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Anotace 
Práce zkoumá přístup v omezování svobody umělecké tvorby Státní bezpečnosti v případě 

československých akčních umělců. Zabývá se obdobím mezi lety 1963 až do tzv. sametové 

revoluce  v roce 1989. Na konkrétních reprezentativních příkladech zkoumá intenzitu a 

vývoj omezování svobody tvorby ze strany Státní bezpečnosti. Ze sta zkoumaných umělců 

jsem vybrala ty nejsledovanější Státní policií a po vyhodnocení zúžené skupiny umělců 

jsem vybrala čtyři umělce, kteří tvoří reprezentativní vzorek zahrnující území Česka  i 

Slovenska, období tvorby a závažnost omezení. Vybranými akčními umělci jsou Eugen 

Brikcius, Milan Knížák, Alex Mlynárčik a Tomáš Ruller. Ve zvláštní kapitole rozebírám 

rok 1989, který se svým charakterem liší od předchozích let. Fakt, že byla svoboda tvorby 

akčních umělců v Českoslovenku omezována je nediskutabilní. Hlavní otázkou výzkumu 

zůstává, zda se omezování tvůrčí svobody akčních umělců ze strany Státní bezpečnosti 

lišilo v průběhu 60., 70. a 80. let, případně jestli se lišilo a jak v Česku a na Slovensku. 

Intenzitu omezování definuji vězněním, omezením cestování, pokutou, žádostí o 

spolupráci se Státní bezpečností nebo například nemožností získat vzdělání či práci 

v závislosti na umělecké tvorbě. 

 

 

Annotation 
The thesis examines the approach in restriction of freedom of Czechoslovak performance 

aritists  by State Security.  It  deals with  the period between 1963  till  the  socalled Velvet 

Revolution  in  1989.  On  specific  representative  examples,  it  examines  the  intensity  and 

development  of  restrictions  on  the  freedom  of  creation  by  the  State  Security.  From  100 

surveyed artists, I selected the most controlled by the State Police, and after evaluating this 

narrow group of artists, I selected four artists who formed a representative sample covering 

the territory of Czech and Slovakia, the period of creation and the severity of restrictions. 

Selected action artists are Eugen Brikcius, Milan Knížák, Alex Mlynárčik and Tomáš 

Ruller. In a special chapter I analyze the year 1989, which differs in character from the first 

years. The fact that the freedom of work of action artists in Czechoslovakia was restricted 

is indisputable. The main principle of the research remains whether the restrictions by the 

State  Security  differed  during  the  60s,  70s  and  80s,  and  if  it  differed  in  the  Czech  and 

Slovakia. The intensity of restrictions is defined by imprisonment, travel restrictions, fines, 



 
 

 

requests  for  cooperation  with  the  State  Security  or,  for  example,  the  impossibility  of 

obtaining an education or work depending on artistic creation. 
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Úvod 
  Ve své bakalářské práci se věnuji tématu akčního umění a performance 

v Československu mezi lety 1963 a 1989. Jedná se o reflexi vztahu mezi svobodnou 

tvorbou akčních umělců a performerů v Československu a Státní bezpečností. Pokládám si 

otázku jakým způsobem byli akční umělci v Československu perzekuováni a omezováni ve 

své tvorbě. Konkrétně se zajímám o to, zda se přístup Státní bezpečnosti vůči akčním 

umělcům mění během let. Dále se má pozornost stáčí k rozdílu, pokud nějaký existuje, 

v přístupu Státní bezpečnosti na území Čech a Slovenska. Přestože se mé téma práce 

odehrává časově v Československu, území v textu zkoumám zvlášť a pro účely své práce 

píši dále v textu pouze Česko, pokud mluvím o české části republiky, a Slovensko, pokud 

se věnuji slovenské územní části Československa. 

  Časové vymezení práce se odvíjí od stabilního vzniku stylu akčního umění 

v Československu. Rok 1963 v sobě obsahuje počátek aktivní činnosti nově vzniklých 

uskupení uměleckého vyjádření akce. Nejedná se už o žádné ojedinělé pokusy akční tvorby 

nebo nějakou protoakčníi  zkušenost, ale o již stabilizované, uvědomělé hrdé umění 

operující jak v Česku, tak na Slovensku. 

  Po druhé světové válce vznikl na území východní Evropy blok států ovlivňovaný 

téměř na půl století komunistickou politikou Sovětského svazu. Svobodná tvorba 

v socialistických zemí východního bloku byl již zpracována mnohými historiky. Ať už se 

jedná o cenzuru, politické vězně či vliv socialistického režimu na kulturní scénu. Úkolem 

této práce není pojímat celé široké téma omezování svobodné tvorby v socialistickém 

Československu v oblasti umění, nýbrž se omezuje na akční umělce tvořící mezi lety 1963 

a 1979 na území Česka a Slovenska. 

  Nezabývám se určováním kvality kultury či definování demokratických snah 

v socialistickém Československu v umělecké sféře. Mým cílem je reflektovat omezování či 

neomezování svobodné tvorby akčních umělců na konkrétních případech reprezentující jak 

českou scénu, tak slovenskou, jak šedesátá léta, tak sedmdesátá a osmdesátá léta dvacátého 

století. 

