný efekt, než je eliminace 
„nevhodné“ hudby – šíření ideologicky nepřátelských postojů pod vlivem solidární-
ho nesouhlasu. Domnívali se, že rocková „nová vlna“ je spíše než ideovou „diverzí“ 
zejména formou sebevyjádření mladé generace a že se primárně jedná o generační 
konflikt, který je třeba řešit jinak než restrikcemi: Necitlivé zásahy a zákazy prohlubují 
generační rozpory. Mimo to měly podle nich perzekuce blokovat „socialistické novátor-
ství“ a umělecké hledání.27

Odpověď Tribuny na uvedený polemický článek (otištěná na protistraně v témže 
čísle) byla jednoznačná: jakým novátorstvím je vystupování v operačním plášti a ve sli-
pech? Jak takové excesy přispívají k formování angažovaného socialistického postoje 
mladých lidí a třídní uvědomělosti? Závěr byl jednoznačný: Umění je stranické a třídní. 
O tom nemůže být ani chvíli diskuse.28

21 Tamtéž.
22 BAKEŠOVÁ, Zdena: Prevít rock – a my? Rudé právo, 30. 3. 1983, s. 2.
23 Vybráno z redakční pošty. „Nová“ vlna se starým obsahem. Tribuna, 1983, roč. 21, č. 16 (20. 4. 1983), s. 7.
24 Tamtéž.
25 Tamtéž.
26 DVORNÍK, Petr: Nová vlna. Tribuna, 1983, roč. 21, č. 18 (4. 5. 1983), s. 6.
27 DORŮŽKA, Lubomír – POLEDŇÁK, Ivan – ZAPLETAL, Petr: Slovo kritiky. Tamtéž, č. 46 (16. 11. 1983), s. 4.
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Jiným typem „odpovědi“ na to, který z přístupů k rockové hudbě v roce 1983 pře-
vážil, byla výměna vedení i redakčního okruhu Melodie. Lednové číslo ročníku 1984 
tak již připravoval nový tým, který časopisu vtiskl na několik let novou „budovatel-
skou“ tvář.29

Pokus o silovou likvidaci „nové vlny“ byl ovšem úspěšný jen krátkodobě: Nikdo 
nikde nehrál, rockeři byli zalezlí kdesi po sklepích a čekali, až se to přežene. I na Chmelnici ra-
ději vyhodili pojistky a pro jistotu klub na nějaký čas zavřeli z důvodu předstíraní rekonstrukce 
elektrického rozvodu.30

Během roku 1984 se rocková scéna postupně navrátila do původních kolejí (již na 
jeho začátku například přitáhl punkový Visací zámek na pražský Žofín více než tisícov-
ku diváků). Skupiny jmenované v nejznámějších difamačních textech se přejmenova-
ly a změnily zřizovatele (Jasná páka na Hudba Praha, Letadlo na Jižní pól, Bronz na Pavel 
Váně se skupinou). Zlikvidovány nebyly a rocková „nová vlna“ také ne (tu systematicky 
mnohem více brzdily povolávací rozkazy na vojnu).31 Boom zakládání nových skupin 
živelně sílil. Navíc, jak varovali výše uvedení kritici populární hudby Dorůžka, Po-
ledňák a Zapletal, některé z ocejchovaných kapel získaly aureolu mučednictví, která 
svým dosahem a dopadem jen rozšířila jejich dřívější posluchačský okruh. To se tý-
kalo v prvé řadě skupiny Pražský výběr, který se sice oproti postiženým amatérským 
souborům obnovil až za tři roky pod dočasným názvem Výběr, ale prostřednictvím 
tříletého umlčení získal mezi posluchači svého druhu „nesmrtelnost“.

V méně vyhrocené podobě (bez trestních stíhání a politicky opozičního kontextu) 
se tak v celém příběhu restriktivní kampaně „Nová“ vlna se starým obsahem jen zopako-
val jeden z efektů procesu proti hudebnímu undergroundu z roku 1976.32 Autentická 
rocková hudba i přes dočasné posílení represivních opatření umlčena nebyla, naopak 
získala novou dimenzi společenského dosahu.

Nelehký úkol mládežnické organizace

Jak bylo uvedeno, ve vztahu k rockové „nové vlně“ byl již v době kampaně Tribuny for-
mulován odlišný přístup na půdě Českého ústředního výboru Socialistického svazu 
mládeže (ČÚV SSM), jemuž byl v září 1983 předložen materiál Náměty pro postup orgá-

28 JANOUŠKOVEC, Jiří – KOHOUT, Jiří: Poznámky ke „slovu kritiky“. Tribuna, 1983, roč. 21, č. 46 
(16. 11. 1983), s. 5.

29 Melodie, 1984, roč. 22, č. 1. Vyměněn byl vedoucí i odpovědní redaktoři, zrušena byla redakční rada, 
mezi jejíž členy patřili výše uvedení Lubomír Dorůžka a Petr Zapletal, dále v ní figuroval například 
hudebník Oldřich Janota (do časopisu tehdy přispíval také kritik Jan Rejžek, členem rady ale nebyl). 
Od prvního čísla ročníku 1984 bylo uvedeno pouze nové vedení časopisu: Miroslav Kratochvíl a Petr 
Sedláček.

30 POSPÍŠIL, Ivo – JURÁSEK, Vladimír: Příliš pozdě zemřít mladý, s. 148.
31 Tamtéž, s. 148–150 a SANTA KLAUS (pseudonym Mikoláše Chadimy): Česká „neoficiální“ rocková scéna. 
32 Proces „Jirous a spol.“ probíhal skoro celý rok 1976. Byl namířen proti undergroundovému hnutí, na 

jehož obranu se pod organizační taktovkou Václava Havla postavili někteří umělci, intelektuálové, ale 
i politici vyloučení po roce 1969 z veřejného života. Spolu s implementací helsinských lidskoprávních 
aktů do československého právního řádu spoluinicioval vznik Charty 77. Proces byl často zjednodu-
šeně vnímán jako proces proti skupině The Plastic People of the Universe.
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ii nů a organizací SSM při řešení problematiky a dalšího rozvoje rockové hudby v ČSR.33 V něm 

byl uceleně rozpracován koncept festivalu Rockfest v podstatě v té podobě, ve které 
byl realizován o tři roky později. Ve zjevném rozporu s plošně zamítavým přístupem 
Tribuny v něm byla oceněna rocková hudba šedesátých let včetně beatových festiva-
lů,34 na nichž byly prezentovány i její nonkonformní odnože typu psychedelického 
rocku skupiny The Primitives Group: Vyvrcholením tohoto „sebeuvědomovacího“ období naší 
rockové scény byly tři celostátní beatové festivaly, které s poměrně značným uměleckým, ale 
i společenským zdarem proběhly v Praze v letech 1967–1971 (v letech 1969 a 1970 se neko-
naly – pozn. autora). Zůstává dluhem mládežnické organizace, že ve větší míře nepodchytila 
zrodivší se tradici kvalitní rockové hudby.35

