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Abstrakt 

V mé závěrečné práci chci lidem umožnit nahlédnout do života hippies. Na začátku se krátce 

zaměřím na beatniky, předchůdce tohoto neorganizovaného a láskou zahrnutého hnutí. Dále se 

podívám na odlišný styl oblékání, nové druhy umění a celkový život. Nezapomenu na legendární 

Woodstock, hudební skupiny a osobnosti té doby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

In meiner Arbeit schreibe ich über hippies – Friedensbewegung, die gegen Kriege, Rassismus, 

Kämpfte, … und unterstützt LGBT Kommunitäten. Ich beschreibe originale Mode, Leben, 

Festivals und Persönlichkeit. Inspiration für meine Arbeit war Musik von The Beatles, John 

Lennon und The Rolling Stones.  
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ÚVOD 

Jako téma své první závěrečné práce jsem si vybrala hippies. Mám velmi ráda hudbu 60. a 70. let – 

hlavně Beatles, John Lennona a Rolling Stones. Líbí se mi barevný styl oblékání, názory a to, jak si 

tohle hnutí chtělo užívat života naplno. Bojovali proti válkám a rasové nenávisti. Zasloužili se 

o začlenění LGBT komunit do společnosti. Po sobě nám toho hodně nechali. U nás se hnutí moc 

nerozvinulo. Může za to tvrdý komunistický režim, který trestal každého, kdo si jenom zajel na 

nelegální koncert své oblíbené hudební skupiny. K napsání mě také inspiroval film Občanský 

průkaz a návštěva Lennonovy zdi v Praze. Od práce očekávám a doufám, že mě bude bavit a při 

jejím psaní objevím nové skupiny, které budu poslouchat. 
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1 Beatnici (beat generation) 

1.1 Pár informací o beatnicích 

1.1.1 Vznik 

Beat generation bylo především literární, umělecké a jedno z nejznámějších poválečných hnutí. 

Vzniklo na začátku 50. let 20. století. Hlavním centrem dění se stalo San Francisco, město ležící na 

západním pobřeží USA. 

1.1.2 Podobnost beatniků a hippies 

Jak říká učebnice dějepisu, beatnikům se nelíbil život podle scénáře. Obvykle chlapec dokončí 

školu, koupí si dům, počne děti a začne vydělávat peníze. Chtěli si života užívat tak trochu jinak. 

Stopem jezdili po USA. Peníze si vydělávali občasnými pracemi a brigádami. Stejně jako hippies 

byli proti kariéře a spokojenému rodinnému nebo konzumnímu životu. Protest vyjadřovali mírně 

zanedbaným zevnějškem, nezávislostí na majetku, braním drog, volnou láskou a tolerancí 

homosexuality. Inspiraci k tvoření čerpali z východního náboženství – zen – buddhismu 

a hinduismu. Soucítili s odloučenými černošskými obyvateli Ameriky. 

1.1.3 Tvorba 

Většina představitelů psala knihy a básně. Poezii recitovali v kavárnách a galeriích. Jejich 

vystoupení doprovázel i oblíbený jazz. Náměty k psaní čerpali právě z cest po USA, braní drog 

a východního náboženství. 

1.1.4 Vznik názvu 

Slovo „beat“ znamená unavený, zničený. Termín „beat generation“ vymyslel a poprvé použil 

spisovatel Jack Kerouac (román Na cestě). 

1.2 Osobnosti 

1.2.1 Allen Ginsberg 

Narozen: 3. 6. 1926, New Jersey, USA 

Zemřel: 5. 4. 1997, New York, USA 

Americký básník 
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Odmala se zajímal o poezii. Studoval na kolumbijské univerzitě. Byl z ní však za kriminalitu 

a experimentování s drogami a sexem vyloučen. V roce 1954 potkal svého přítele Petera 

Orlowskeho. Opakovaně navštěvoval Československo. Roku 1965 se stal Králem majálesu v Praze, 

následně mu pak KSČ zakázala vstup na území ČSSR. V dílech přiznával homosexualitu a braní 

drog. Propojoval beatnickou a hippies kulturu. Můj táta Allena Ginsberga potkával i v Olomouci. 

Některá díla: Kvílení, Kadiš a jiné básně, Velký marihuanový švindl, Zelený automobil, Dopisy 

o Yage (Yage – jihoamerický halucinogenní nápoj), … 

 

1.2.2 Ken Kesey 

Narozen: 17. 9. 1935, Colorado, USA 

Zemřel: 10. 11. 2001, Oregon, USA 

Studoval na oregonské univerzitě divadelní umění. Velmi známý americký spisovatel. Proslavila 

ho jeho první kniha s názvem Vyhoďme ho z kola ven (Přelet nad kukaččím hnízdem). Román 

o poměrech v psychiatrické léčebně, který se dočkal i filmového zpracování od Miloše Formana. 

Dobrovolně na sobě nechal testovat LSD. Prosadil se jako osobnost i v éře hippies. 