  Akční umění v kontextu této práce nevnímám jako protipól státního establishmentu 

či výraz „té správné demokratické kultury“, ale pouze jako akční umění ve své definici 
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umělecké. Z tohoto důvodu nezahrnuji do zkoumání například hudební skupinu The Plastic 

People of the Universe. 

Celý text je členěn do tří hlavních částí. První část se zabývá definicí akčního 

umění. Zodpovídá na otázky: co je to vůbec akční umění, jaké bylo světové akční umění, 

kdo vytvářel československou podobu, jakým způsobem se akční umění vyvíjelo, případně 

byl  vývoj akčního  umění v Česku a na Slovensku stejný? Zde vycházím z knih Pavlíny 

Morganové, Andrey EuringerBátorové a dále pak z textů československých uměleckých 

kritiků píšících do výtvarných katalogů (např. Jindřich Chalupecký, Jiří Valoch, Vlasta 

ČihákováNoshiro). 

  Druhá hlavní sekce práce se zabývá vlastním výzkumem. Zkoumáno bylo 

sto československých akčních umělců ve spisech Státní bezpečnosti  v Archivu 

bezpečnostních složek.  Nejprve jsem vyžívala metodu kvantitativní, poté jsem 

vyhodnocené umělce s největším počtem záznamů dále zkoumala podrobněji. Z těchto 

spisů jsem vybrala čtyři umělce, které jsem považovala za reprezentativní vzorek výsledků 

a na jejich rozboru jsem se rozhodla demonstrovat výsledky. Rok 1989, respektive období 

od května 1989 do října 1989 jsem se kvůli své charakteristice rozhodla reprezentovat 

zvlášť. 

  Třetí část se pak zabývá shrnutím konkrétních poznatků výzkumu. 
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1 Akční umění v Čechách a na Slovensku 

1.1 Co je to akční umění 
Akční umění je specifický druh umění, který vznikl ve druhé polovině 20. století. 

Jedná se o druh umění, který již nevychází z hmotného uměleckého díla, ale sdružuje 

v sobě mnohé umělecké vyjadřovací způsoby např. divadlo, tanec, malba, literatura aj. 

Prvopočátky tohoto umění lze již zaregistrovat v druhé polovině 50. let 20. století. Akční 

umění se dále rozvíjelo do konkrétních stylů z nichž nejvýraznější a nejrozšířenější jsou 

happening  a  performance.  Přestože jako akční umění označujeme svébytné umění druhé 

poloviny dvacátého století, do jisté míry navazuje na umění avantgardy  z konce  19. 

století.1  

1.1.1 Happening 
Happening  pochází z anglického slovesa happen, což znamená stát se, udát se. 

Jedná se tedy prvotně o událost, která je zároveň uměleckým dílem. Umění se spojuje 

s každodenním životem a stává se jeho přímou součástí.2  Akční umění se odvozuje od 

slova akce, dynamika. Happening ani jiná akční umění nemusí být rychlá ani krátkodobá, 

ale musí být dynamická přímo vtělená do každodenního života. Akční umění, v českém 

prostředí jinak nazývané živé umění, ačkoliv se tento termín nakonec neujal, vyhodnocuje 

lidskou i společenskou situaci umění a zasazuje ji do konkrétního aktuálního  životního 

kontextu.3 

Z dnešního pohledu kunsthistorikové reflektují umění happeningu jako umění 

rozkvétající v 60.  letech  20.  století z tzv.  ztracené generace. Po druhé světové válce se 

celosvětově objevuje fenomén generace 60. let, která vzbuzuje mnohé myšlenkové změny 

a změny životního konzumního života. Mladá  generace  produkuje  nové myšlenkové 

proudy, které mají jeden nejvýraznější společný bod, a tím je celkové uvolnění společnosti. 

Někdy se mluví o revoluci mládeže, která se radikalizuje. Mnohé z těchto filosofií vyústily 

v mnohotvárnou celosvětovou revoluci kolem roku 1968.4 

 
1 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
2 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
3 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
4 Filip Pospíšil, „Youth cultures and the disciplining of Czechoslovak youth in the 1960s“, Social History 37, 
č. 4 (2012): 47 –500, https://www.jstor.org/stable/24246591. 
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Je logickým závěrem, že s  objevením  mnoha nových filosofických myšlenek  a 

společenských hnutí se  vytvoří obecné a zmatečné pojmenování všeho nového jako 

něčeho, co má co společného s mladou generací. Není překvapující, že téma zaměstnávalo 

média a ta samotná čelila problému pojmenování fenoménů. Slovem happening novináři 

označovali souhrnně vše, co bylo nečekané a překvapivé.5 

Bližšímu poznání pro současníky nebyli nápomocní ani samotní autoři akčního 

umění. Jako první své dílo slovem  akce  označil Allan Kaprow v roce  1958.6  Jednu 

z prvních definicí happeningu rozšířil Robert Wittman. Někteří akční umělci se přikláněli 