Na půdě ČÚV SSM byl formulován sofistikovanější mechanismus kontroly ama-
térské rockové hudby, když stranické instituce podle něj promarnily možnost jejího 
ovlivňování, monitorování a usměrňování a tím nepřímo přispěly k růstu negativních 
jevů v jejím rámci. Čitelně zde byly kritizovány dopady silové kampaně Tribuny, vedení 
ČÚV SSM neskrývalo jiné preference: Naproti tomu ukvapená a jednostranná administra-
tivní opatření, k nimž poslední dobou dochází v krajích a na okresech, vzbuzují u části mládeže 
pocit, že jde o tažení proti rockové hudbě, které vychází z jejího nepochopení. Před mládežnic-
kou organizací tak stojí nelehký úkol obnovit rovnováhu, kdy rockové skupiny i jejich posluchači 
budou mít příznivé klima pro svou zálibu, kdy s pomocí dobrých vzorů bude zamezeno nega-
tivnímu působení souborů, které se nekriticky shlížejí v módních a extrémních příkladech ze 
Západu, kdy znovu zavládne tvůrčí atmosféra, v níž se bude dařit kvalitní vyhraněné domácí 
tvorbě.36 Předkladatelé koncepce přišli s konkrétními návrhy. Těmi byla zejména zku-
šenost svazu mládeže s organizací folkového, trampského a country festivalu Porta37, 
v jehož rámci byla – z jejich perspektivy – dovedně a elegantně podchycena celá tato 
oblast, zejména početná trampská subkultura: Jako příklad rockové scéně může sloužit 
situace v oblasti folkových, countryových a trampských skupin, kde si SSM jako pořadatel roz-
větveného festivalu Porta získal důvěru mladých interpretů, kteří v něm vidí oporu, garanta 
i rádce pro svou záslužnou činnost.38

Druhým vzorovým modelem byla podpora socialisticky angažované rockové hud-
by, která se rozvíjela v sousedním východním Německu. Konkrétně byl uveden festival 
Soli -beat,39 jenž dostával značný prostor v tamních médiích, populárních anketách, 
hudebních vydavatelstvích apod. Vybrané rockové kapely v NDR hrály na velkých 

33 NA, f. ÚV SSM, k. 279, Podklady pro 11. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 27. 9. 1983.
34 VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock’n’roll?, s. 224–230.
35 NA, f. ÚV SSM, k. 279, Podklady pro 11. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 27. 9. 1983.
36 Tamtéž.
37 Porta byla založena v roce 1967 v Ústí nad Labem. Od roku 1971 se na její organizaci spolupodílel 

SSM a od roku 1975 spadala pod jím pořádané festivaly zájmové umělecké činnosti. Největšího věhlasu 
dosáhla v osmdesátých letech, kdy se její finálová kola konala v Plzni -Lochotíně. Návštěvnost tehdy do-
sahovala až 30 tisíc diváků. Mimo značný mediální ohlas (některé ročníky byly živě vysílány i rozhlasem) 
pravidelně vydávala hudební nakladatelství Supraphon a Panton z finálových kol dlouhohrající desky.

38 NA, f. ÚV SSM, k. 279, Podklady pro 11. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 27. 9. 1983.
39 Oficiální několikadenní rockové festivaly konané v letech 1982–1987 ve východoberlínském Paláci re-

publiky. Oficiální název zněl Rock za mír (Rock für den Frieden). Přestože měly zřejmý propagandistický 
rozměr, získaly si mezi rockovým publikem oblibu (návštěvnost až 20 tisíc diváků) a obdobně jako 
v případě Porty byly z festivalu oficiálně vydávány desky, zde nakladatelstvím Amiga.
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solidárních koncertech ve prospěch komunistických bojovníků v Chile i na jiných 
bojištích třetího světa. Později se snažily imitovat v západním Německu kulminující 
pacifistické hnutí proti nukleárnímu zbrojení.40

Zájmem SSM jistě nebylo podporovat rockovou hudbu a s ní spojená sociální 
nonkonformní hnutí, ale naopak jejich „taktní“ usměrňování se systematickou evi-
dencí a monitoringem: Taková akce nejenže dokonale zmapuje a „zastřeší“ rockovou scénu 
v ČSR, ale zároveň se stane předpokladem k ujednocení kritérií a požadavků na úroveň soubo-
rů, vloží systém pochval, ale i „sankcí“ do rukou svazácké organizace – ve spojení s odbornými 
spolupracovníky zaktivizuje, podchytí, ale i usměrní široké posluchačské pole.41

Tomu odpovídal závazek, že založení přehlídky musí probíhat v koordinaci ne-
jen s republikovým ministerstvem kultury (MK), ale i s ministerstvem vnitra (MV). 
Již tehdejší koncept po vzoru Porty předpokládal plošnou celorepublikovou evidenci 
amatérské rockové scény pomocí okresních a krajských postupových kol vrcholících 
soutěžní přehlídkou v Praze. Stejně tak byla plánována „výchova“ rockových skupin 
prostřednictvím seminářů a metodických školení pro jejich vedoucí.42

Materiál vzalo předsednictvo ČÚV SSM na vědomí a jeho členům bylo uloženo 
připomínkování.43 Do agendy jeho schůze se vrátil brzy, koncem listopadu 1983. Ve-
dení svazu mládeže v té době stále předpokládalo, že se celorepublikový festival ama-
térské rockové hudby uspořádá již v roce 1984. V zápise z jednání je k tomu uvedeno: 
ČÚV SSM společně s MK ČSR se bude podílet na uspořádání republikové přehlídky amatér-
ských rockových skupin, spojené s odbornými semináři. T[ermín]: každoročně.44

