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Flamendr, Švihák, Frajer a Pepík: subkultury mládeže 

v Praze poloviny 19. – počátku 20. století. 

Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studií, Univerzita 

Karlova  

Tuto studii napsala Mirjam Moravcová na konci 80. let 20. 

století. Byla součástí šířeji koncipovaného textu, který se 

věnoval výstřednosti dělnické mládeže. Navazoval na výzkumy 

města, resp. dělnictva 19. a 20. století na straně jedné a na 

výzkumy oděvu městských nemajetných a středních vrstev na 

straně druhé. Studie je ovlivněna diskurzy doby svého vzniku, 

nicméně zajímavost získaných dat, jejich jedinečnost a zároveň 

jejich interpretace by neměly zůstat v šuplíku. Chtěli bychom 

takto upozornit na téma, které je blízké studiu subkultur, 

mládeže, nemajetných či lidových vrstev města, zejména Prahy 

19. a počátku 20. století. V rámci tohoto podcastu/textu 

vybíráme jen části z 25 stránkové studie s cílem prezentovat 

výzkum, který nebyl v těchto souvislostech v odborné 

literatuře takto rozpracován.  

 

*** 

 

„Výstředností“ rozumíme uvědomělou manifestaci 

společenských a životních postojů, k níž se uchylují určité 

názorové, etnické či generační skupiny. Podstata 

„výstřednosti“ tedy v našem pojetí spočívá v myšlenkovém 
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základu a v názorovém postoji k soudobé společnosti, na nichž 

se sjednocuje určitá skupina osob. Jejím neodlučitelným 

vnějškovým projevem je přijetí osobitých znaků, kterými se 

jako skupina identifikuje, vystupuje z anonymity a veřejně 

upozorňuje na svá stanoviska ke společnosti, na svůj model 

života a pojetí morálky.  

V českých zemích od poloviny 19. do počátku 20. století 

dělnická mládež manifestovala své ideové a životní postoje ve 

třech různých rovinách. 1) V rovině ideově-politické se 

„výstřednost“ stala součástí procesu jejího společenského 

sebeuvědomování. Jejími nositeli byly politicky angažované 

skupiny dělnické mládeže. 2) V rovině národně-politické 

zasáhla „výstřednost“ dělnickou mládež pouze v kritických 

obdobích českých dějin, v době kdy se národní společnost 

aktivizovala nebo byla donucena k obraně, a kdy se zájmy 

dělnictva ztotožnily s „národními“ zájmy. 3) V rovině 

proklamace osobitého způsobu života, morálky a společenských 

konvencí byla „výstřednost“ záležitostí „okrajových“ skupin 

nemajetné a dělnické mládeže. Byla záležitostí skupin, které 

měly sklon k živelnému protestu proti stávající společnosti a 

její morálce.  

Následující text je věnován právě těmto „okrajovým“ 

skupinám mladistvých z řad městských dělnických a nemajetných 

vrstev a jejich demonstraci životního postoje.  
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Výstřední, dnes bychom asi řekli alternetivní či 

subkulturní, skupiny mládeže byly svázány s životem velkého 

města moderní epochy. Formovaly se opakovaně i v Praze 19. a 

20. století, aby po další či kratší dobu ozvláštňovaly svým 

koloritem společenskou atmosféru města a pobuřovaly svou 

existencí “řádné” občany.  Společnost města i tehdy záměrně i 

spontánně provokovaly alternativním životním stylem. 

Prostřednictvím kultury a životního stylu, které si vytvářely, 

vyjadřovaly svou životní filosofii, svůj přístup k vlastní 

životní realitě a také svůj názor na soudobou společnost, z níž 

vyšly a k níž se vztahovaly.  

Až do počátku 20. let 20. století se tyto výstřední 

skupiny mládeže konstituovaly pouze a toliko v rámci vlastní 

sociální vrstvy. Fungovaly tedy jako skupiny, které byly 

sociálně vyhraněné a nejednou i rámcově spojené s určitou 

profesí (lidé od vody). 