k teorii kontrauměníii, jiní k myšlence neuměníiii  a další zase akční umění vnímali jako 

prvotní čisté umění. Obecně se dá s jistotou o happeningu říci, že pracuje se spojením 

vícero událostí, ať už předváděných, či vnímaných ve více časech a místech.7 Happening je 

v mnohých případech konceptuálním uměním. Na začátku vzniku díla je koncept neboli 

myšlenka. Divák konzumující akční umění je někdy vystaven tomu, že výsledné dílo 

vznikne až s jeho přispěním,  případně vznikne v jeho mysli jako umělecký myšlenkový 

produkt.8 

1.1.2 Performance 
Performanční umění  se  prosadilo  v 70.  letech  20.  století. Z etymologie  slova 

vyplývá, že se jedná o druh umění, které se předvádí, formuje. Tvoří jej vícero uměleckých 

disciplín, ať už před zraky diváků, nebo bez publika. Charakter performance nevyžaduje 

nutně předem připravený scénář, ale představení může být částečně či zcela 

improvizované. Místo, čas i délka uměleckého představení je libovolná a závisí na úmyslu 

umělce, v ojedinělých případech na divácích. Nadřazený pojem performance vychází 

například z tzv. vídeňského akcionismuiv, italské arte poverav, uskupení Fluxuvi anebo land 

artuvii.9 

Výrazný odlišovací znak performance  a  happeningu  spočívá v časovém 

neohraničení představení. Zvláště v československém prostředí,  případně v celém 

socialistickém bloku bylo žádoucí, aby performance byla dlouhodobou neukončenou akcí 

 
5 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
6 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
7 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
8 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
9 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
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kvůli nemožnosti reflexe  médii a státem.10  Druhým nejviditelnějším porovnávacím 

prostředkem happeningu a performance je fotodokumentace, případně videodokumentace. 

Zatímco happening se z definice uměleckého stylu jakékoliv dokumentaci vyhýbal, 

v performanci  byl  naopak  tento prostředek někdy přímou součástí tvorby uměleckého 

díla.11 

1.2 Akční umělci v Čechách a na Slovensku 

1.2.1 Kontext akčního umění ve světě 
Přestože někteří akční umělci tvrdí, že akční umění nevzniklo ve 20.  století, ale 

navazuje na antické umění, zvláště pak to divadelní, většina uměleckých kritiků i umělců 

vnímá původ umění akce v avantgardě. Ve světové tvorbě lze vidět odkaz na dadaismus, 

surrealismus  a  futurismus,12  který už tak oblíbeným inspiračním vzorem pro 

Československo nebyl.13  V roce  1958  Allan  Kaprow  jako první na  světě označil své 

umělecké počínání jako akci. Avšak v druhé polovině 50. let 20. století registrujeme vícero 

kulturních událostí jako předchůdce akcí.14 

Symbolickým předchůdcem akčního umění v USA byl bezesporu Jackson Pollock 

se svou technikou akční malby, kdy kapal brvu  na  velkoplošné plátno. Jackson Pollock 

tvrdil, že se nejednalo pouze o výsledek práce, ale i o proces tvorby. Francouzský akční 

malíř George Mathieu naopak vytvářel svá tabla před zraky diváků. Na předem natřený 

podklad nanášel velkými a energickými gesty barvu. Dle  tématu se převlékl do kostýmu, 

který měl vyjadřovat i téma obrazu.15  V roce 1957 například vystupoval v divadle 

v japonském městě Osaka. V Japonsku byla akční malba, zvláště ta evropská a americká, 

známá. Skupina Gutai  pak vytvářela dosti dramatické akce v japonském kontextu se 

silným americkoevropským odkazem.16 Japonští umělci se často přidávali do evropských 

a amerických uměleckých hnutí a taktéž často o západním umění referovali. Jejich spojení 

informální malbyviii a akce pak nazpět dalo popud vzniku happeningu v USA.17 K doplnění 

 
10 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
11 Hana Buddeus, „Infiltrating the Art World through Photography. Petr Štembera’s 1970s Networks“, Third 
Text 32, č. 4 (2018): 468–484, https://doi.org/10.1080/09528822.2018.1505314. 
12 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
13 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
17 Ibid. 
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rozmanitosti počínajícího akčního umění ve světě bych doplnila Johna Cage, amerického 

skladatele, který zásadním způsobem proměnil  svět hudby.  Jeho  tvorba  byla  silně 

inspirována asijskou hudební filosofií. Dalšími důležitými jmény jsou akční malíři Němec 

Hans Hartung či Španěl Antoni Tàpies.18 

1.2.2 Československé akční umění 
Co znamená akční umění ve světovém kontextu jsem nastínila v předchozím textu. 

I jaké jsou základní rozdíly mezi jednotlivými druhy akčního umění. V československém 

prostředí je však rozdíl mezi happeningem, performancí, land artem či body artemix velmi 

jemný. 