Zpracování soutěžního řádu Rockfestu a proškolení krajských a oblastních orga-
nizací SSM mělo proběhnout do konce ledna 1984. K týmu, který festival připravo-
val, se připojil tajemník ČÚV Jaroslav Koutný. V připomínkovém řízení, probíhajícím 
mezi říjnem a listopadem 1983, byl původní koncept, který zůstal v jádru zachován, 
doplněn o podpůrné ideologické zarámování. Rocková hudba byla označena za au-
tentický lidový hudební projev s prvky internacionalismu, projevující se prostřed-
nictvím moderního propojení bělošských a černošských lidových motivů. Měla mít 
i dialektické vlastnosti – schopnost rozvoje od úplné jednoduchosti přístupné i nej-
větším začátečníkům až po specificky vyspělé umělecké tvary. Zdůrazněn byl sociál- 
ně angažovaný rozměr rockové hudby – po vzoru zmíněného východoněmeckého 
Soli -beatu – s potenciálem podpořit stranické kampaně proti rasismu, nukleární-
mu zbrojení, pravičáctví apod. Možnosti angažovaného využití rockové hudby byly 
shrnuty následovně: Je nezbytné cílevědomě a systematicky uvést rozvoj rockové hudby do 
souladu s ideovými potřebami socialistické společnosti a využít její sdělnosti k prosazení našich 
kulturně -politických cílů.45

40 NA, f. ÚV SSM, k. 279, Podklady pro 11. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 27. 9. 1983. (Dobrý zvuk 
Soli -beatu, příloha k materiálu Náměty pro postup orgánů a organizací SSM při řešení problematiky a dalšího 
rozvoje rockové hudby v ČSR; šlo o článek původně publikovaný v časopise Melodie v květnu 1982).

41 Tamtéž.
42 Tamtéž.
43 Tamtéž.
44 NA, f. ÚV SSM, k. 279, Návrh postupu při řešení problematiky rockové hudby orgány a organizacemi 

SSM v ČSR, podklady pro 13. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 22. 11. 1983.
45 Tamtéž.
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mladých – TKM), tak s rozhlasem (pořad Studio mladých). Byly stanoveny i další kon-
krétní kroky vedoucí k realizaci prvního Rockfestu během roku 1984. K tomu ovšem 
nikdy nedošlo. Projevilo se to i v archivním materiálu z listopadu 1983. Sedm z dva-
nácti bodů plánu bylo ručně přeškrtáno (viz příloha)46 a myšlenka na festival byla do 
roku 1985 „uspána“.

Za jakých okolností a kdy přesně došlo k zamítnutí svazáckého záměru, na úrovni 
ČÚV SSM již schváleného předsednictvem, kterému bylo během podzimu 1983 věno-
váno značné úsilí, může být předmětem dalšího archivního výzkumu (nelze ovšem 
vyloučit, že zamítnutí konceptu Rockfestů probíhalo v osobní a neprotokolované ro-
vině a jeho rekonstrukce tím bude limitovaná).

Konečně Rockfest!

Myšlenky na festival rockové hudby zmizely z agendy ČÚV SSM v době mezi listopa-
dem 1983 a březnem 1985. Až poté bylo schváleno jejich začlenění do nové pětiletky 
festivalů zájmové umělecké činnosti (ZÚČ) na léta 1986–1990.47 Typickým festivalem 
ZUČ byla právě již výše zmiňovaná Porta.48 Příznačné je, že jinou takovou přehlídkou 
(organizovanou federálním ÚV, nikoliv českým ÚV SSM) byl nechvalně proslulý pro-
režimní Festival politické písně Sokolov.49

Svazácké festivaly ZÚČ jako takové plnily linii a úkoly dané sjezdy KSČ, ostatně 
jako veškerá činnost SSM. Jejich cílem byla systematická a metodicky vedená aktiviza-
ce dětí a mládeže na základě výchovných „ideálů“ socialismu a měly plnit úlohu v dů-
sledném a systematickém ovlivňování, motivování, usměrňování a vedení kolektivů i jednotlivců 
a věnovat se péči o jejich ideový a umělecký růst v souladu s cíli socialistické kulturní politiky.50

Předpokladem pro plnění cílů byla v prvé řadě pečlivá evidence umožňující včasné 
výchovné intervence: Základní podmínkou pro účinné ideové a metodické ovlivňování práce 
souborů ZUČ je důsledná evidence kolektivů a jednotlivců […] nedostatečný přehled často brzdí 
systematickou výchovnou práci.51

Informace o souborech napříč amatérskými uměleckými činnostmi a o jejich so-
ciálních okruzích si představitelé SSM nenechávali pro sebe a předávali je dalším stát-

46 Tamtéž.
47 NA, f. ÚV SSM, k. 284, Hodnocení akcí zájmové umělecké činnosti SSM v ČSR a návrh na vyhlášení 

soutěží, přehlídek a festivalů SSM v rámci Festivalu zájmové umělecké činnosti do roku 1990, podkla-
dy pro 28. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 12. 3. 1985.

48 Dalšími byly např. Šrámkův Písek (divadelnictví), Wolkerův Prostějov (recitace), Trienale mladých 
neprofesionálních výtvarníků, Národní literární soutěž mladých autorů aj. – viz tamtéž.

49 Byl pořádán v letech 1973–1988 a prošla jím valná část profesionálně vystupujících hudebníků po-
pulární a rockové hudby (vystupovaly na něm ale i amatérské soubory). Žánrově byl rozmanitý: od 
diskotékové pop-music po (angažovanou) metalovou hudbu v osmdesátých letech.

50 NA, f. ÚV SSM, k. 284, Hodnocení akcí zájmové umělecké činnosti SSM v ČSR a návrh na vyhlášení 
soutěží, přehlídek a festivalů SSM v rámci Festivalu zájmové umělecké činnosti do roku 1990, podkla-
dy pro 28. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 12. 3. 1985.

51 Tamtéž, k. 285, Hodnocení stavu zájmové umělecké činnosti SSM v ČSR za období let 1980–85 a ná-
vrh opatření k jejímu dalšímu rozvoji do roku 1990, podklady pro 33. schůzi předsednictva ČÚV SSM 
z 10. 9. 1985.
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ním institucím. Pokyn zněl: Pravidelně poskytovat přehledy o evidovaných souborech ZUČ 
[…] státním orgánům…52 S ohledem na metodickou jednotnost se ČÚV SSM později stal 
jedním z garantů pomaturitního studia s příznačným názvem „Problematika spole-
čenského ovlivňování volného času dětí a mládeže“.53

Při prosazení Rockfestů v roce 1985 ČÚV SSM znovu postupoval v součinnosti 
s republikovým (českým) ministerstvem kultury a jím zřizovaným Ústavem pro kul-
turně výchovnou činnost (ÚKVČ). S ohledem na dataci konečného schválení festivalu 
by bylo zavádějící dávat jej do souvislosti s nástupem Michaila S. Gorbačova do funk-
ce generálního tajemníka KSSS a následnými liberalizačními reformami54 (později 
byl Rockfest například v okruhu Plastic People vnímán jako jeden z příkladů perestroj-
kového uvolňování v Československu55). Schůze ČÚV SSM, kde došlo k dále již neroz-
porovanému schválení oficiální přehlídky amatérských rockových skupin, proběhla 
den po Gorbačovově zvolení, nehledě na to, že koncept byl k dispozici již od roku 
1983. Mimo to lze předpokládat, že druhý pokus o prosazení Rockfestů byl zástupci 
SSM politicky předjednán, aby nedošlo k opakování situace z doby před dvěma lety.