Některá díla: Námořníkova píseň, Poslední kolo, Skříňka s démonem, … 

Obrázek 1- Allen Ginsberg 
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1.2.3 Václav Hrabě 

Narozen: 13. 6. 1940, Lochovice u Berouna, ČR 

Zemřel: 5. 3. 1965, Praha, ČR 

Český básník a prozaik 

Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze. Již odmala skládal básně a učil se na hudební 

nástroje. V básních vyjadřoval pocity studentů a literátů, které za svůj život potkal. Zemřel 

nešťastnou náhodou na otravu plynem. Báseň Variace na renesanční téma byla zhudebněna 

zpěvákem Vladimírem Mišíkem a stala se tak velmi známou. 

Některá díla: Blues pro bláznivou holku, Černé nebe nad městem, Horečka, … 

Obrázek 2- Ken Kesey 
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Obrázek 3- Václav Hrabě 
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2 Hippies 

2.1 Vznik hnutí 

Již zmiňovaná sanfranciská čtvrť Haight – Ashbury bývala v 50. letech obydlím bohatých lidí. Ti 

se pak z neznámého důvodu začali stěhovat pryč. Prázdné domy byly levné a snadno se dali koupit. 

Toho využili beatnici – Michael McClure, Lawrence Ferlinghetti a Gary Snyder. Bohémský způsob 

života přilákal další a další lidi. Do roku 1966 přišlo přes 15 000 hippies. Tzv. diggeři, 

dobrovolníci, se starali o nově příchozí. Nedaleko se rozprostíral Golden Gate park – místo konání 

festivalu Human Be- In. Ne nadarmo je San Francisco nazýváno městem lásky.  

V roce 1968 se tento „nový styl života“, a to hlavně díky odmítání války ve Vietnamu, dostal do 

povědomí mnoha lidí v jiných státech.  

Psychedelický obchod v centru čtvrti byl také velkým lákadlem. A protože hippies brali drogy, dalo 

se tam koupit vše pro jejich výrobu. V zadní místnosti hrál gramofon a příjemně se tam meditovalo.  

Yippies – odnož hippies. Celým názvem Youth International Party. Anarchistické hnutí mládeže za 

svobodu slova. Ovlivněno novou levicí. Navrhli prase jako prezidenta USA. 

 

2.2 Proti čemu bojovali 

2.2.1 Válka ve Vietnamu 

Po druhé světové válce byl Vietnam rozdělen na dvě části – severní a jižní. Severní ovládala 

komunistická strana. Jižní podporovaly Spojené státy. Americká vláda se začala obávat sjednocení 

státu pod vládou komunistů. V roce 1965 začala válka ve Vietnamu. Trvala dlouhých deset let. 

Celkem při ní zemřelo 58 272 amerických vojáků – hlavně mladých lidí, a to se samozřejmě 

Americe nelíbilo. Roku 1968 se ve Washingtonu uskutečnil mírový pochod proti válce ve 

Vietnamu. Hnutí hippies válku odmítalo a prosazovalo tzv. pacifismus – mírové řešení konfliktů 

bez použití zbraní a bojů. 

Znakem míru se stal tzv. mírový symbol. Gerald Holtom ho navrhl v roce 1958. Má vyjadřovat 

nukleární odzbrojení – Nuclear disarmament – ND. N – dvě svislá ramena, D – přímá čára skrz 

kruh. 
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Při demonstracích proti válkám jsme mohli vídat také různá hesla propagující lásku a odmítání 

válek: 

„Peace and Love“ 

„Make love, not war!“ 

„Give peace a chance“ 

 

2.2.2 Konzumní způsob života, přetechnizovaná společnost a kariéra 

Amerika si v 60. a 70. letech vedla finančně velmi dobře. Lidé proto začali nakupovat nepřiměřeně 

mnoho věcí. Vznikalo tím příliš odpadu, začalo se kácet více stromů a vypalovat deštné pralesy. 

Výrobci využívali reklam, které mají zákazníka navnadit k zakoupení výrobku. Firmy hledaly nové 

pracovníky, začala se tedy rozvíjet dětská práce. Používali se první počítače, umělá inteligence 

a snad každá rodina v USA měla doma televizor. Slušná rodina si budovala kariéru a žila 

v moderním světě. Každý hleděl na peníze a svůj majetek. Hippies se tento postupně rozvíjející 

nový styl života nelíbil. Zaměřili se na ekologii, chránění přírody a strávení života v komunitách. 

Peníze si vydělávali prodejem věcí, které našli, nebo brigádami a občasnými pracemi. Bez peněz se 

obešli. Život také trávili na cestách. Na obrázku můžete vidět barvami zářící Volkswagen T1, jeden 

ze symbolů hnutí. 

Obrázek 4- Mírový symbol 
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Obrázek 5- Volkswagen T1 

 

2.3 Styl oblékání a vzhled hippies 

2.3.1 Květiny, pestrost, originalita, … 

Květiny, pestrost a originalita – těmito slovy by se dala vystihnout móda hippies. Něco úplně 

nového, kdo nikdo nenosil. Opět zde vyjadřovali nesouhlas z ostatní vrstvou společnosti. 