Z pohledu na moderní společnost druhé poloviny 19. 

století a počátku 20. století se ukázal živelný protest 

výstředních skupin mládeže proti soudobým konvencím, normám a 

morálce průvodním jevem společenského vývoje. Sociální zázemí 

tohoto protestu, jeho myšlenkový obsah a samozřejmě i vnější 

formy vyrůstaly z konkrétních historických podmínek a 

proměňovaly se. Nestejná byla i společenská závažnost těchto 
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protestů, jejich ohlas mezi mládeží a mladými zpravidla 

z chudinských vrstev a dělnických rodin. Stejně tak se protesty 

různou mírou vázaly na společenskopolitické ideje a na 

nadnárodní "módní" vlny revolt mladých lidí. 

Protesty mládeže proti konvencím a morálce společnosti, 

vyjádřené osobitým životním stylem, měly ve sledovaném období 

čtyři shodné rysy, které se uplatňovaly bez ohledu na ideová 

východiska a společenské podloží, v nichž se konstituovaly. 

1. Živelně se utvářející seskupení mládeže vyrůstala v 

prostředí velkých měst (tedy nejen Prahy). Vázala se na velké 

sídelní aglomerace. Právě početnost obyvatelstva a jeho 

sociální rozvrstvení umožnily existenci sociálně uzavřených 

skupin, které měly sílu vytvořit si svůj alternativní životní 

styl, své konvence, normy a morálku. Anonymita, společenské 

bariéry, nezájem a také životní podmínky, v nichž byly nuceny 

žít mnohé dělnické rodiny (zejména rodiny nekvalifikovaných 

dělníků, nádeníků a posluhů), znemožňovaly kontrolu chování 

mládeže v městských aglomeracích. Mládež ve velkých městech 

ztratila vědomí závaznosti sociální kontroly. Dozor 

mocenského aparátu pak vnímala za všech okolností jako 

nepřátelský.  

2. Skupiny mládeže protestující osobitou formou životního 

stylu se konstituovaly zpravidla zprvu mezi mladíky. Mužská 

mládež byla a většinou i zůstala hlavním nositelem těchto 

protestů. Stejně pravidelně se však ke skupinám mladíků družily 

i dívky. Přijímaly životní názory skupin a také se s nimi 
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ztotožňovaly. Intenzita zapojení dívek do těchto skupin pak v 

podstatě sledovala intenzitu ženské emancipace a zařazení žen 

do práce ve velkých průmyslových podnicích. 

3. Stylizace do určitého životního stylu, vyjadřující protest 

proti dobovým konvencím, byla záležitostí věkových skupin 

mládeže a mladých od 15 do 24 /respektive 25/ let. Hranicí pro 

mladíky byl zpravidla nástup a návrat z vojenské služby či 

uzavření manželství. Pouze výjimečně některá podoba 

výstřednosti zůstala vlastní i mužům nad tuto věkovou hranici. 

Dívky s výstředností vázanou na alternativní životní styl 

končily většinou v okamžiku, když se provdaly a měly první 

dítě. 

4. Revolty mládeže důsledně provázela výrazná 

sebeidentifikace. Promítala se do oblasti jazykové /slang/, 

pohybové /držení těla, způsob chůze/ a prvořadě do oblasti 

oděvní kultury. Nápadné a navíc vesměs šokující oděvní symboly 

byly vždy nejpříznačnějším, uvědoměle budovaným a také 

okamžitě přijímaným znakem těchto skupin. Skupiny si je volily 

s vědomou vůlí provokovat. Oděv však pro ně znamenal nejen 

identifikační a manifestační znak, nýbrž i vyjádření postoje 

k životnímu stylu, který si zvolili. Proto na rozdíl od 

manifestačních politických a národně politických symbolů (jako 

byly např. kokardy, čamary), provokující mládež si vytvořila 

svůj vlastní oděvní styl, manifestovala svoji revoltu skrze 

oděv jako celek, k němuž náleželo nejen oblečení a jeho 

doplňky, nýbrž i obuv a také, jako základní a charakteristický 
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prvek i úprava vlasů a vousů. Ta byla také většinou prvým 

momentem aktu sebeoznačení. 