Vraťme se ale k okolnostem schválení Rockfestů v březnu 1985. Jak bylo uvedeno, 
za modelový festival ZUČ byla považována zmiňovaná Porta. Úspěch v systematic-
kém dohledu nad folkovými, trampskými a country komunitami měl být přenesen 
do oblasti amatérské rockové hudby: Neutuchající zájem mládeže ve věku 14–25 let o roc-
kovou hudbu a skutečnost, že tento hudební žánr nemá dosud vlastní specifickou akci, je jednou 
z příčin živelnosti a z ní se odvíjejících nedostatků, s nimiž se setkáváme. SSM v ČSR by pro-
střednictvím této přehlídky (podobně jako na Portě) měl příležitost ovlivnit ideovou, uměleckou 
a interpretační úroveň amatérských rockových skupin.56

Časopis Tribuna ani žádná instituce na jaře 1985 nespustily další kolo kampaně ve 
smyslu silového řešení „problematiky“ rockové hudby, a tak skutečně mohla od jara 
1985 začít metodická školení amatérských rockových souborů.57 Po ne vždy hladkém 
zavádění krajských postupových kol proběhlo v červnu 1986 první třídenní finále 
Rockfestu v symbolických prostorách pražského Paláce kultury.

52 Tamtéž.
53 NA, f. ÚV SSM, k. 345, Informace o vzdělávacích akcích ÚKVČ, připravených ve školním roce 1986/87 

ve spolupráci s ČÚV SSM pro soubory a kolektivy ZUČ, podklady pro 63. schůzi sekretariátu ČÚV 
SSM z 26. 8. 1986. Též tamtéž, k. 288, Podklady pro 42. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 11. 6. 1986. 
Poznámka: tato agenda vycházela z usnesení vlády č. 73/1985 K zásadám společenského ovlivňování volné-
ho času dětí a mládeže v Socialistickém svazu mládeže.

54 Michail S. Gorbačov byl zvolen do funkce generálního tajemníka KSSS v březnu 1985. Z důvodů eko-
nomického a vojenského zaostávání Sovětského svazu realizoval řadu reformních projektů známých 
jako perestrojka a glasnosť. Došlo tehdy k faktickému zrušení cenzury, rozvolnění vztahů mezi státy 
sovětského bloku, později byly vytvořeny zárodky politické plurality. Nechtěným dopadem liberaliza-
ce byl růst národnostních tenzí uvnitř SSSR a ve výsledku rozklad sovětského impéria.

55 Viz např. archiv autora (dále jen AA), dopis Jana Brabce Vratislavu Brabencovi z léta 1989.
56 NA, f. ÚV SSM, k. 284, Hodnocení akcí zájmové umělecké činnosti SSM v ČSR a návrh na vyhlášení 

soutěží, přehlídek a festivalů SSM v rámci Festivalu zájmové umělecké činnosti do roku 1990, podkla-
dy pro 28. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 12. 3. 1985.

57 NA, f. ÚV SSM, k. 285, Plán hlavních akcí českého ústředního výboru SSM na II. pol. 1985, podklady 
pro 30. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 14. 5. 1985.
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klad nebyl na předsednictvu ani na sekretariátu ČÚV SSM předložen. Modifikace 
vznikly až na podzim 1986 na základě zkušeností z prvních krajských postupových 
kol a národního finále v červnu toho roku. V tomto smyslu byl vypracován materiál 
Hodnocení 1. ročníku festivalu rockových skupin ROCKFEST ’86 a politicko -organizační za-
bezpečení festivalu ROCKFEST ’87.58 Zde je ještě možné vystopovat konflikt postoje ČÚV 
SSM a přístupu Tribuny z roku 1983: Pokud výsledný „obraz“ není v souladu s kulturně-
-politickými postoji, které od dnešního mladého člověka očekáváme, nelze tento jev vyřešit poho-
dlným represivním opatřením.59 […] Rockfest chtěl podat pomocnou ruku i těm skupinám, s ni-
miž zatím nikdo tvůrčí a politický dialog nevedl anebo na jejichž dalším umělecko -politickém 
vývoji se podepsala necitlivá ruka.60

Zopakován byl i motiv objevující se již v roce 1983, že z hlediska zájmů socialismu 
jsou v oblasti amatérské rockové hudby restriktivní postupy kontraproduktivní – vy-
tváří bázi pro emočně podbarvenou ideovou opozici a mohou přivést část mládeže 
k více či méně protirežimním hnutím: Rockfest znamenal v tomto smyslu příznivý krok 
směrem k mladému člověku a bylo by škoda jeho důvěru zklamat a odsunout část aktivních 
iniciativních mladých lidí směrem k jakémusi „novému undergroundu“.61

Představitelé svazácké organizace pochopili, že nejlepší „prevencí“ vzniku široké-
ho subkulturního a undergroundového hnutí nejsou represe, ale naopak vytvoření 
prostoru, který dokáže část jeho „adeptů“ řízeně absorbovat. Tak mohl být under-
ground marginalizován. Z pohledu SSM, potažmo dalších státních institucí proto 
bylo vítaným a slibným zjištěním to, že na základě zkušeností z prvního Rockfestu se 
zdála být velká část amatérské rockové scény napříč žánry a subkulturami zaměřená 
na popularizaci svých skupin a přímo či nepřímo komerčně orientovaná. Představi-
telé SSM se domnívali, že rockové soubory lze touto cestou buď přímo ovlivňovat, 
nebo s nimi alespoň opatrně „pracovat“. Zdálo se, že žádoucí usměrnění amatérské 
rockové scény nemusí být tak komplikované, jak by se mohlo navenek jevit například 
podle nonkonformní vizuality některých punkových a metalových skupin a subkul-
turního okruhu jejich příznivců. Závěr zněl, že takto bude možno amatérskou rockovou 
scénu odborně a ideově vést, usměrňovat, řídit, koordinovat a taktně regulovat (kontrolovat).62