V hippie šatníku určitě najdeme volné, vytahané svetry, trička a tuniky. Oblíbené byly kalhoty do 

zvonu (kalhoty s rozšířenými nohavicemi), vyrobené z džínoviny. Objevovala se batika, třásně 

a vzory květin – další znak míru. Košile, ponča, vesty a kaskádové sukně rovněž nesměly chybět. 

Obuv zastupovaly kozačky a sandále. Mnoho hippies ale chodilo bosky. Při oblékání se inspirovali 

slovy slunce, země a květiny. Oblečení tedy většinou mělo béžovou, hnědou nebo bílou barvu= 

země. Zelená, žlutá, oranžová, purpurová nebo bordó= květiny. Nebylo značkové a hippies si jej 

často šili samy. 

Na krku a rukách se vyjímaly, často dřevěné, korálky a náramky. Výrazné náušnice byly 

samozřejmostí. Outfit doplňovaly šátky, tašky a tzv. lenonky – kulaté brýle pojmenované podle 

Johna Lennona. 

Muži dlouhými vlasy dávali najevo odpor k válce. Ženy si je zdobily sponami, čelenkami a dalšími 

doplňky. 

Free Love (volná láska), spojení slov, které také proslavilo hnutí hippies. Myšlenkou je, že člověk 

má mít možnost nezávazného sexu s kýmkoliv, kdo se mu líbí v danou chvíli. Bez ohledu názoru 

jiných. Díky hippies se stal přijatelný také nudismus.  
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Obrázek 6- Oblečení 

 

Na obrázku (v pravém dolním rohu) vidíte džíny. Nosila je dělnická třída a hippies je následně 

přijali jako reakci na společenský oděv. 
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Obrázek 7- Přírodní styl 

 

Obrázek 8- Oblečení 

Mnoho hippies u sebe nosilo hudební nástroj – na obrázku kytara. 
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2.4 Hippies a drogy 

Hippies kromě jiného pohledu na svět a volné lásky proslavilo také braní drog. A to hlavně LSD 

a marihuany (marihuana se získává z rostliny konopí). Drogy většinou nebrali za účelem odehnání 

nějakého problému, ale proto, aby se jim otevřeli nové obzory a získali tak novou inspiraci pro 

svoji tvorbu. Psychedelic rock a psychedelic art je umění založené na vyjádření pocitu z těchto 

drog pomocí hudby a obrazů. 

2.4.1 LSD 

V roce 1938 ho poprvé objevil Albert Hofmann. O šest let později látku omylem požil a poznal 

účinky této drogy. V 50. letech s látkou experimentovali psychiatři a lékaři. Po zákazu LSD v USA 

v roce 1966 hippies drogu stejně používali, protože to byla látka, která otevírá člověka a rozvíjí 

inteligenci. Jejím užíváním si prý uživatel uvědomí sílu společenství a podvědomí. „Acidová 

zkouška“- testování LSD na více lidech, vymyslel Ken Kesey. 

Na protest proti zákazu LSD se konal 6. října 1966 v Kalifornii koncert s názvem Love Pageant 

Rally. 

U LSD záleží na tom, jakou náladu máte a na jakém místě se nacházíte před použitím drogy. Při 

dobré náladě se z počátku dostavuje veselost a záchvaty smíchu. Pak se dostavují pseudo – 

halucinace – zkreslené a barevnější vnímání vnějších předmětů, věci se zdají být v pohybu, 

rozšíření vnímání a pozitivní nálada. V druhém případě mohou nastat i trvalé následky. Na začátku 

nastupují závratě, zvracení a nevolnost. Pseudo – halucinace jsou strašidelné a doprovázejí je 

špatné psychické stavy. Rizikový je flashback – návrat halucinací. Méně známé jsou případy pádu 

z oken po použití drogy, kdy si člověk připadal jako pták v oblacích. 

LSD se nejčastěji užívá formou papírků rozpouštěných v ústní dutině. Papírky jsou pomalované 

obrázky. 

Obrázek 9- Psychedelic art 
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Hudba popisuje vize, sny a halucinace. Vystihují ji esoterické texty, instrumentální sóla 

a elektronické efekty 

Psychedelickou hudbu tvořilo mnoho hudebních skupin. Zmíním například: Grateful Dead, 

Jefferson Airplane, Franka Zappu, Jimmiho Hendrixe, The Doors nebo The Beatles. Píseň od 

Beatles Luci in the Ski with Diamonds má název drogy údajně schovaný ve svém názvu. 

2.4.2 Marihuana 

Nejznámější halucinogenní droga. První zmínky o ní pochází již ze starověku. Rastafariánské 

hnutí, náboženství, které se rozvinulo ve 30. letech 20. století na Jamajce, využívá tuto drogu při 

meditaci. Marihuana se získává z rostliny konopí a je cenná pro CBD oleje, které tlumí bolesti 

a epileptické záchvaty. Nově vypěstované drogy mají vyšší podíl THC, které pro člověka má spíše 

negativní účinek. 