Ve společnosti Prahy, se vystřídalo několik generací 

skupin dělnické a nemajetné mládeže provokujících svými 

životními postoji a jejich vnější manifestací. Paměť o nich 

zachovaly zprávy současníků: úředníků, literátů, novinářů, 

politiků a dělníků, jednalo se o zprávy úřední povahy, 

literární črty, novinové články, memoáry, výjimečně i 

vzpomínky pamětníků. Tyto prameny ovšem neumožňují hlubší 

analýzu příčin jednání mládeže, která své životní postoje 

manifestovala "výstředním" životním stylem.

 

Ve čtyřicátých letech 19. století měla Praha své 

f l a m e n d r y .  Sociální zázemí, z něhož vyrůstala tato 

skupina pražské mládeže., výstižně charakterizoval Jan 

Neruda: "Čím byli takto? Ničím. Čím se živili? Nikdo nevěděl. 

Odkud se rekrutovali? Z mladých dělníků, kterým se práce, a 

učedníků, kterým se tovaryšství nechtělo".1  

Názorová platforma flamendrů čtyřicátých let 19. století 

se opírala o dva základní postoje:  

1. K práci přistupovali jako ke krajní nutnosti, a to pouze 

v okamžiku nezbytnosti opatřit si základní životní potřeby. 

2. Cíleně se účastnili různých demonstrací.  

Opět svědectví Jana Nerudy: 

" Měli svůj zvláštní řád, řád ten nebyl upraven paragrafy ba 

ani slovy formulován, každý však pravý rytíř nosil jej v 
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srdci svém a nejednal proti němu, dokud byl flamendrem vůbec, 

… K pouhé žebrotě snížili se málokdy, ještě řidčeji však k 

práci. Pracovali jen tenkráte, když měli šat již rozedraný. 

Tu šel pak flamendr obyčejně do židovského města a nabídl se 

ku práci za stravu a za šat. Pokud neobdržel šat, pracoval 

pilně a svědomitě, jak jej měl, nehnul ani rukou více.... Při 

kraválech proti židům, při vzbouření tiskařů z továren, vůbec 

všude, kde se okna vytloukala, měli první slovo. Za 

svatodušních událostí byli všichni po barikádách 

roztroušeni".2  

V létě Hvězda a Střelecký ostrov, v zimě zamrzlá Vltava 

a nejchudší lokality Prahy, František, Nový Svět, Zlatá 

ulička a Podskalí byly místy, kde se flamendři scházeli. 

Pohybovali se v prostředí sobě vlastním, sami pak náleželi k 

nejnuznějším. Tomu odpovídal i jejich oděv.  

Přestože nemůžeme prokázat, že by flamendři uvědoměle 

oblékali osobité oděvní součásti, jejich šat nesl rysy 

uniformity. A opět citace Jana Nerudy „Kabát a kalhoty z 

lehké látky ….vždy světlé, buď barvou látky, buď ošumělostí. 

Kroj ten byl v zimě v létě týž, jenže v zimě nosily se ruce 

v kapsách u kalhot a ne u kabátu".3  

Naproti tomu účes flamendrů představoval již jednoznačný 

sebeoznačující znak. Úprava krátce přistřižených, zpravidla 

mastných vlasů, charakterizovala flamendra přesvědčivěji než 

jeho šat. Vlasy, které přikrývaly celé skráně nad uchem, byly 

zatočené jako růžky do obličeje.4  

Flamendři jako skupina náleželi k českému obyvatelstvu 

Prahy. Ve 40. letech se identifikovali jazykově, jejich 
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slang vyrůstal z lidové češtiny.5 V revolučním roce 1848 se 

pak svými postoji přihlásili k českému národnímu hnutí. 