Svazu mládeže se podařilo sestavit dobře fungující „dramaturgicko -organizační 
komisi“,63 ve které se sešli mnozí z těch, kdo se pohybovali ve skutečném centru roc-
kové „nové vlny“. Jejími členy byli například Luboš Schmidtmajer, dramaturg novo-
vlnného Junior Klubu Chmelnice, ale i další z organizátorů rockového života napříč 
republikou (Lenka Zogatová, SSM zastupoval Milan Petriščák) a známí publicisté 
(Jiří Černý, Josef Vlček). Svazáci i s jejich pomocí na Rockfest přivedli skupiny v rocko- 
vých subkulturách autenticky „ukotvené“, včetně těch, kterých se explicitně dotkly 
restrikce během kampaně „Nová“ vlna se starým obsahem. Lídr Pražského výběru Michael 

58 Tamtéž, k. 345, Podklady pro 66. schůzi sekretariátu ČÚV SSM z 28. 10. 1986.
59 Tamtéž.
60 Tamtéž.
61 Tamtéž.
62 Tamtéž.
63 Tamtéž.
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Kocáb byl členem poroty prvního finálového kola festivalu a současně získal umělec-
ké ocenění stejně jako kytarista téže skupiny Michal Pavlíček.64 Jasná páka, v mezidobí 
přejmenovaná na Hudbu Praha, pak byla jednou z „kmenových kapel“ Rockfestů po 
celou dobu jejich existence.

Vedení SSM získalo pro festival od roku 1986 plošné politické a tím i finanční 
a mediální pokrytí. Po vzoru Porty se zejména z finálových kol staly „monstrakce“ 
s rozpočtem blížícím se jednomu milionu korun, což tehdy představovalo vysokou 
sumu.65 Potřebný politický souhlas se zrcadlil i v tom, že značná část nákladů na fes-
tival, které měl nést přímo ČÚV SSM, byla sanována z rozpočtu Úřadu vlády ČSR. Na 
Rockfest finančně přispívalo též republikové ministerstvo kultury, Československý 
rozhlas, hudební nakladatelství Panton a Supraphon a Český hudební fond.66 Tiskový 
mediální ohlas zajišťovaly zejména časopisy Melodie a Mladý svět (ten ČÚV SSM přímo 
zřizoval, což vytvářelo žádoucí synergie).

Zájemců měli víc než dost

Rockfesty prošla v letech 1986–1989 velká část kapel z generace „nové vlny“ (středně-
proudé, punkové, metalové), ale dokonce i některé ze sféry hudebního undergroun-
du. Soubory ověnčené cenami při jejich finálových kolech byly třeba Laura a její tygři, 
zmiňovaná Hudba Praha, Precedens (v prvním ročníku se zpěvačkou Bárou Basikovou), 
Krásné nové stroje nebo reggae kapela Babalet. Metal zastupovaly známé skupiny tohoto 
žánru Vitacit, Titanic, Arakain (tehdy s Lucií Bílou), později i black -metalový Törr (in-
klinující k satanismu). Punkové kapely jako Hrdinové nové fronty, Zóna A, Visací zámek 
(pod zkratkou V. Z.) či Znouzectnost přivedly do Paláce kultury zde neobvyklé publi-
kum – pankáče s „číry“ na hlavách a spínacími špendlíky na oblečení, kteří v sálech, 
které přednostně sloužily sjezdům KSČ, „pogovali“. Na Rockfestech začínala i řada 
dalších později úspěšných skupin z různých koutů republiky jako Mňága a Žďorp, 
Buty, Tři sestry, Už jsme doma aj.67

Svazácké organizaci se vědomě či nevědomě podařilo odhalit mimořádnou „díru 
na trhu“, neboť až na výjimky typu Junior klubu Chmelnice neexistoval v socialistic-
kém Československu běžný rockový klubový život. Účast na Rockfestu – a platilo to 

64 BLAŽKOVÁ, Gabriela – SMOLAN, Karel: Konečně se dočkali. Ohlédnutí za Rockfestem ’86. Melodie, 
1986, roč. 24, č. 9, s. 8–9 a BLAŽKOVÁ, Gabriela – BERG, Jiří: Konečně se dočkali. Ohlédnutí za Rock- 
festem ’86 (část 2). Tamtéž, č. 10, s. 8.

65 NA, f. ÚV SSM, k. 346, Návrh rozpočtu na akci 2. ročník festivalu amatérských rockových skupin 
Rockfest ’87, podklady pro 71. schůzi sekretariátu ČÚV SSM z 23. 3. 1987.

66 Tamtéž.
67 Viz např. BLAŽKOVÁ, Gabriela – SMOLAN, Karel: Konečně se dočkali. Ohlédnutí za Rockfestem ’86,  

s. 8–9; BLAŽKOVÁ, Gabriela – BERG, Jiří: Konečně se dočkali. Ohlédnutí za Rockfestem ’86 (část 2), s. 8;  
Kol. autorů: Rockfest 87. Melodie, 1987, roč. 25, č. 7, s. 8–9; Kol. autorů: Rockfest 1988. Melodie, 1988, 
roč. 26, č. 6. s. 10–11; VLASÁK, Vladimír: Rockový čtyřdeník aneb festivalová tříšť. Melodie, 1989,  
roč. 27, č. 5, s. 138–139. Srov. s Profily Rockfestu. Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha 1987; ROCK- 
FEST ’88. Zpravodaj 3. ročníku národního festivalu amatérských rockových skupin. ČÚV SSM, Praha 1988 (ne-
prodejný tisk); ROCKFEST ’89. Noviny 4. ročníku národní přehlídky amatérských rockových skupin. Centrum 
pro volný čas mládeže ČÚV SSM, Praha 1989 a díl Rockfesty a heavy metal (cca 1984–89) televizního 
cyklu Bigbít – viz http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/29935818340/ (citováno k 6. 4. 2017).
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skupiny ojedinělou příležitost k většímu koncertu; u mimopražských pak, v případě 
postupu do finálového kola, možnost „předvést se“ v hlavním městě.