Vladimír Burda ve svém článku Happening ve smyčce definoval  happening  takto: 

„Happening je asambláž událostí předváděná či vnímaná ve více časech a místech. Jeho 

materiální prostředí mohou být vytvářena buď uměle, anebo přebírána z toho,  co  je  po 

ruce, eventuálně nepatrně pozměněna; také jeho aktivity mohou být vynalézány anebo 

zcela všední. Happening se na rozdíl od jevištní hry může přihodit v obchodním domě, za 

jízdy na silnici, pod kupou hadrů, v přítelově kuchyni, a to buď najednou, anebo postupně. 

Odehráváli se postupně, může trvat déle než rok. Happening je prováděn na základě 

plánu, ale beze zkoušek, posluchačů a repríz. Je uměním, ale zdá se, že je blíže životu.“19 

Zatímco ve světě jsou  happening  a  performance  spíše vázány  k nějaké určité 

skupině lidí, v Československu se mluví o umění akce. Akční umělci zde  často neměli 

jeden vyhraněný styl, jejich tvorba se v průběhu let proměnila  dle trendů a navíc  ji 

ovlivňují i snížené možnosti zisku informací o tomto umění ze západních států.20 Podoba 

československé akce bývá komornějšího rázu nejen kvůli vkusu umělců, ale i možnostem 

financování. Větší akce jsou pro svou nákladnost a nemožnost efektivního výběru 

vstupného velmi ojedinělé. Pod pojmem svobodné povolání sice mnozí umělci tvořili a 

bylo to jejich jediné povolání, avšak akční tvorbou nebylo možno se uživit. Někteří akční 

umělci pracovali v odlišném odvětví, ze kterého pak své akce financovali. Někteří tvořili 

malby či jiná klasická umění nebo řemesla, která režim podporoval a následně financovala 

svou další tvorbu z těchto peněz. Někteří jedinci byli svobodného povolání a  bez 

jakýchkoliv jiných zdrojů příjmu. Takový život byl však často na hranici únosnosti, umělec 

 
18 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
19 Ibid. 
20 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
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byl často odkázán na pomoc rodiny, příbuzných či známých ze zahraničí. S určitou dávkou 

nadsázky se dá jistě tvrdit, že československé akční umění nebylo vytvářeno pouze 

světovým dění a světovým vývojem umění, ale že umění akce spoluvytvářela specifika 

komunistického režimu. 

Mirek Vodrážka prosazuje termín embodiment  regimes  týkající se fašismu a 

komunismu. Režim nazývá tělesný a zdůrazňuje tak důležitost tělesného prožití režimu 

skrz pocity, které si společnost předává.21 Vodrážka dále ve své knize Filosofie tělesnosti 

dějin píše o společenské paměti a pocitech jako o faktoru utvářejícím dějiny podobně jako 

filosofka Hannah Arendtová. Miroslav Olšovský vnímá kontrakulturu jako určitý přirozený 

vedlejší produkt  vůči kultuře většinové potřebný k zajištění zdravé a vyvážené 

společnosti.22  O konzumu akčního umění veřejností ani podpoře státu se nedá 

v Československu mluvit.  Výsledkem je naturalistická  společenskokulturní reflexe 

vznikající specifickým způsobem výkladu západního umění. 

1.2.2.1 České akční umění 
Československo bylo ve sledovaném období jednotným státem. Pro potřeby 

komparace jej však v následujícím textu rozděluji na Česko a Slovensko. 

Původ českého akčního umění nespočívá ani v dadaismu, ani ve futurismu, ačkoliv 

lze spatřit znaky akce v meziválečném období například v práci skupiny Devětsilu nebo ve 

fotografiích Josefa Váchala či Františka Drtikola. I činnost Haškovy Strany mírného 

pokroku v mezích zákona lze považovat za předchůdce české podoby akčního umění.23 

Další jména, která zmíním jako předchůdce českého akčního umění,  jsou 

neodmyslitelně spjata se zrodem a vývojem tohoto specifického uměleckého stylu na 

území České republiky.  Nezvyklou  technikou  proslul například Vladimír Boudník, který 

silou vtloukal a zalisovával do plátu plechu různé posbírané kusy kovu, šroubů a litin. 

Boudníkův styl pojmenovává umělecký směr explosionalismus.  Za unikátní společenství 

umělců v první polovině 50. let považuji studentské setkávání skupiny Klub nazvané podle 

anglických pánských klubů. Patřil do něj například Jan Koblasa, Karel Nepraš, Bedřich 

Dlouhý, nebo Rudolf Komorous.24 Později se Klub přejmenoval na Šmidry a fungoval ve 
 

21 Mirek Vodrážka, Filosofie tělesnosti dějin (Praha: Herrmann & synové : Ústav pro studium totalitních 

režimů, 2013). 
22 Ibid. 
23 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
24 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
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velmi podobném uskupení lidí. Karel Nepraš v roce 1963 založil v hospodě U Křížovníků 

spolu  s výtvarníkem Janem Steklíkem Křížovnickou školu čistého humoru bez vtipu,  ve 

zkrácené podobě Křížovníci. Karel Nepraš a Jan Steklík vytvořili podklad pro vznik jedné 

z největších uměleckých uskupení v Česku v 60.  letech 20. století.25 Eugen Brikcius,  Jan 