Přijali národně politické symboly tohoto hnutí – červenobílé 

kokardy i poděbradky Svornosti – českého měšťanského 

ozbrojeného sboru revolučního roku 1848.6 Ve dnech 

červnového povstání 1848 se účastnili boje na barikádách 

Starého a Nového Města, i Malé Strany. Jejich podíl na 

revolučních bojích byl natolik výrazný, že je zachytily i 

dobové grafické listy.7  

Porážka červnového povstání v roce 1848 a následující 

represe po potlačení příprav květnového povstání v roce 1849 

flamendry jako osobitou skupinu dělnické mládeže rozehnaly.8 

Přesto ještě v roce 1851 relace policejních konfidentů 

informovaly o mladících, kteří na pražské náplavce, v místech 

dnešního Národního divadla /ve Vojtěšské čtvrti/, v oděvech 

"Svornosti" provokovali předváděním boje hrdinů pražských 

barikád.9 

V následujících letech, po vydání patentů z 31. prosince 

1851 vládní reakce rakouského neoabsolutismu utlumila 

veškerý politický a také společenský život. Zřejmě 

nepřipustila ani živelnou "výstřednost" mládeže. 

Praha poloviny 60. let 19. století měla však již opět 

svou "výstřední" mládež. Z další generace nezámožných 

mladých Pražanů se vydělila výrazná skupina š v i h á k ů . 

Šviháci 60. let byli ovšem přímým protikladem flamendrů 40. 

let 19. století. Dobové prameny šviháky charakterizovaly 

jako deklasovanou mládež, která se ve svém vlastním 

hodnocení nadřazovala nad lidové vrstvy Prahy.10 Vzorem se 
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jim stala maloburžoazie a úřednictvo. Jejich "výstřednost" 

spočívala v popření svého sociálního zařazení. Tomu 

odpovídala i vnějšková stylizace. Švihák nosil cylindr, 

který v 60. letech 19. století již vycházející z každodenní 

měšťanské módy, ale dosud náležel k oděvu slavnostnímu a 

úřednickému.
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Místo běžného kaiserrocku, krátkého sakos či čamary se 

Švihák honosil frakem, byť značně rozedraným a opatřovaným 

zřejmě u vetešníků. Přijal typ kabátu nenáviděný a zavržený 

pokrokovou, prodemokratickou mládeží již v roce 1848. 

Pýchou Šviháka byla kravata pečlivě zavázaná na okázalou 

mašli, která záměrně zdůrazňovala límec měšťansky střižené 

košile. Nejvýraznějším znakem však byl opět účes - 

načechrané vlasy rozdělené uprostřed pěšinkou, upravené do 

mírných symetrických patek. 

Stylizaci Šviháků odpovídala i místa setkání. Místa v 

centru Prahy: Uhelný, Ovocný a Rybný trh /dnešní Rytířská 

ulice/ byl jejich denním korsem, diskusním klubem, kavárnou 

a jídelnou, Kotce ulicí jejich večerních srazů. 

Na přelomu 60. a 70. let, v době nástupu politické a 

společenské aktivity české společnosti a také v době 

počátku sociální a kulturní emancipace dělnických vrstev v 

Praze, švihák mizí z ulic hlavního města Čech. 

Prameny let 70. o "výstředních" skupinách mládeže z 

lidových vrstev pražského obyvatelstva mnoho nehovoří. 

Dobová vyobrazení zachycují f r a j e r y ,  mladé muže 

oblečené v polovysokých botách, světlých neforemných 

kalhotách, v tmavé jednořadové kazajce ke krku uzavřené a 

zakončené malým ležatým límečkem s úzkou mašlí u krku a s 

malým různě zformovaným kloboučkem s uzoučkou krempou na 

hlavě.11 O jejich zvycích, ideálech však mlčí. Přesto v 

těchto frajerech můžeme s jistou pravděpodobností 

předpokládat předobraz pražského Pepíka.
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Již na počátku, ale zejména však v průběhu 80. let 19. století 

se hrdinou pražských předměstí stává pražský f r a j e r, F i k u s, 

F i č e k, P e p í k, P e p e', P e p a s, P e p i k u s, p a r d á 

l, t ě ž k á  v á h a, t ě ž k á  p á r a. 

V centru města byly jeho doménou a líhní František a Petrská čtvrť. 