„Úspěch“ Rockfestů nabyl záhy takových rozměrů, že přístup ČÚV SSM v usměr-
ňování a ovlivňování amatérské rockové hudby vedl již během jeho druhého roční-
ku k tomu, co se silové represivní politice nedařilo od poloviny sedmdesátých let. 
Rockfest přispěl podstatnou měrou k rozkladu ikonické skupiny undergroundového 
hnutí The Plastic People of the Universe. Ta se od roku 1986 začala štěpit do dvou po-
stojově později neslučitelných táborů, kdy část kapely zastoupená zejména Milanem 
Hlavsou68 myšlenku Rockfestů podporovala a chtěla na nich vystupovat,69 ale druhá 
část to odmítala (zejména hypotetické hraní v symbolickém Paláci kultury, tzv. Paku-
lu). Prostřednictvím osobních vazeb na Junior klub Chmelnice se Plastic People (PP) 
nakonec přihlásili na pražské krajské kolo konané v Lucerně v únoru 1987. Pod zkrat-
kou PPU – dobře se vědělo, kdo se pod ní skrývá – byli Plastici komisí vybráni k účasti 
na koncertu. Zásahem Státní bezpečnosti však bylo jejich vystoupení v den konání 
zmařeno. StB byla vedena obavami, že by se veřejný koncert legendární undergroun-
dové skupiny mohl stát pláštíkem pro sraz opoziční Charty 77.70 Jasně se vykreslily 
tehdejší nevyřčené hranice: rocková autentičnost byla v Praze a na Rockfestech povo-
lena (a monitorována), jakékoliv vazby na politickou opozici ale zůstávaly tabu a pod-
léhaly represím.

Po „vyhazovu“ Plastiků z předsálí Lucerny se spory ve skupině vyhrotily. Milan 
Hlavsa začal vystupovat s povolenou Garáží, Plastiky tlačil k přejmenování a o rok poz-
ději založil na jejich troskách novou oficiálně povolenou skupinu Půlnoc. Ta již s vystu-
pováním neměla potíže. Jiná část kapely představovaná tehdy zejména Janem Brabcem 
a zpovzdálí demiurgem Plastiků Ivanem M. Jirousem (který byl tehdy vázán ochranným 
dohledem po návratu z výkonu trestu na bydliště na Vysočině a ztrácel tak na skupinu 
vliv) odmítala jakákoliv další jednání se státními institucemi. Naopak se zapojovala do 
protirežimních demonstrací sílících od roku 1988: Buď postavit opět proti všemu název 
PP se vší parádou, anebo změnit jméno, to znamená zlomit se. […] Tedy jim šlo o jméno, aby se 
zbavili jména, vlastně synonyma společenství a postoje, který jim vadí, který chtějí zničit a ničej. 
[…] zbavit se neústupnosti, lpění na vlastním. To ta hudba vždycky vyjadřovala, „ducha, kterej 
se nedá zničit“. […] Tenhle pseudonym je naším jménem, protože my jsme tě k němu donutili. To 
není svobodná vůle. To je jasná platnost a aktuálnost Magorovy „Zprávy“71.72

68 Milan Hlavsa (1951–2001), spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe a její „dvorní“ skla-
datel. Jedna z hlavních postav undergroundového hnutí. Po rozkladu PP založil v roce 1988 oficiálně 
povolenou skupinu Půlnoc. Plastic People se obnovili v roce 1997 na přání Václava Havla při příležitosti 
20. výročí Charty 77.

69 Hlavsa se jednoznačně přihlásil k myšlence Rockfestů v rozhovoru pro samizdat Revolver Revue, který 
byl pořízen na podzim roku 1986. Viz Tentokrát bez maskovacích manévrů… (rozhovor s Milanem 
Hlavsou). Revolver Revue, 1987, č. 6, nestránkováno.

70 Viz např. ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 821542 (Milan Hlavsa), Správa StB Praha, 2b odbor, Agenturní 
záznam z 2. 2. 1987 a tamtéž, Agenturní záznam z 5. 2. 1987; ABS, f. Správa kontrarozvědky pro 
boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (A 36), Informace o bezpečnostní situaci a aktuálních pro-
blémech práce za prvé čtvrtletí roku 1987 v problematikách 3. odboru X. S -SNB z 18. 3. 1987, část 
Vyhodnocení plánu práce 3. odboru X. správy SNB, 1.–3. čtvrtletí za rok 1987 z 11. 1. 1988.
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Nedlouho po zániku undergroundové legendy došlo k paradoxní situaci. Na jaře 
1989 byli někteří z dřívějšího „plastikovského“ okruhu znovu vězněni za protirežimní 
činnost (Ivan M. Jirous) nebo čelili trestnímu stíhání za občanské aktivity v rámci 
protirežimní činnosti (Petr Placák, Jan Brabec). Jiní (skupina Půlnoc) v ten samý čas 
přebírali oficiální cenu v Paláci kultury, koncertovali dokonce v nepřátelských Spo-
jených státech, kde jejich činnost nelibě nesl bývalý člen PP Vratislav Brabenec (který 
byl v roce 1982 donucen k vystěhování), nebo později na prvních stadionových rocko-
vých koncertech pořádaných v Československu (v pražském Edenu v červnu 1989).73

Okolnosti rozkladu Plastiků, resp. jejich plánovaná účast na Rockfestu vyvolala roz-
ruch v kruzích tzv. druhé kultury. Nejednalo se ale pouze o PP. Jak bylo zmíněno, na 
zmiňovaném festivalu pravidelně vystupovaly i skupiny z jádra punkové subkultury, 
jako Hrdinové nové fronty nebo Zóna A, jejíž část se v průběhu osmdesátých let sociál-
ně propojila s undergroundovým hnutím.74 Rockfest přilákal i další skupiny ukotvené 
v druhé kultuře – například soubor Ženy, který vystupoval v Služetíně, jedné z teh-
dejších bašt undergroundu, jež byla nevybíravými perzekucemi zlikvidována (nuce-
ným vyvlastněním).75 To vše vyvolávalo rozsáhlé polemiky na stránkách samizdatových 
časopisů. Ivan M. Jirous spojil debatu o Rockfestech s jinou „podzemní“ debatou té 
doby o knize Jana Pelce A bude hůř. Na okraj úspěšného etablování tohoto festivalu po-
znamenal: Takže – a je to pro mne bolestný říct, viď Milane Hlavso, koneckonců jde pouze o to 
vydržet určitou dobu. […] Těch skutečnejch rockerů nebo punků zbyde tolik, jako když suchou 
dlaní proteče písek… Nemusíte je ani vychovávat, ani vést k lepším zítřkům. Poserou se sami…76

Zřetelné štěpení – nejjasněji viditelné na osudu Plastiků – vytvářelo v undergroun-
dovém hnutí potřebu nově definovat, kde se nachází hranice mezi oficiálním a neofi-
ciálním, řečeno jazykem undergroundového hnutí mezi „první“ a „druhou“ kulturou: 
Poslední dobou se mi zdá, že spousta zpěváčků si taky popletla povětří. […] Magore, vždyť ty 
musíš mít z toho Rockfestu vlasy až na prdel. Budeš muset asi znova vysvětlovat, co je druhá 
kultura a establišment.77

71 Míněna Zpráva o třetím českém hudebním obrození (1975), zásadní text Ivana M. Jirouse o českém under-
groundovém hnutí sedmdesátých let.