Opět jako u LSD má droga pozitivní a negativní účinky. K prvním řadíme pocit euforie, dobrou 

náladu, záchvaty smíchu, rozšířené vědomí a ztráta kontaktu s realitou. To se hippies líbilo. 

K negativním účinkům patří zarudlé oči, zvracení, zvýšený krevní tlak, zhoršená paměť 

a zpomalená reakce. Nálada je pochmurná a uživatelé nemají motivaci dělat běžné aktivity. Po 

delším užívání se mohou objevit duševní onemocnění – schizofrenie, deprese, … 

Nejčastější formou užívání je kouření, příjem v potravě a pití nebo inhalace. 

 

 

 

Obrázek 10- LSD 

https://www.youtube.com/watch?v=naoknj1ebqI
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2.5 Východní náboženství 

Hnutí mělo k východnímu a orientálnímu náboženství větší vztah než k, USA tradičnímu, 

křesťanství. Líbila se jim magie, rituály a vztah k přírodě, který z něj vyzařoval. Křesťanství 

z počátku vůbec neakceptovali, až v 70. letech ho postupně začali tolerovat. Oblíbený byl zen – 

buddhismus a buddhismus. 

2.5.1 Zen – buddhismus 

Japonské náboženství. V 6. století ho indický mnich Bódhidharma dovezl do Číny. Jde o pochopení 

své jednoty se vším, co je kolem nás. Meditační cvičení zazen, které se k tomuto náboženství pojí, 

má za úkol vyčistit naši mysl. 

2.5.2 Buddhismus 

Východoasijské náboženství založené na učení Buddhy. Zdůrazňuje fyzickou a duchovní kázeň. 

Oprostí od životních střetů. 

2.5.3 Hinduismus 

Náboženství staré 4 000 let. Osvobozuje od materialismu. Hare Krishnas je známá odnož 

hinduismu. 

3 Hudební festivaly 

3.1 Human Be – In 

Datum konání: 14. ledna 1967 

Místo: Golden Gate Park v San Franciscu 

Human Be – In (jinak řečeno Shromáždění kmenů) byl jeden z první festivalů, který širokou 

veřejnost seznámil s hnutím hippies. Zorganizoval malíř Michael Bowen. Celkový počet 

návštěvníků se odhadoval na 20 tisíc. Z knížky, kterou jsem použila při psaní této práce vyplývá, že 

to byla velmi příjemná akce. 

Během celého dne se na pódiu vystřídala řada hudebních skupin: Jefferson Airplane, The 

Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company, Quicksilver Messenger Service a Blue 

Cheer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7O7ihJCq0w
https://www.youtube.com/watch?v=GTFaOxLlJCA
https://www.youtube.com/watch?v=GTFaOxLlJCA
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Po úspěchu Human Be – In začali do Haight – Ashbury přijíždět další lidé. Některé cestovní 

kanceláře nabízely program „Na skok k hippies.“ Autobusy turistů zastavovali před 

psychedelickým obchodem a domem 710, ve kterém bydlela slavná skupina Grateful Dead. 

3.2 Monterey Pop Festival 

Datum konání: 16.- 18. června 1967 

Místo: montereyský okres Fairgrounds, Horse – show Arena 

Byl druhý festival s atmosférou hippies. Některé zdroje odhadují návštěvnost až na 90 tisíc. 

Hlavním organizátorem byl John Phillips ze skupiny Mamas and Papas. U arény se rozprostírala 

festivalová vesnice postavená za pomoci dobrovolníků. Ve stáncích byly ručně vyrobené výrobky, 

improvizovaná tetovací studia a drogy. Každý, kdo přišel, byl obdarován orchidejí z Havaje. 

Hudební skupiny: John Phillips, Association, Lou Rawls, Paupers, Eric Burdon and the Animals, 

Canned Heat, Country Joe and the Fish, Big Brother and the Holding Company, The Butterfield 

Blues Band, Steve Miller Band, Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service, Laura Nyro, 

Buffalo Springfield, Electric Flag, Hugh Masekela, The Byrds, Moby Grape, Ravi Shankar, The 

Blues Project, Jefferson Airplane, Booker T and the MG’S, Otis Redding, The Who, Jimi Hendrix 

Experience, Mamas and Papas a Scott McKenzie 

Obrázek 11- Plakát na Human Be – In 

https://www.youtube.com/watch?v=p0PjECSyJ7w
https://www.youtube.com/watch?v=pafY6sZt0FE
https://www.youtube.com/watch?v=bjSpO2B6G4s
https://www.youtube.com/watch?v=UFrDpx7zLtA
https://www.youtube.com/watch?v=qhZULM69DIw
https://www.youtube.com/watch?v=7I0vkKy504U
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Na festivalu měla vystoupit i nejuznávanější rock’n’rollová skupina The Beatles.  V té době jí 

vyšlo album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Její koncert se neuskutečnil a ze členů byl 

přítomen jenom Paul McCourtney. 