Dobové vzpomínky líčí pražského frajera těchto let jako mladého 

dělníka, svalnatého a statného, který bezvýhradně propadl prostředí 

předměstských hostinců a lidových šantánů. Je vyznavačem lidových 

podob tance, vojenské a lidové kutálky a současně i hrdinou 

hospodských rvaček, bodrý, byť obhroublý žertéř.12 Tento vzor kluků z 

periferie a obdivovaný idol pražských "fabriček" oblékal kostkované 

kalhoty, lehkou pruhovanou kazajku, na krk si vázal místo kravaty a 

mašle šátek na dva uzly "na drc" a honosil se mohutnou "bekovkou". 

Dle Nerudova popisu úpravy vlasů Pepík "na posledním obratli 

vyvinutém v tzv. lebku, nosí tak zvané šístky"13.  

Frajer - Pepík 80. let žil v době prvého velkého rozmachu 

pražských předměstí a masové imigrační vlny do měst. Stylizoval se 

do modelu lidí od "vody", tedy do modelu těžce pracujících nádeníků 

pražské náplavky - Podskaláků, plavců a dřevařů z Františku a 

Holešovic. Vzorem se mu stal rodilý Pražák, který ovládal svou 

práci, měl pověst neohroženého siláka a bitkami si hájil své 

postavení. Přestože většina „pepictva“ v těchto letech žila a 

působila již na pražských předměstích - na Smíchově, v Košířích, v 

Karlíně, na Žižkově, v Holešovicích, identifikovali se přistěhovalci 

z venkova s obrazem lidového Pražáka, nikoliv obyvatele tehdy ještě 
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samostatných obcí pražských předměstí.  

Ženskou partnerkou Pepíka 80.let byla Š a m s t ř i c e 

(doložená 1882)14 a  K o p ř i v k a 15 - fabrička, dělnice četných 

předměstských továren /např. smaltovny na Smíchově, Mautnerovy 

tkalcovny v Holešovicích, Perutzcovy přádelny v Libni a dalších/. 

Kopřivka si česala "pony frizuru vulgo pinčla", a hrdě nosila 

náprsní šátek "zásadně zmuchlaný a na křivo posazený"16. 

 

P e p í c i  let 90. 19. století a také prvého desetiletí 

20. století, jak můžeme soudit na základě dosud shromážděných 

pramenů, se ve své většině rekrutovali opět z 

nekvalifikovaných mladých dělníků, z těch mladíků, kterým se 

nedostala možnost vstoupit do učení a vyučit se řemeslu. K 

pepictvi těchto let se vrátil vlažný vztah k práci. Postoje 

této mládeže charakterizoval O. Filip: "Pravý pražský "Pépe" 

má přec jiné starosti, nežli jest taková celodenní dřina. 

Takhle ještě, když má Pepík "majstrátskou" službu, to ujde. 

Dopoledne pomete několik těch ulic a odpoledne má již volno. 

Musí přec mít jednoduchou frekvenci jako na úřadech, neboť 

odpoledne potřebuje nutně pro sebe, aby mohl doprovázet 

pohřby, zejména vojenské, které provázeny jsou hudbou." 17  

Pepíci ovšem již v 9O. letech 19. století a v obdobích 

následujích netvořili jednolitou skupinu. Sdružovali se 

podle místa bydliště na předměstích i v centru města, 

scházeli se však i na základě osobních kamarádských vazeb a 

zřejmě také s ohledem na přístupy k životu a s ohledem na 

míru své deklasace. Škála přechodů mezi módní stylizací a 
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deklasovanou mládeží byla zřejmě značná. Na jednom pólu byli 

mladící usilující o módní výstřednost, na druhém pólu mládež 

blízká lupenproletariátu. V zásadě však v rámci pražského 

"Pepictva", existovaly dvě velké skupiny. Prvou byli Pepíci 

- mladíci sice bez hlubšího vztahu k práci, pohrdající 

konvencemi, avšak v zásadě nepřekračující dobové normy přes 

únosnou mez. Druhou byly tzv. těžké váhy /či těžké páry/, 

na přelomu 19. a 20. století nazývaní také "apači", kteří 

měli nejen velmi volný výklad morálky, ale nevyhýbali se ani 

agresivitě. Agresivně vystupovali jak vůči vyšším sociálním 

vrstvám, tak i vůči skupinám sobě blízkým, včetně ostatního 

Pepictva. Obě skupiny spojovala "výstřednost" oděvu a vášeň 

pro dechovou hudbu. Hudba, dechovka, se stala vášní této 

skupiny mládeže, tanec jejím opiem.  