72 AA, BRABEC, Jan: K věci PP (strojopis z léta 1989). Srov. BRABEC, Jan: Plastic People of the Universe – 
krach jedné identity (rozhovor s Janem Brabcem). Vokno, 1990, č. 19, s. 29–31.

73 Viz např. MORLEY, Jefferson: Midnight Journey: The Timely Death of the Plastic People. The Village 
Voice, 1988, roč. 33, č. 42, s. 27–31; KRČIL, Bohumil „Bob“: Prokopnutý buben aneb Příběh jednoho 
dobročinného koncertu. Vokno, 1990, č. 19, s. 31–34; AA, Vratislav Brabenec v rozhovoru s autorem 
a Františkem Stárkem Čuňasem, 22. 5. 2013; POSPÍŠIL, Ivo – JURÁSEK, Vladimír: Příliš pozdě zemřít 
mladý, s. 208–215; HANZEL, Vladimír: Ceny Melodie ’88 (Společenský sál Paláce kultury 13. 3. 1989). 
In: ROCKFEST ’89. Noviny 4. ročníku národní přehlídky amatérských rockových skupin, nestránkováno 
a POSPÍŠIL, Ivo – VLČEK, Josef: Americký deníček. Melodie, 1989, roč. 27, č. 8, s. 232–233.

74 Viz např. díl No future z televizního cyklu Fenomén underground – viz http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10419676635-fenomen -underground/ (citováno k 6. 4. 2017). Srov. JIROUS, Ivan M.: Něžná je 
noc. Vokno, 1988, č. 14, nestránkováno.

75 FIALA, J. S.: Služetín – In Memorian. Voknoviny, 1987, č. 1, nestránkováno. Srov. STÁREK ČUŇAS, 
František – KOSTÚR, Jiří: Baráky. Souostroví svobody. Pulchra, Praha 2010, s. 432–445.

76 JIROUS, Ivan M.: Něžná je noc.
77 SVĚDEK (pseudonym Milana Padevěda): Kam s tím androšem, pane Magore? Voknoviny, 1988, č. 8, 

nestránkováno. V poslední části citace je zjevná narážka na PP, resp. na jejich nahrávky Co znamená 
vésti koně, Půlnoční myš, Pašijové hry velikonoční a Hovězí porážka.
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koláš Chadima, který prošel alternativní rockovou scénou sedmdesátých let a byl po-
važován i za jednoho z inspirátorů „nové vlny“: Jedním z kuloárových hitů poslední doby 
je euforie nad jistým zmoudřením úřadů, které je mylně nazýváno liberalizací. […] Úřady si 
prostě jenom uvědomily, že protirockové kampaně v začátku desetiletí nezafungovaly, jak měly. 
[…] Je přece lepší místo perzekuce (a ostudy na Západě) podchycovat a „vychovávat“ mladé 
talenty. […] Vždyť většině začínajících rockerů jde především o to stát se slavnými a této touze 
jsou ochotni leccos obětovat. […] Vydáme mu desku, necháme ho hudbou živit, ale nebude to 
zadarmo.78 Dále varoval, že Rockfesty slouží i k monitoringu rockové scény a získaná 
zjištění jsou poskytována státně -represivním orgánům: V porotě seděli mimo jiné i mlá-
deži v onom krajském městě dobře známí příslušníci StB. […] Na Rockfestu nespolupracují jen 
kulturní instituce!79

Hudební underground se začal přeskupovat a generovat nové „anti -rockfestové“ 
skupiny.80 V této atmosféře částečně proběhl i první zmařený pokus o později kultov-
ní rockový festival v Trutnově.81

Převažující většina amatérské rockové scény ovšem nemínila nechat ležet ladem 
příležitosti, které Rockfesty nabízely. Tím spíše, když byla v jejich kontextu a ve spolu-
práci s hudebním nakladatelstvím Panton v roce 1987 zřízena edice Rock debut, kte-
rá prolamovala „klatbu“ nad amatérskou rockovou hudbou ve smyslu jejího oficiál- 
ního vydávání.82 Možnosti dané rockfestovou politikou se zřejmě zdály o to atrak-
tivnější, že v chaotickém a komplikovaném „přestavbovém“ období mohla být stě-
ží jasně definována a zejména plošně dodržována „usměrňovací“ úloha festivalu (ve 
zmíněné edici Rock debut byla například vydána, pod zkratkou P. V. O., EP nahrávka 
skupině Psí vojáci, která udržovala vazby na opoziční hnutí a na Rockfestech nikdy 
nevystoupila). Nepřehledný „pohyb“ zejména při posledních ročnících trefně glosoval 
jiný výrazný aktér „nové vlny“, Ivo Pospíšil, spoluzakladatel skupiny Garáž, která na 
tomto festivalu také nevystupovala: Zájemců o možnost zahrát si pod velkým papundeklo-
vým erbem SSM měli víc než dost. […] Jedni se snažili rock and rollem šířit svazáctví a druzí se 
přes svazáky snažili šířit rock and roll.83

Rockfesty nabývaly rok od roku na síle. Již na druhý ročník finálového kola v roce 
1987 dorazilo patnáct tisíc diváků, na tom posledním, na jaře 1989, jich bylo více než 
dvakrát tolik. Prostorově se rozprostřely nejen v Paláci kultury, který stále symbolicky 

78 ZUBAŘ, Josef (pseudonym Mikoláše Chadimy): Současný stav amatérského rock’n’rollu. Vokno, 1988, 
č. 14, nestránkováno.

79 Tamtéž.
80 Viz např. CHOLÍNSKÝ, Jan: Stojíme u zdi. K českému hudebnímu undergroundu 80. let, s. 78–91.
81 První východočeský „Woodstock“ ukončil v roce 1987 zásah policie, která zatkla organizáto-

ry a místo koncertu polila močůvkou. Viz např. rozhovor Vladimíra „Lábuse“ Drápaly s Milanem 
„Svědkem“ Padevědem – http://www.guerilla.cz/?s=rozhovory & id=15 (citováno k 6. 4. 2017). 
Srov. díl Pokus o Woodstock televizního cyklu Fenomén underground – http://www.ceskatelevize.
cz/porady/10419676635-fenomen -underground/413235100221010-pokus -o-woodstock/(citováno  
k 6. 4. 2017).

