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Skinheads jako „veřejné nebezpečí“ (Josef Fulka) 

Skinheads jako radikální argumentace normality a přirozenosti 

 

Nazírání majority na skinheads v českém prostoru: 

 

• antisystémová deviantní  
a delikventní subkultura 

• současně ale validita  
některých vyjádření 
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Vývoj skinheads a jejich hudebních žánrů na Západě: 

 

• 60. léta (1969) – ska, rocksteady 

• 70. léta – oi!, streetpunk, 2tone 

• 80. léta (masová politizace subkultury) –  
Rock against racism (RAR),  
Rock against communism (RAC) 

• 90. léta – odklon od politiky ke stylu 
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Vývoj skinheads v českém prostoru: 

• zmínky v čsl. tisku o rasistických skinheads na Západě – malé 
skupinky neformální mládeže napodobují západní vzory 
(antikomunismus) 

• po roce 1989 – celospolečenský „posun doprava“,  
obrovský nárůst počtu skinheads (subkultura mainstreamem) 

• 2. pol. 90. let – rozrůzňování skinheads 
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Typologie skinheads v ČR (2012): 

• ultrapravice (naziskins, WP, NS, boneheads) 

• „apolitičtí“ („vlastenci“, projevy xenofobie a rasismu) 

• tradiční (Spirit of ´69) 

• SHARP 

• ultralevice (RASH) 
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„Zakládající texty“ skinheads v českém prostoru: 

• móda a styl (martensky, bombry, pivo, fotbal) 

• machismus a sexismus 

• vlastenectví, xenofobie, rasismus  
(místy navázání na tradice českého fašismu,  
neonacismus později a jen u menší části) 
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Diskuze k termínu anticikanismu 
 

Václav Miko, Anticikanismus v Čechách, Nová forma 2009. 

 

Společnost je buďto rasistická, nebo není.  
Jakékoliv omlouvání projevů nesnášenlivosti  
specifickými místními podmínkami, nepřizpůsobivostí menšiny apod.  
je jen pokryteckým zastíráním skutečného stavu.  
U nás jsou i někteří zasloužilí obránci lidských práv ochotni popírat,  
že česká společnost je rasistická. Už samotné užívání  
termínu anticiganismus, abychom nemuseli hovořit  
o protiromském rasismu, vnímám jako ústupek těm,  
kdo naznačují, že příčina je jinde a že z podstatné části  
si za odmítání majoritou můžou Romové sami. 

(Jakub Polák, A2, 17/2012) 
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My Lai - Cikáni jdou do nebe 
 
 
Každej maká na cikány  
ty ze sebe dělaj pány  
taxíky jsou negrů plný  
bílej se závistí čumí  
 
Cikáni jdou do nebe  
cikáni jdou do píči  
 
Odbor péče sociální  
pro cikány prachy shání  
tvoje přestavený daně  
obstarávaj příjmy pro ně  
 
 

 
 

Klidně všechny děti tmavý  
plivnutím za krk tě zdraví  
roztomile vypadají  
když žiletky vytahují  
 
 
Každej se je chápat snaží  
do práce tak půjdou stěží  
až znásilní tvoji dceru  
řekneš na cikány seru  
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Braník - Oi na ROI 
 
Krást pít znásilnit to je to co dovedou  
cejtěj se v bezpečí když bílejm něco provedou  
co s nima dál dál dál dál  
 
Oi na ROI Oi na ROI  
Oi Oi Oi Oi Oi na ROI  
 
Cikán neví snad co znamená pracovat  
za to vždycky rád jde s prachama vekslovat  
ať táhne dál dál dál dál  
 
Nechtěj skinhead mít co je tohle za lidi  
nechcem je tu mít v bílejch Čechách bude klid  
nemaj nás srát srát srát srát  
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Valašská liga – Něco smrdí 
 
Večer začal v té hospodě stejně jako jindy  
hospodský byl spokojený neměl žádný kydy  
pivo teklo pěkně proudem a veselo bylo  
jenže v tomhle státě už asi něco shnilo  
 
Když byla sranda největší tam přišlo pár 
cikánů  
hned ve dveřích spoustu řečí a pak dali 
ránu  
rychle se tam strhla rvačka a ty černý huby  
musely si po té rvačce přepočítat zuby  
 
Jak přijeli policajti začli vyšetřovat  
kdopak se to opovážil romy provokovat  
svrchovaně důležitě je viníka zajistit  
cikáni jsou zas neviní jenom my jsme rasisti  
 
 

Něco shnilo v našem státě a pěkně to smrdí  
cigáni jsou v tom nevině prej jsem příliš tvrdí  
oni nejsou prý tak špatní to my nechápeme  
my už ale nikomu za blbce nebudeme  
 
Zkus se trochu namočit a už v tom pěkně lítáš  
cigána zas pošlou domu jenom ty to schytáš  
pak už bude pozdě se ptát co to tady hnije  
on nám smrdí celej stát nejen policie  
 
Jó tak my jó to my jsme rasisti  
jó tak my jó a voni nikdy ne  
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Orlík - Dvojí metr  

 
Občan romské národnosti  
zlámal někomu všechny kosti  
za to že ten ubožák  
mu dvacet nechtěl dát  
 
Cikán s nožem jinde zase  
na chvíli podlehnul dívčí kráse  
ženský proříznul krk  
tomu já se nemůžu smát  
 
Pak se řekne to nic oni se přizpůsoběj  
to oni jen tak trošku zloběj  
to protože maj úplně jinou mentalitu  
 
Abysme se potom nedivili  
a strachem huby nekřivili  
na ulici nelezli  
radši zůstali někde v krytu  

Na všechny dvojí metr máte  
takhle to přeci nejde dál  
jedny mentalitou omlouváte  
druhý čeká kriminál  
 
Chcete zničit skinheads  
to vás strašně trápí  
chcete taky zničit všechny nasraný chlapi  
a ani vám nestojí za to ptát se jak chtějí žít  
 
Když jste ale tak strašně do práva zažraný  
tak musíte taky zůstat nestranný  
a né jedny omlouvat  
a po druhejch jít  
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Podobné motivy násilí ze strany Romů, jeho tolerance 
ze strany státu a zneužívání dávek: 
 
• Názory z protiromských diskuzí na Facebooku, 

http://centreforthestudyofpopularculture.blogspot.cz/2010/05/naz
ory-z-protiromskych-diskuznich.html (16. 7. 2012) 

• Rasisté v Rumburku: Cikáni do plynu! Černý svině! Upálíme vás! 
(Romea TV), http://www.youtube.com/watch?v=b6Gs0DhuuJQ (21. 
7. 2012) 

• Rasistické nadávky obyvatel Janova na adresu klidně 
demonstrujících Romů (Romea TV), 
http://www.youtube.com/watch?v=ukbpGyZFEbE (21. 7. 2012) 

• Sestřih protiromské demonstrace v Břeclavi (Romea TV), 
http://www.youtube.com/watch?v=fRWRTZa4nRc (21. 7. 2012) 
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Byla jedna generace českých skinheads 
(radikálně) konformní k maloměšťáckému 
anticikanismu anebo ho dodnes ovlivňuje? 

 