Kříž, Ivan Martin Jirous, Věra Jirousová, Naděžda Plíšková a další tvořili jeden ze 

základních kamenů českého tzv. undergroundux.26  Představitelem českého 

undergroundového akčního prostředí byl také  Milan Knížák. Paralelně s Křížovnickou 

školou čistého humoru bez vtipu vznikla  i umělecká skupina Aktual, od roku 1967 spíše 

hudební skupina, jejímž vedoucím představitelem byl právě Milan Knížák.27 

Pro  60.  léta 20.  století jsou v československém prostředí charakteristické  akce 

směru happening  a  performance, zatímco  land  art  se  objevuje  v letech  70. Expresivní 

forma tělesného umění body artu se v Česku postupně vyvíjí taktéž v 70.  letech  20. 

století.28 

Historie a vývoj československého akčního umění jsou  úzce spjaty  se samotným 

komunistickým režimem, jakkoliv se umělci  snažili dokázat opak. Vznikem v 60.  letech 

sice navázal na celkový světový vývoj, avšak jeho inspirace byla již v této době poněkud 

odlišná. Původní impulz vzniku takového umění spočíval v revoltě vůči dominantní kultuře 

a ve snaze vymanit se ze stereotypního vnímání života. Německý performer Joseph Beyus 

je důkazem revoltujícího směru akčního umění i ve světě. V roce 1967 založil Německou 

studentskou  stranu  s nadnárodním pacifistickým programem. Filosofie Beuysova hnutí 

spočívala ve vyzdvihování svobody, ostatně vytvořil termín myslící homo  ludens, jakási 

podoba nového člověka myslícího svobodně, umělce, tvořitele.29 Jeho radikální hnutí, ale 

nejen  jeho,  přispívala ke světovému vnímání mladé generace přijímající myšlenky 

podobného směru spíše  negativně. I západní média mluvila o tzv. vandalech.30  Pro 

východní blok se v médiích a společnosti ujal pojem vlasatců, mániček či chuligánů.31 

Nelze však říci, že by celá mladá generace s daným vývojem událostí souhlasila. 

Významným mezním bodem pro zaujmutí přísnějšího politického postoje 

 
25 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
26 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
27 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
28 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
29 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
30 Filip Pospíšil, „Youth cultures and the disciplining of Czechoslovak youth in the 1960s“, Social History 
37, č. 4 (2012): 47 –500, https://www.jstor.org/stable/24246591. 
31 Ibid. 
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v Československu vůči undergroundu bylo právě Beuysovo vystoupení v roce  1964 

v Cáchách. Po ukončení vystoupení byl performer fyzicky napaden několika studenty, kteří 

se představení účastnili.32  Na  popud  incidentu  se  v Československu rozproudilo akční 

umění, zvláště pak kolem skupiny Aktual Milana Knížáka, které bylo hnutí Fluxu blízké. A 

zároveň se v Československu  začal formovat  pevný represivní postoj směrem k akčnímu 

umění.33 

Umění akce se v Česku dá rozdělit do několika období, která se od sebe liší nejen 

vývojem do jiné formy akce, ale i aktivitou tvorby akce. První období od roku 1963 do 

roku 1968 závisí na uvolnění československé společnosti a rozvoj kultury. V tomto období, 

zvláště pak kolem roku 1968 a pražského jara vzniká mnoho nových uměleckých směrů. 

S příchodem vojsk Varšavské smlouvy dochází k silnému utlumení akční tvorby, které se 

plně obnoví až v druhé polovině let 70. Z tohoto období je zdá se nejaktivnější umělkyní 

Zorka Ságlová.34 

V roce 1972 vyvrcholila normalizace vznikem Svazu českých výtvarných umělců 

(SČVU). Spolek slučoval všechny umělce a umožňoval se živit tzv. svobodným 

povoláním.35  Realizace spolku definuje i druhé období akční tvorby nesoucí se v duchu 

normalizace. Mnozí umělci se v té době odvraceli od společenských témat a v rámci snahy 

býti apolitičtí se věnují ekologickým, tělesným a duševním tématům.36  Taktéž dochází 

k decentralizaci umění z Prahy a i pražští umělci tvoří spíše mimo město.  Pokud  by  se 

mělo určit nové centrum performance, bylo by jím nejspíše Brno.37 Po živém období druhé 

poloviny  70.  let nastává utlumené období počátku 80.  let, kdy českou tvorbu ovlivňuje 

politické dění v Polsku a do českého prostředí proniká strach a zvýšená perzekuce ze 

strany státu. 

