
Kam zmizeli kluci v bombrech? 
 
Vysoké boty (tzv. „glády“ nebo kanady), letecké bundy (bombery), košile, kšandy a hlavně oholená 
hlava - to je typický obrázek skinheada. K bomberům se mimochodem vztahuje historka, že byly 
oblíbené, neboť nemají límce, skinhead tak nemůže být za límec zachycen při bitce. Odkud se k 
nám „ideál skinheadství“ dostal a jak vypadá v současnosti? Krátké uvedení do problematiky 
přináší autorka na základě studia literatury v Londýně a rozhovorů s (bývalými) skinheady v Česku. 
 
Se vznikem subkultury skinheads bývá spojován rok 1968 a londýnský East End, dále pak například 
Liverpool či Birmingham. Skinheadi se rekrutovali z řad dělnické třídy. Spojovalo je hlavně trávení 
volného času v hospodách a na fotbalových zápasech. Vymezovali se vůči vlasatým „hipíkům“. 
Postupem času se začala část subkultury obracet proti přistěhovalcům, zejména Pákistáncům, které 
vnímali jako ty, kteří jim berou pracovní místa. Odešli tak z klubů, ve kterých poslouchali společně 
s barevnými imigranty reggae a někteří z nich se bavili tzv. „výprasky Pákistánců“. V tomto 
momentu se tedy část subkultury stává subkulturou násilí zaměřenou proti menšinám. Je nutné 
poznamenat, že pro část subkultury byly otázky přistěhovalectví nezajímavé, věnovala se kultuře 
skinheads bez politického zaměření nebo společenské kritiky. Tato část skinheadů se označuje jako 
tradicionalisté. Pak je tu ještě zcela opačný směr oproti prvnímu zmíněnému, tedy skinheadi, kteří 
inklinují k extrémní levici. Sem patří např. SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice). 
 
Přestože první zmínky o subkultuře prosakovaly do Československa už za doby železné opony, a 
půdu jejímu rozvoji připravila už na konci 80. let zejména skupina Orlík, skutečný boom nastal až v 
90. letech. Ještě konec 90. let popisuje skinhead s pseudonymem Dan takto: „Tak jde o to, že my 
když jsme všichni začínali, tak v mým případě to byl takovej rok 98, to skinheads bylo v plný polní, 
valilo to, byla to vysloveně móda.“ Některé studie zabývající se subkulturami hledají příčiny 
členství v hlubokých psychogenních faktorech či složitých vztazích sociálních podmínek. 
Jednodušší vysvětlení podává muž pod pseudonymem Adam: „Bylo to spíš o té radikalitě, ty názory 
říkat, neúčastnit se politický scény, chodit na pivo, na fotbal, na hokej, bylo to o módě, bylo to o 
těch radikálnostech, o hudbě a o tom, že se stýkáš s lidma podobného smýšlení a děláš tyto věci“. 
Vedle svérázné zábavy najdeme v 90. letech u skinheadů zejména kritiku Romů či sympatizaci se 
sládkovci. Skinheadi však nejsou v této době organizovaní a jejich názory jsou spíše izolovanými 
výkřiky do tmy. 
 
Ke změně dochází v druhé „dekádě svobody“ a je dána nejen společenským vývojem, ale i 
„dospíváním“ skinheadů v subkultuře: „A ty skinheads, kteří držej tu starou módu, to jsou podle mě 
tupci, těm se líbí jenom se rvát, žádná myšlenka, nic, prostě subkultura, která absolutně nefunguje. 
Postupem času se to segregovalo, vydrželo to tvrdší jádro a ti skinheads spíš odsuzujou, zjistili, že 
to nemá budoucnost a snaží se o nějakou politickou scénu, čili vzniká Národní odpor a takovýhle 
organizace.“  Dan takto popisuje radikalizaci subkultury, na jejímž pozadí vznikají extremistické 
organizace, jako zmíněný Národní odpor. Samozřejmě ne všichni se takto transformovali, někteří  
přívrženci subkulturu zcela opustili, jiní se považuje za vlastence a extremistické myšlenky 
odmítají. Část přívrženců extremistických skupin nemá se skinheadstvím vůbec nic společného. 
Nicméně pro nemalý počet skinheadů je posun k extrémní pravici charakteristický. Kromě nových 
aktivit jako je provozování webu či demonstrací se k tomuto přechodu vztahuje ještě jeden 
významný znak. Totiž, že tito skinheadi „převlékají kabát“. Vyměnili oblečení, které je na první 



pohled spojuje se „subkulturou násilí“ za oblečení, které vypadá neutrálně a je rozpoznatelné 
maximálně zasvěcenými skrze značky (Thor Steinar, částečně Umbro či Lonsdale). Cyril popisuje, 
že skinheadi jsou si problému nálepkování skrze vzhled vědomí: „V Národním odporu vidíš, že lidi 
mají na sobě Adidas a řekneš si slušní hodní lidi. Třeba kdybysme přišli my dva, asi by ses s náma 
normálně bavila. Neřekla bys hele, to jsou skini. A o to právě jde.“ Složitější otázkou je ideologie, 
kterou tato proměna přinesla. Přívrženci Národního odporu jsou označováni jako pravicoví 
extremisté. Nutno však dodat, že nahlédneme-li pod tuto škatulku, nalezneme různorodé a mnohdy i 
protichůdné ideologie. 
 
Závěrem je třeba dodat, že někteří výzkumnící prohlašují subkultury za „mrtvé“ a hlavně pojem 
subkultura za neadekvátní. Současné subkultury považují za neohraničené útvary, do kterých jedinci 
vstupují a zase vystupují, nepojí je mnohdy stejná hudba, normy ani image, a co více, nemusejí se 
ani fyzicky stýkat, mohou existovat například pouze „online“. Hledají se nová pojmenování pro tyto 
útvary, jako například „scény“. Pojem subkutlura v sobě nese bohatou historii výzkumů datující se 
od první poloviny 20. století v Chicagu.  Ač se podoba subkultur mění, stále jsou to útvary aktuální, 
ovlivňující značnou část dospívajících. Jako takové by neměly stát v ústraní zájmu. 
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