 

3.3 Miami Pop Festival 

Datum konání: 17.- 18. května 1968 

Místo: závodní dráha v Hallandale, Miami 

Tento hudební festival měl být podobný festivalu v Monterey. Doprovázelo ho však deštivé počasí. 

Provlhlá technika nevydržela, takže byl z části úplně zrušen. Organizace se ujmul Michael Lang 

(producent a spoluorganizátor Woodstocku). 

Hudební skupiny: Mothers Of Invention, John Lee Hooker, Arthur Brown, Chuck Berry, Blue 

Cheer, Jimi Hendrix 

Jimi Hendrix na této akci zapálil svou zlatohnědou Stratocasteru (kytara). 

3.4 Legendární Woodstock- „tři dny míru a hudby“ 

Datum konání: 15.- 18. srpna 1969 

Místo: u města Bethel (70 km od Woodstocku), USA 

Jeden z klíčových a důležitých okamžiků v dějinách populární hudby, kterého se zúčastnilo více 

jak 400 tisíc lidí. Hlavními organizátory byli kamarádi John Roberts (majitel továrny), Joel 

Rosenman (kytarista), Artie Kornfeld (vydavatel) a Michael Lang (koncert v Miami). Pomáhal jim 

také Ken Kesey a hippies z Hog Farm (komunita z Nového Mexika). 

Přípravu na festival doprovázela řada komplikací. Místem konání se měl stát Wallkill. Místní 

obyvatelé ale o hippies nechtěli slyšet, a tak přišla řada na (podle Langa kouzelné) údolí u Bethel.  

Dalším problémem byl malý počet toalet a špatně zařízené vstupní turnikety – takže Woodstock byl 

pro většinu lidí zdarma. Příjezdové cesty byly ucpané parkujícími auty. První den začalo pršet 

a festival se rázem proměnil v bahnitý močál. Špatné počasí si vyžádalo i jednu oběť – traktorista 

omylem přejel člověka, který spal ve spacáku a nebylo ho ve vrstvě bahna vidět. 

https://www.youtube.com/watch?v=XaY4871S3LE
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První den zahájil Richie Havens (americký hudebník), dále se na pódiu ukázala zpěvačka Melanie, 

Sly and The Family Stone, Ravi Shankar (indický skladatel) a Joan Baez. 

Ráno druhého dne vystoupili Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, 

Grateful Dead, Canned Heat, Mountain, Santana a britští The Who. 

Poslední den se konala snídaně pro 400 tisíc návštěvníků, kterou připravovali dobrovolníci. 

Skládala se ze speciálního zeleninového guláše podle receptu hippies z Hog Farm. Po poledni 

začali hrát The Band, Joe Cocker, Crosby, Stills and Nash, Ten Years After, Johny Winter a Jimi 

Hendrix. 

Celý Woodstok stál 2, 4 milionů dolarů. Na vstupném se vybralo díky špatně fungujícím vstupním 

turniketům „jenom“ 1, 1 milionu. 

 

 

Obrázek 12- Woodstock 69  

Plakát (vlevo) navrhl Arnold Skolnick. Zobrazuje drozda sedícího na krku kytary. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ST9TZBb9v8
https://www.youtube.com/watch?v=0l_x0xH9fLM
https://www.youtube.com/watch?v=FFqb1I-hiHE
https://www.youtube.com/watch?v=kyquqw6GeXk
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Obrázek 14- Jimi Hendrix na festivalu 

Obrázek 13- Woodstock 69 
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3.4.1 Další Woodstock 

Woodstock Reunion – desetileté výročí 

Návštěvnost nepřesáhla 40 tisíc. Konal se v Long Islandu. 

Woodstock‘ 89- dvacetileté výročí 

Téměř 150 tisíc zúčastněných. Konal se na stejném místě a ve stejnou dobu jako původní festival. 

Woodstock 1994: Music And Art Fair – čtvrt století od prvního 

12., 13. a 14. srpna 1994. Padesát mil od Bethelu. Byli zde k vidění např. Crosby, Stills And Nash, 

Metallica, Bob Dylan nebo Green Day. Opět selhala organizace a mezi 550 tisíci návštěvníky 

vypukl zmatek. Deštivé počasí také na slávě moc nepřidalo. Nevládl zde klid a mír jako při prvním 

Woodstocku. Někteří účinkující se dokonce poprali jak s ochrankou, tak i s návštěvníky. 

1999- třicáté výročí 

U města Rome, což je 200 kilometrů od původního místa. 300 tisíc návštěvníků. Festival kazilo 

velmi teplé počasí a přísné bezpečnostní prohlídky. Na všechno dohlíželo 500 uniformovaných 

policistů. Vstupenka byla na tehdejší dobu drahá- 150 dolarů. Návštěvník s sebou nesměl mít 

vlastní jídlo a nápoje. Vystoupily zde sice slavné kapely: Metallica nebo Red Hot Chilli Peppers, 

ale na dobré atmosféře to moc nepřidalo. 