Poslední fáze akčního umění v Česku  trvá od druhé poloviny 80.  let do sametové 

revoluce. Neoficiálním výstavním prostorem akčního setkávání se od roku 1986 do roku 

1989  stala  prodejna  s drogistickým zbožím. Uskupení se přezdívalo  Galerie  Zlevněné 

zboží a fungovalo na pozvání umělců vždy od 16 hodin do 17 hodin, poté od 17 hodin do 

22 hodin probíhala akce v pivnici. Chod drogerie umění narušen nebyl, ba naopak se 

 
32 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
33 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
34 Autorský katalog, Zorka Ságlová 1965 – 1995, Milena Lamarová, (1995), dokument ABART. 
35 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
36 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
37 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
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prodej a činnost prodejny staly  součástí umění. Poslední akcí  v drogerii vytvořil v roce 

1989 Tomáš Ruller.38 

Rok 1989 patří do samostatné etapy vývoje akčního umění v Česku, kdy se z umění 

akce postupně stává originální politická iniciativa. Po pádu komunismu ztratilo umění akce 

živnou půdu a až na ojedinělé snahy počátku let 90. se dodnes neobnovilo. 

1.2.2.2 Slovenské akční umění 
Slovenské akční umění nebylo dosud plně zmapováno, tudíž vycházím převážně 

z knihy Andrey EuringerBátorové Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: 

Akcie Alexa Mlynárčika, která upravuje německý titul Aktionskunst in der Slowakei in den 

1960er Jahren. Aktionen von Alex Mlynárčik. Vůdčí postavou slovenského happeningu byl 

Alex Mlynárčik, který celkově ovlivňoval směr umění akce na Slovensku.39 

Slovenský happening a následně performance vycházely  ze dvou základních 

inspirativních proudů, a tím by  ten světový, který byl  reprezentován především 

dadaismem, futurismem a surrealismem, a ten český, kterých se slovenští akční umělci 

často účastnili, ať už v Praze či v Brně.40 Nedá se však říci, že by slovenská akční scéna 

kopírovala tu českou, ačkoliv je tu mnoho podobných faktorů a vlivů. Bezesporu si našla 

svou vlastní cestu. Zásadně se slovenská verze akčního umění liší celkovou  větší 

umírněností a lehkostí. Slovenští akční umělci nebyli revoltujícími umělci, ale spíše se 

snažili po vzoru  Francie citlivě navázat na slovenské tradice meziválečného umění a 

staroslovanské zvyky a obyčeje. Zatímco  za nejvýznamnějšího českého předchůdce 

akčního umění je považován Vladimír Boudník,41 na Slovensku jím je Mikuláš Galanda. 

Podle Radislava Matuštíka,  jednoho  z nejuznávanějších slovenských kritiků moderního 

umění, je  s  tvorbou Mikuláše Galandy spojována  etapa slovenského akčního umění 

termínem Nástup 57 a Nástup 61.42 

Reakcí na tzv. Nástup 57 a 61 bylo několik oficiálních kritických ohlasů, přičemž 

paradoxem takového prvního konfliktu byl  fakt, že slovenští umělci okolo Mikuláše 

Galandy  nebyli  ve skutečnosti žádným alternativním blokem, ale navazovali  na 

 
38 Kolektivní katalog, Drogerie Zlevněné zboží, Petr Oslzlý, (1992), dokument ABART. 
39 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
40 Ibid. 
41 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
42 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
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meziválečnou avantgardu. Jejich inspirací bylo umění v Česku a Polsku, zejména tvorba 

Mikuláše Medka a pražských surrealistů.43 Mnohé výstavy slovenského umění neprobíhaly 

pouze  v Bratislavě či Praze, ale i v Brně, Teplicích, Ostravě či Košicích.  Jakousi 

schizofrenii vnímání slovenského akčního umění  ze strany státního aparátu lze 

vypozorovat právě na zmíněné skupině Mikuláše Galandy, kdy bylo jeho neoficiální umění 

oficiálně kritizováno, avšak od roku 1965 se pohled na jeho tvorbu zásadně změnil a 

Galanda byl vnímán jako pokračovatel slovenské avantgardy a moderny.44 

Pro účely pochopení vztahu vnímání umění na Slovensku ze strany státního aparátu 

poslouží vyjasnění termínů oficiální umění, alternativní umění a neoficiální umění. Do 

roku 1965 byl jakýkoliv pokus o slovenské akční umění vnímán velmi negativně. Po roce 

1965 se jeho umělecká kvalita, respektive vnímání této kvality ze strany státu rapidně 

změnilo a slovenské akční umění bylo jakousi tolerovanou jemnou alternativou oficiálního 

umění ve stylu socialistického realismu. To platilo nejdéle do roku  1972,  kdy  se 

z tolerovaného alternativního umění stalo umění striktně neoficiální. Další důležitou 

odlišností slovenského vývoje akčního umění od toho českého představuje skutečnost, že 

po celá 70.  léta dvacátého století bylo slovenské akční umění prakticky utlumeno. 