Na ulicích při pohřbech a při pochodech vojska skupiny 

Pepíků pravidelně doprovázely hudbu. V lidových tančírnách, 

hostincích, ale také arénách při divadelních hrách se zpěvy 

a tanci - tam všude byl denním návštěvníkem Pepík 90. let 

19. století. Ti nejotrlejší náleželi pak k trvalým hostům 

kořalen. Pepíci patřili k nejaktivnějším tanečníkům. Obliba 

hudby a tance byla vlastní všem, bez ohledu zda jejich 

"burzou" byla dolní část Václavského náměstí, Staroměstské 

náměstí, či zda chodili na "korso" v Josefovské ulici v 

asanačním pásu Prahy 18 nebo postávali na plácku před 

"Kovárnou" v Holešovicích19, popíjeli v hospodě "U Zvonu" 

v Košířích20 či hromadně se poflakovali na ulicích 

proletářského Žižkova21. Hudba a tanec provázely pražské 



88 - 

 

Pepíky i těžké váhy po více než dvacet let stejně jako jejich 

slang. 

Naproti tomu jejich styl odívání podléhal změnám 

relativně rychle, kdy každá generace mladých Pepiků se 

odlišovala od svých o nemálo starších vrstevníků.22 Na 

počátku 90. let 19. století let nosil Pepík světlé kalhoty, 

polobotky, barevné ponožky a křiklavou vázací kravatu. V 

polovině tohoto desetiletí se vrátil ke károvaným kalhotám, 

strakaté kazajce, velkému barevnému šátku na krku, vysokým 

botám a čepici s „velkým nehtem“, tedy opět k modelu Pepíka 

80. let. V následujících letech v rychlém sledu Pepík zaměnil 

vysoké boty za perka, široké kárované kalhoty rovného střihu 

za kalhoty v kolenou zúžené a ke kotníkům se rozevírající 

do mohutného zvonu. Kazajku nahradil úzkým vypasovaným 

sáčkem, opět barevně károvaným na světlém základě.  

Vývojem, prošel i jeho účes. Patku let osmdesátých 

nahradila na počátku 90. let ofina, šístky u uší však 

zůstávaly. Proměnu zaznamenaly i pokrývky hlavy. Čepici 

bekovku, v 80. letech vysokou, na počátku 90. let již nižší, 

nasazovanou na jedno oko do čela, nahradila na přelomu 19 a 

20. století buřinka s širokou stuhou, za níž si Pepík 

zasouval pět sojčích pírek. Později černou 

buřinku vystřídala světlehnědá. Osobitou módou a současně 

symbolem "těžké váhy", resp. "a p a č ů" pak bylo pruhované 

tričko s krátkými rukávy.23  

Na počátku 20. století se v módě Pepíků zřetelně 

projevil vliv početných nově příchozích obyvatel, kteří se 
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do hlavního města přistěhovali v průběhu 90. let. Tato v 

podstatě nejpočetnější migrační vlna venkovanů přišla s 

představou černých městských šatů jako jediného možného 

svátečního a reprezentačního oděvu. Svou představu vtiskla 

módě pražských předměstí. Přijali ji i Pepíci.24 Krátké černé 

sáčko s hedvábným kapesníčkem v kapse, černé kalhoty do 

zvonu, černá dvouřadová vesta /nový prvek jejich oděvu/, 

černý tvrďásek se širokým plochým okrajem - tím se honosil 

Pepík v prvých letech 20. století. Záhy však černou barvu 

zaměnil za modrou.25 Kolem roku 1910 vyměnil Pepík perka a 

šněrovací boty za boty "z dvojí kůže" s úzkými špičkami, 

zapínané po straně na perletové knoflíky "perlmutráky"26, 

opatřené vysokými podpatky, tedy za boty "s gumama"27. Vlasy 

si začal Pepík upravovat s výraznou "čupřinou", sčesanou 

hladce na levé oko. 