Další opakování se kvůli finančním potížím nekonalo. 

V ČR se řadu let koná Hanácký Woodstock nebo Trutnov Open Air, kterému se jinak říká 

„český Woodstock.“ 

3.5 Festival v Altamontu – konec éry hippies 

Datum konání: 6. prosince 1969 

Místo: závodiště Altamont, Severní Kalifornie 

Měla to být původně klidná akce s 300 tisíci návštěvníky– druhý Woodstock. Hlavním 

organizátorem a hvězdou večera byla skupina Roling Stones.  

Vystupující skupiny: Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers a Crosby, Stills, 

Nash and Young. Grateful Dead před svým vystoupením odmítli hrát. 

https://www.youtube.com/watch?v=2VYxdqt4k3A
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Hlavním problémem byli členové motorkářského klubu Hells Angels, kteří zde dělali ochranku. Za 

odvedenou práci dostali pivo zdarma. Během chvilky se z nich staly nebezpečná monstra, která 

mlátila úplně do všeho železnými tyčemi a obušky. Publikum bylo vystrašené a nespokojené. 

Násilí vypuklo již při vystoupení první skupiny. Při vystoupení Rolling Stones Alan Passaro, člen 

motorkářského klubu, několikrát bodl nožem do krku osmnáctiletého Mereditha Huntera. Ten 

umírá při převozu do nemocnice. 

Tímto okamžikem éra hippies skončila… 

4 Hells Angels a Charles Manson – stinné stránky  

V předešlé kapitole o Altamontu jsem se zmínila o motorkářském klubu Hells Angels (Pekelní 

andělé). Ti však nejsou jediný, kdo zapříčinil zánik hnutí. 

4.1 Hells Angels 

Motocyklový klub z Kalifornie. Založen v roce 1950. Jejich symbolem se stal Harley – Davidson. 

Vzhledem – hlavně vousy a braním drog si je mnoho lidí pletlo s hippies. Poslouchali také stejný 

druh hudby. Spolupráce mezi Anděli a hnutím ale nebyla dobrá. Příkladem je právě Altamont. 

4.2 Charles Manson 

Narodil se v roce 1934. Nějaký čas strávil ve vězení, tam se naučil manipulovat s lidmi. Na slávě 

hippies se jenom přiživil a nezáleželo mu na ní. Založil Mansonovu „rodinu“, která v létě 1969 

v jižní Kalifornii zavraždila těhotnou herečku Sharon Tateovou, manželku režiséra Romana 

Polanského, a dalších sedm lidí. Zapříčinil tak první policejní razie proti hippies. Členi Rodiny 

dostali za hrůzné vraždy doživotí. Někteří dodnes žijí. Charles Manson zemřel v roce 2017. 

5 Tvorba 

5.1 Hudba 

Zatímco beatnici poslouchali jazz, který měl navodit přemýšlivou atmosféru, hippies si oblíbili 

rock’n’roll. Ten byl známý již v 50. letech. Hnutí mu ale pomocí drog a tance dodalo jinou, podle 

mě úžasnou, atmosféru. Nově vzniklý psychedelic rock je popsán v kapitole o LSD. Bob Marley 

zpopularizoval reggae (No Woman No Cry) a Janis Joplin bílý soul (kombinace jazzu, bluesu 

a gospelu). 

https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY
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Obrázek 15- Pop art Andyho Warhola (na obrázku John Lennon) 

Písně měly protiválečné texty. Hodně se v nich skloňovalo slovo láska, sex a drogy. 

5.2 Divadla, obrazy a knihy 

Hippies se neprojevili jen v okruhu hudby. Láska, experimentace s drogami a originalita si našly 

místo i ve světě výtvarném. 

Kromě psychedelic artu byly k vidění pop artové obrazy Andyho Warhola, op artová díla, která 

byla tvořena jednoduchými geometrickými obrazci. Ty se na sebe vrstvily a docházelo k iluzi 

pohybu. Vznikali pouliční a malé scény divadla. Mezi oblíbené spisovatele patřil Franz Kafka a již 

zmiňovaní beatnici Allen Ginsberg nebo Václav Hrabě. Na popularitě nabýval také Tolkien 

s Pánem prstenů. 
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6 Hippies v Československu 

6.1 Vztah KSČ a mániček 

Při postupném uvolňování politického režimu (rok 1968 je označován jako pražské jaro) 

v Československu se na ulicích začali také u nás objevovat kluci s dlouhými vlasy a holky 

v květovaných šatech, které se o americkém hnutí dozvěděli. Zakládali rockové skupiny a oblékali 

se po vzoru Západu. To se samozřejmě nelíbilo veřejné bezpečnosti. 

Od roku 1962 se máničky (čeští hippies) scházely 1. května na tajném majálesu, který se zároveň 

stal protestem proti režimu. Pochody pak byly rozehnány VB. Oficiální majáles vláda povolila 

v roce1965. Králem byl zvolen Allen Ginsberg. KSČ akci vyhodnotila jako protest proti 

komunistům a tvrdě zakročila. 