Opětovné rozproudění akce na Slovensku přinesl přelom 70. a 80. let 20. století.45 

Andrea Euringer – Bátorová rozděluje akční umění na Slovensku do tří etap. První 

fáze spočívá v utváření akčního umění jako takového a datuje  se  od  roku  1957  do  roku 

1963, vyvrcholí dvěma impulzy Mikuláše Galandy (Nástup 57 a Nástup 61). Druhé období 

od roku 1964 do roku 1967 definuje jako období vzniku pluralitních uměleckých směrů 

vůči umění oficiálnímu (sorela; sociální realismus). Podle Tomáše Štrausse, slovenského 

historika a kritika umění, sehrála  význačnou roli při šíření nových uměleckých směrů 

Galéria mladých na Dostojevského rad v Bratislavě, kde se v roce 1966 konala výstava 

Súčasné tendencie vo svete. Vystavoval zde i kupříkladu maďarskofrancouzský opartista 

Victor Vasarely.46 Od roku 1965 zároveň nastoupila na Slovensku nová generace umělců, 

kteří se právě vyučili. Patřili  mezi ně Peter Bartoš, Stano Filko, Július Koller, Alex 

Mlynárčik, Vladimír Popovič a Jana Želibská. Vrcholnou fází vývoje umění akce na 

Slovensku označuje EuringerBátorová překvapivě roky 1968 až 1972. V těchto letech 

 
43 Ibid. 
44 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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docházelo nejen k normalizaci a podřízení se socialistickému zřízení, ale vznikl zde prostor 

pro  stabilizaci  umělecké základny a mnoha výstavám,  ať už na domácí scéně,  nebo  té 

mezinárodní jako například festival avantgardního umění Danuvius  68  v Bratislavě.47 

Autorka se však věnuje pouze 60.  lety  20.  století a další vývoj a autory tvořící později 

pouze krátce zmiňuje bez žádného dalšího rozboru. 

Radislav Matuštík ve své samizdatové edici Terén z roku 1983 popisuje období 80. 

let  20.  století jako až vědecké pokusy akčních umělců  bádat v oblasti  sociologie 

vytvořením společenství, která měla napodobovat podobnou statickou atmosféru plnou 

pasivity jakou vytvářel režim.48 Příkladem je projekt Jána Budaje vytvořený v roce 1979 

s názvem Spoločnosť intenzívného prežívania.49  Během let 80.  sice ještě vzniklo  pár 

zajímavých akcí skupiny Artprospekt P. O. P. (Viktor Oravec, Ladislav Pagáč, Milan 

Pagáč) nebo například Peter Meluzín, avšak během druhé poloviny 80. let se umění akce 

na Slovensku postupně utlumilo, až kompletně zaniklo.50  Obrození akčního umění roku 

1989 Slovensko nezažilo, respektive ne na území Slovenska, samozřejmě se ale do akčních 

projevů roku 1989 slovenští akční umělci zapojili.  

2. Reakce československého státu na akční 

umění 
V předchozí kapitole jsem popsala definici, vznik a vývoj akčního umění ve světě a 

v Československu. Druhá kapitola bakalářské práce se zabývá zpracováním tématu 

perzekuce akčních umělců ze strany Státní bezpečnosti. Ve svém výzkumu se pokouším 

pomocí dokumentů a spisů vedených Státní bezpečností zjistit do jaké míry či jakým 

způsobem zasahovala Státní bezpečnost do života a svobodné tvorby akčních umělců 

v Čechách a na Slovensku, přičemž jsem oba státní útvary pojímala zvlášť a následně 

porovnávala přístup  Státní bezpečnosti k dané tématice. Než přistoupím k vlastnímu 

výzkumu, pokusím se nastínit základní atributy kulturní politiky československého 

socialistického režimu mezi lety 1963 a 1989. Hranice zkoumání období mezi lety 1963 a 

1989 odvozuji od pevného vzniku až po útlum umění akce jak v Česku, tak na Slovensku.  

 
47 Ibid. 
48 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
49 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
50 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
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2.1 Politická situace v Československu 
Těžká 50. léta 20. století naplněná atmosférou strachu nahradila uvolněnější léta 60. 

Zároveň nastává v 60.  letech nástup nové generace mladých lidí, kteří se od předchozí 

generace liší prožitím druhé světové války. Uvolnění politiky 60.  let spočívá i v kulturní 

sféře. Pomalu se utvářilo vedle oficiálního uměleckého stylu sociálního realismu (sorela) 

hnutí undergroundu jinak též v československém prostředí nazývaného jako druhá kultura. 

Politika uvolňování napětí mezi státem a občany vrcholila  v roce  1968  nejprve  tzv. 

pražským jarem a následně definitivně skončila  vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. 

srpna 1968 na území Československa. Do roku 1972 docházelo  k ujasňování politiky 

normalizace, která se plně rozvinula  v letech  70.  Tento reformní proces byl úspěšně 

dokončen v roce 1972, kdy mimo jiné definitivně vešel v platnost Svaz českých 

výtvarných umělců a Svaz slovenských výtvarných umělců pod vedením spolku Svazu 

československých výtvarných umělců. Obě podřízené instituce slučovaly všechny české a 

slovenské umělce a získaly tak kompletní kontrolu nad kulturní tvorbou.51 Každý tvořící 

umělec musel být registrován ve spolku. Zároveň vytvořil spolek možnost tzv. svobodného 

povolání, to znamenalo, že se jedinec živil uměleckou prací. Každá umělecká akce musela 