82 Ojedinělé singly vyšly i ve vydavatelství Supraphon (viz příloha).
83 POSPÍŠIL, Ivo – JURÁSEK, Vladimír: Příliš pozdě zemřít mladý, s. 214.
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připomínal jejich původní strategický záměr, ale i na mnoha dalších místech Prahy (na-
příklad v Lucerně nebo na Výstavišti – tehdy Parku kultury a oddechu Julia Fučíka).84

Pozoruhodný divácký zájem a ohlas iniciovaly v samém závěru socialistické dikta-
tury vývoj připomínající příběh rockové hudby na Západě. Hlavní organizátoři a hy-
batelé rockového života začali vytvářet zárodky agentur zabývajících se organizová-
ním větších koncertů včetně stadionových, které představovaly obchodně atraktivní 
příležitost. Pozvolna začínal strukturální přerod části amatérské rockové scény a její-
ho organizačního zázemí ke komerčnímu zhodnocení. Pozadu nezůstávala ani sama 
svazácká organizace. Její dřívější oddělení kultury se transformovalo v Centrum pro 
volný čas mládeže a díky letitým zkušenostem s organizováním festivalů typu Porta 
nebo právě Rockfest disponovali jeho pracovníci jedinečným know -how, kontakty 
a informacemi. Postupně vznikající trend dílčí komercionalizace amatérské rockové 
hudby v pozdně socialistickém podání byl „narušen“ událostmi listopadu 1989 a po-
sléze pokračoval v nové strukturální konfiguraci.

Shrnutí

V úvodu byla položena otázka, z jakých důvodů a v jakých kontextech vznikly oficiál-
ní přehlídky amatérských rockových skupin Rockfest.

Z provedené analýzy vycházejí poměrně zřetelná zjištění. Na půdě ČÚV SSM, který 
byl tvůrcem a zřizovatelem rockfestových přehlídek, měli více zkušeností z praktické-
ho života než na půdě oficiálního stranického týdeníku Tribuna, která se postavila do 
čela represivního přístupu k amatérské rockové hudbě na počátku osmdesátých let. 
Zatímco představitelé Tribuny vycházeli z teoretického doktrinářsky ideologického 
přístupu, zástupci SSM udržovali kontakt s reálným životem mladých lidí, který byli 
schopni uplatnit i v oblasti amatérské rockové hudby. Zdánlivě liberálnější přístup 
svazu mládeže byl ovlivněn praxí a schopností dlouhodobě monitorovat a částečně 
v souladu s cíli režimu usměrňovat a regulovat oblast amatérské folkové a tramp-
ské hudby a s nimi spojeného subkulturního hnutí (tramping). Zároveň v okruhu 
ČÚV SSM rezonovala reflexe faktického kolapsu kampaně proti hudebnímu under-
groundu z roku 1976, která nejenže dané sociální hnutí neeliminovala, ale velkou 
měrou přispěla k solidárnímu sjednocení různých latentně opozičních proudů, které 
vytvořily Chartu 77. Skupiny představující hudební underground navíc díky mediální 
kampani získaly specifickou propagaci a jejich ohlas a společenský dopad spíše zesí-
lily. Svazácká organizace mimo to disponovala poznatky z řešení „problematiky“ roc-
kové hudby ze sousedních socialistických států, kde se státním institucím podařilo 
danou oblast do určité míry podchytit, neutralizovat, či dokonce částečně usměrnit 
ve svůj prospěch.

Zřejmě i díky této podložené argumentační vybavenosti si vedení ČÚV SSM „do-
volilo“ již v roce 1983 zformovat otevřeně konkurenční přístup k amatérské rockové 

84 Viz např. VLASÁK, Vladimír: Rockový čtyřdeník aneb festivalová tříšť, s. 138–139; ROCKFEST ’88. Zpravo-
daj 3. ročníku národního festivalu amatérských rockových skupin a ROCKFEST ’89. Noviny 4. ročníku národní 
přehlídky amatérských rockových skupin.
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dika Tribuna. Tehdy jej sice nedokázalo prosadit, ale získalo dílčí podporu státních 
institucí (např. ministerstva kultury). Když se později potvrdilo, že represivní přístup 
rockovou „problematiku“ není schopen dlouhodobě a systematicky řešit, měla svazác-
ká organizace k dispozici praktické i teoretické zázemí pro realizaci vlastní koncepce.

Záhy se ukázalo, že z hlediska zájmů režimu byla změna kontrolních mechanismů 
účinná. Rockfesty vytvořily do jisté míry autentický či autenticky působící prostor, 
který dokázal při akceptaci podmínek, na tehdejší poměry relativně tolerantních, 
reflektovat mnohé zájmy rockové subkultury. Již v prvních ročnících se ČÚV SSM 
podařilo částečně rozštěpit hudební underground, což se projevilo zejména tím, že se 
Rockfesty podílely na rozkladu ikonické skupiny The Plastic People of the Universe. To 
ovšem zdaleka nebylo ojedinělé – Rockfesty oslovovaly i skupiny z lůna punkových 
a metalových subkultur, které se dařilo podchycovat a evidovat (včetně jejich přízniv-
ců) a některé z nich přímo či nepřímo i regulovat. Státní moci nepřátelské sociální 
hnutí (underground) bylo novou politikou následně nuceno k redefinici vlastních 
východisek a fakticky přišlo o část svých hlavních zástupců, kteří byli více či méně 
absorbováni sférou nově rozšířené oficiální „první kultury“. Pro režim byla příznivá 
i skutečnost, že absence perzekuční politiky zamezila vytváření dalších kultů mučed-
nictví, které opakovaně generovaly solidární podporu dotčeným skupinám a rozši-
řovaly jejich společenský dosah (Plastic People v roce 1976, Pražský výběr v roce 1983).

„Výsledkem“ Rockfestů byl třeba i singl skupiny Visací zámek
Zdroj: archiv autora
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Příloha č. IV dokumentu Návrh postupu při řešení problematiky rockové hudby orgány a organizacemi SSM v ČSR 
(celkem 11 stran), podklady pro 13. schůzi předsednictva ČÚV SSM z 22. 11. 1983 

Zdroj: NA, f. ÚV SSM, k. 279
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Kampaň „Nová“ vlna se starým obsahem se vracela na stránky týdeníku Tribuna po celý rok 1983. Půl roku po 
jejím spuštění se redaktoři vypořádali s kritickými hlasy.

Repro: Tribuna, 1983, roč. 21, č. 46 (16. 11. 1983), s. 4–5
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Úvodní strana novin finálového kola Rockfestu 1989. Zpravodaj festivalu vycházel již od jeho prvního 
ročníku v roce 1986.                    Zdroj: archiv autora