Za vlády Alexandra Dubčeka vznikl Czechoslovakia Hippies Club Soul. 1. máje 1968 šlo dokonce 

několik hippies v májovém průvodu. 

Po normalizaci 68 to měly máničky ještě těžší. Do odboje se ale zapojily rozdáváním a lepením 

letáků. Chodily na koncerty nelegálních skupin a četly zakázané knihy. Hodně jich skončilo ve 

vězení za protistátní činnost. 

 

6.2 Boj proti dlouhým vlasům 

Dlouhé vlasy (hlavně u kluků) vyjadřovaly odpor proti KSČ. V srpnu 1966 byla přijata vyhláška 

proti „chuligánům“ (hanlivé označení pro máničky), která měla právě těmto lidem zabránit nosit 

dlouhé vlasy. Nepouštěly je do veřejných prostor a násilně je při výsleších stříhaly. Měly problémy 

jak ve škole, tak i se sehnáním práce. Demonstrace poté doprovázely hesla „vraťte nám vlasy“ nebo 

„pryč s holiči“. 
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7 Osobnosti 

7.1 John Winston Lennon 

Narozen: 9. října 1940, Liverpool 

Zemřel: 8. prosince 1980, New York 

John Lennon nebyl jen zpěvákem, ale také spisovatelem, malířem, politickým aktivistou 

a příležitostným hercem. Proslavil se jako člen slavné skupiny The Beatles, kde hrál na kytaru 

a klávesy. Ve většině písní také zpíval. 

V mládí přišel o otce a v osmnácti mu tragicky zemřela matka. Poté ho vychovávala teta. 

Vystudoval gymnázium, kde založil svou první skupinu – The Quarry Men. V roce 1957 potkal 

Paula McCartneyho. O tři roky později vzniká skupina The Beatles, která fungovala do roku 1970. 

S Yoko Ono (druhá manželka) roku 1969 zakládá Plastic Ono Band, hudební skupina. Začal 

protestovat proti válkám a společně s manželkou pořádal mírové dýchánky.  

Lennon byl zavražděn v pozdních večerních hodinách dne 8. 12. 1980. Mentálně zaostalý fanoušek 

The Beatles, Mark David Chapman, ho čtyřikrát střelil revolverem. Toho dne zemřel také mír 

a svoboda… Památečním místem Johna Lennona v ČR je Lennonova zeď v Praze na Kampě. 

Mé nejoblíbenější písně od Johna Lennona jsou: Imagine, Come Together, Help! Strawberry Fields 

Forever nebo Give Peace A Chance. 

Imagine je považována za píseň bojující proti všem tehdejším konvencím. V roce 2004 zařazena 

na 3. místo v seznamu 500 nejlepších skladeb. 

Strawberry Fields Forever Lennon složil pro dům Armády spásy, kde si jako malý hrával. Je 

ukázkou psychedelic rocku. 

Give Peace A Chance je, jak už její název napovídá, hymna všech mírových hnutí. 

Help! popisuje pocity a únavu z beatlemánie, kterou skupina zažívali. 

Come Together 

The Beatles byli uvedeni do rokenrolové Síně slávy v roce 1988. 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww
https://www.youtube.com/watch?v=10LSq_J5ol4
https://www.youtube.com/watch?v=Q_8-4kioxO0
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE
https://www.youtube.com/watch?v=45cYwDMibGo


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

28 

 

Obrázek 16- John Lennon a Yoko Ono 

 

7.2 Jimi Hendrix 

Narozen: 27. listopadu 1942, Seattle, Washington 

Zemřel: 18. září 1970, Londýn 

Americký zpěvák, kytarista a skladatel. Byl zvolen nejlepším kytaristou všech dob. I když hrál 

levačkou na otočenou kytaru pro praváky. Průkopník psychedelic rocku. V roce 1966 založil 

společně s dvěma spoluhráči skupinu Jimi Hendrix Experience. Na festivalu v Monterey zapálil 

svoji kytaru, což je jeden z historických okamžiků rock’n’rollu. Zazářil také na Woodstocku. 

Zemřel náhle 18. září 1970 v Londýně. Podíl na jeho smrti měla také drogová závislost. 

Mezi známé písně patří Purple Haze, Wind Cries Mary nebo All Along The Watchtower (píseň 

původně od Boba Dylana). 

Do rokenrolové Síně slávy uveden v roce 1992. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjwWjx7Cw8I
https://www.youtube.com/watch?v=ATDEtzAcTg0
https://www.youtube.com/watch?v=TLV4_xaYynY
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7.3 Janis Joplin 

Narozena: 19. ledna 1943, Texas, USA 

Zemřela: 4. 10. 1970, Los Angeles, Kalifornie 

Janis Joplin byla americká zpěvačka a kytaristka. Hrála ve stylu folku, bluesu a rocku. Je jednou 

z hlavních představitelů bílého soulu (kombinace bluesu, jazzu a gospelu). 