Družka Pepíka se v těchto letech oblékala sice různoroději, 

přesto však vítězila předměstská obliba v děleném šatu - v sukni a 

blůze. Blůza musela ovšem mít výraznou barvu i vzor, např. nápadné 

květy, a často i "vysoký límeček".28 Nejvlastnějším znakem "Pepiček" 

však byla umělá květina ve vlasech, na hrudi, v ruce, a úprava jejich 

vlasů - copy vázané do velkých uzlů a ofina nad čelem.  

V průběhu prvé světové války Pepíci svou stylizaci opustili, 

zmizeli z pražských ulic. 

Generace mládeže počátku 20. let 20. století, která prožila hrůzy 

války na frontách i krutý nedostatek v zázemí, se již ke klasickému 

pepictví nevrátila.29 Na počátku 20. let se sice vytvořily na pražských 

předměstích skupiny mládeže, které měly blízko ke gangu, ale ti, kteří 
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je vystřídali, akcentovali především výstřední dobovou módu.30 

Po překonání poválečného nedostatku se na ulicích dělnických 

čtvrtí Prahy a dalších velkých měst Čech a Moravy opět objevili  

f r a j e ř i. Své frajerství demonstrovali především rychlou obměnou 

módy, svou stylizací do podob hrdinů "stříbrného plátna" - nové široké 

záliby dělnické mládeže. Toto frajerství ve své podstatě bylo módní 

vlnou masového kopírování neustále se měnícího oděvního tvaru a jeho 

převedením do předimenzovaných, tedy "výstředních” forem bez hlubšího 

obsahu protestu. /Např. šimy boty měly špičky tak dlouhé, že v nich 

frajer nemohl téměř chodit31/. 

Na rozdíl od předchozího vývoje, o frajerství měly zájem početné 

skupiny předměstské mládeže, dělnické i nedělnické. Ve 20. letech 

dokonce i v rámci Prahy vznikly lokální varianty. Např. po módě a la 

Eddy Polo, která znamenala úzkou dlouhou kravatu, později s konci 

zasunutými do košile, se začaly nosit kalhoty v té době nezvykle 

upevněné pouze páskem. Ty byly záhy obohaceny o výraznou „ozdobu“. 

Staly se jí barevné knoflíčky našité nad ohrnutou záložku nad botou. 

Móda Vysočan nahradila tyto knoflíky strakatým hedvábným kapesníčkem 

zasunutým do záložky /často na motiv americké vlajky/31, móda Holešovic 

barevné knoflíky vyměnila za bílé32. 

Sociální základna mládeže, která tyto módní vlny filmového: 

"amerikanismu" přijímala, byla relativně široká. Avšak i dělnická 

mládež se ve svém celku změnila. Dosáhla vyšší kvalifikace, stala se 

cílem výchovné péče pokrokových proletářských organizací i státu, byl 

masově podchycen zájem mládeže o činnost ve sportovních i 

společenských organizacích a spolcích. Pepictví jako životní styl 

skupin mládeže ztratilo své sociální zázemí a společenské podmínky.  
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Průnik nových myšlenkových proudů, které nadřadily 

celospolečenské idee nad zájmy sociálních a profesních skupin, začal 

na konci 19. století narušovat přísnou sociální hranici v rámci 

výstředních a revoltujících skupin pražské mládeže.  Avšak teprve 

demokratizace občanské společnosti v době první Československé 

republiky způsobila, že tyto skupiny pražské mládeže oslovovaly mladé 

bez ohledu na jejich sociální původ. Následující trampové 20. a 30. 

let, potápky přelomu 30. a 40. let, páskové 50. let, atd. se již 

nerekrutovali z jediné sociální vrstvy. Demokratizace a růst města 

pak také způsobily, že v téže době začaly vedle sebe existovat různé 

výstřední skupiny mládeže, které se stylem a postoji od sebe 

odlišovaly.  
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