Již v mládí hrála s kytarou po hospodách. V létě 1966 se stala členkou skupiny Big Brother and 

The Holding Company. Později vystupuje i s Kozmic Blues Band. Za album Cheap Thrills 

(ukázka z alba) s Big Brothers (1968) sklidila velký úspěch. I Got Dem Ol ’Kozmic Blues Again 

Mama! album, které nahrála s Kozmic Blues Band v roce 1969. Před smrtí se vrátila zpět k Big 

Brother. 

Obrázek 17- Jimi Hendrix 

https://www.youtube.com/watch?v=YChTV3Fbdzs
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Poslední rok života byla hodně závislá na heroinu a alkoholu. To se jí také stalo osudným.  

Do rokenrolové Síně slávy uvedena roku 1995. 

 

7.4 The Rolling Stones 

Po Beatles druhá nejslavnější rocková skupina z Anglie, která funguje již půl století. Vznikla na 

počátku 60. let. Hlavním „velitelem“ byl Brian Jones a později Mick Jagger. Jones zemřel za 

zvláštních okolností ve svém domě v létě 1969. 

Kapela vystřídala řadu členů. Zachovala se sestava Mick Jagger – zpěv, kytara, klávesy, Keith 

Richards – zpěv, kytara, Charlie Watts – bicí, Ron Wood – zpěv a kytara. 

Obrázek 18- Janis Joplin 
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Vydali celkem 30 studiových alb. Devět z nich stanulo na prvním místě britských hitparád. A to 

nezapočítávám koncertní alba a singly. Do rokenrolové Síně slávy uvedeni v roce 1989. Několikrát 

dostali cenu Grammy a mnoho dalších ocenění. 

18. srpna 1990 se v Praze na Strahově konal první z šesti koncert této skupiny u nás. Zároveň to byl 

první porevoluční koncert hudby ze západu. Navštívilo ho přes 100 tisíc lidí. Václav Havel ho 

zahájil slovy „Z hvězdného nebe se snesla do naší republiky kapela Rolling Stones“. Poslední 

koncert proběhl v roce 2018 na letišti v Letňanech. 

Písní od Rolling Stones je opravdu hodně a je těžké vybrat ty nejpěknější a nejslavnější. V písních 

se objevují prvky bluesu, rocku a rock and rollu.  Například: Paint It Black, Brown Sugar, 

Satisfaction, Angie nebo Honky Tong Women. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg
https://www.youtube.com/watch?v=59K2kF6o9Tk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=nrIPxlFzDi0
https://www.youtube.com/watch?v=oN_YKJBMagQ
https://www.youtube.com/watch?v=61jfm219ArA
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Obrázek 20- The Rolling Stones teď – přežili i období plné drog 

Zleva: Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood a Charlie Watts 

Obrázek 19- The Rolling Stones v mládí 
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7.5 The Doors 

Doors jsou také jedním ze symbolů 60. let. I když nehráli ani na jednom ze zmiňovaných festivalů. 

Vznikli v Los Angeles roku 1965. Po roce 1970 se však rozpadli. Hráli v sestavě Jim Morrison – 

zpěv, Ray Manzarek – klávesy, Robby Krieger – kytara a John Densmore – bubeník. 

Morrison byl ovlivněn beatniky. Miloval poezii a skládal básně, které při vystoupení recitoval. 

Nadměrné braní drog – hlavně LSD a alkoholu vedlo v roce 1971 k zástavě srdce, která byla 

příčinou jeho smrti v pouhých dvaceti sedmi letech. Chodil s mnoha ženami. Jednou z nich byla 

i Janis Joplin. Je považován za velice charizmatického zpěváka. 

The End, Crystal Ship a Light My Fire jsou jedny z nejlepších písní této skupiny. Do 

rokenrolové Síně slávy uvedeni roku 1993. 

 

 

Obrázek 21- Nejznámější jazyk na světě- znak 

Rolling Stones 

https://www.youtube.com/watch?v=VScSEXRwUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=GKa1W4a_5mI
https://www.youtube.com/watch?v=cq8k-ZbsXDI


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

34 

 

Obrázek 22- The Doors 

Zleva: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger a John Densmore 
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Závěr 

V mé závěrečné práci jsem psala o hippies. Jak jsem již uvedla v úvodu, chtěla jsem objevit nové 

hudební skupiny, které budu poslouchat. A to se mi také povedlo. Janis Joplin, Jimi Hendrix a The 

Doors jsou skvělí. Originální oblečení je moc pěkné. Mrzí mě, že už se tolik nenosí. Jednou bych 

určitě toužila navštívit San Francisco, čtvrť Haight – Ashbury a společně s ní Golden Gate park. 

Obdivuji lidi v Československu, kteří se postavili tvrdému komunistickému režimu a nebáli se říct 

svůj názor. I když za to mnozí zaplatili vězením nebo vyhazovem z práce… 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2019 _______________________  

                Podpis 
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