být předem spolku nahlášena  a  spolkem  schválena. Vyloučení ze svazu znamenalo 

prakticky konec vystavování a podpory státem.52  

V 70.  letech dochází k postupnému vytvoření skupin odporu vůči socialistickému 

režimu. Symbolickým rokem tohoto procesu je rok 1977 a vznik Charty 77. Neformální 

občanské hnutí Charta 77 má svůj původ nejen v předchozí politice, ale je reakcí i na čin 

upálení Jana Palacha a Jana Zajíce počátkem roku 1969. Hlavním impulzem zrodu Charty 

byla Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se konala v roce  1975 

v Helsinkách a signované státy zavazovala mimo jiné k dodržování lidských práv a 

svobod.53 Dalším přímo definujícím faktorem vlivu dění v 70. letech bylo téma životního 

prostředí. Tíživá situace životního prostředí v Československu byla reflektována v roce 

1974, kdy bylo ustanoveno sdružení Brontosaurus a rok 1974 byl vyhlášen rokem ochrany 

životního prostředí. Brontosaurus, měl podobně jako Svaz českých výtvarných umělců a 

 
51 Thomas E. Shriver a Alison E. Adams, „CYCLES OF REPRESSION AND TACTICAL INNOVATION: 

The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia“, The Sociological Quarterly 51, 
č. 2 (2010): 329–354, https://www.jstor.org/stable/20697944.  
52 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
53 Thomas E. Shriver a Alison E. Adams, „CYCLES OF REPRESSION AND TACTICAL INNOVATION: 

The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia“, The Sociological Quarterly 51, 
č. 2 (2010): 329–354, https://www.jstor.org/stable/20697944.  
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Svaz slovenských výtvarných umělců, zabránit ekologicky smýšlející občanské iniciativě 

posunout ochranu životního prostředí do tématu občanských práv a svobod. Tuto snahu o 

kontrolu dění ve společnosti narušovala Charta 77, která měla téma životního prostředí 

jako jedno z hlavních bodů iniciativy.54 Důkazem, že se ekologie a environment dostali do 

popředí společenského zájmu, je odklon umění ze sféry společenské do sféry klimatu, 

přírody a individuality.55  Počátek let 80.  znamená určitý návrat atmosféry strachu a 

vyčkávání vzhledem k napjaté politické situaci v Polsku a vzniku Solidarity. Se zavedením 

glasnosti  a  perestrojkyxi  v Sovětském svazu Gorbačovem došlo  k utlumení napětí i 

v Československu. Reakcí bylo opětovné rozproudění občanských hnutí, která vyvrcholila 

spojením ekologické a občanské sféry zájmu definitivně do jednoho bodu a vyhrocením 

atmosféry do sametové revoluce.56 

2.1.1 Česko 
Umění akce znamenalo  od  normalizace  v podstatě vyhnání umělců z ateliéru a 

donucení tvořit venku.57  O propojenosti umění, politiky, občanských svobod a 

environmentu svědčí i teorie Václava Havla, jednoho z členů Charty 77 a později prvního 

prezidenta České a Slovenské federativní republiky a od roku 1993 prvního prezidenta 

České republiky,  o  posttotalitním systému. Pavlína Morganová, Jiří Ševčík a Dagmar 

Dušková v knize České umění 1938 –  1989 definují havlovský posttotalitní systém 

následujícím způsobem: „Václav Havel v této době [myšlena 70.  léta; poznámka autora] 

podobně jako Jindřich Chalupecký spatřuje duchovní a mravní krizi společnosti ve ztrátě 

absolutního, transcendentálního centra. V něm je zakotveno i umění podle jeho definice 

nástroj prohloubení svobody a poznání pravdy z vnitřní zkušenosti umělce. Staré dilema 

mezi socialismem a západní moderností, řešené marně Chalupeckým a dalšími intelektuály 

po druhé světové válce, ztratilo u Havla někdejší vyostřenost. Pro situaci pokročilého 

socialismu ve svém textu Moc bezmocných (1978) zavádí pojem ‚posttotalitní  systém‘. 

V něm se podle něj uskutečňuje historická událost –  setkání diktatury s konzumní 

společností, dvou blízkých struktur moderního života. Konflikt s oběma Havel přesouvá 

 
54 Thomas E. Shriver a Alison E. Adams, „CYCLES OF REPRESSION AND TACTICAL INNOVATION: 

The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia“, The Sociological Quarterly 51, 
č. 2 (2010): 329–354, https://www.jstor.org/stable/20697944.  
55 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
56 Thomas E. Shriver a Alison E. Adams, „CYCLES OF REPRESSION AND TACTICAL INNOVATION: 

The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia“, The Sociological Quarterly 51, 
č. 2 (2010): 329–354, https://www.jstor.org/stable/20697944. 
57 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 



 
 

16 

z přímé politické konfrontace do existenciální oblasti, do mocensky nejistého prostoru 

lidské existence. Teprve předpolitická sféra, mravnost, stejně jako každý svobodný projev 

jsou zdrojem politiky a východiskem všech aktivit paralelních hnutí, umění a kultury. 

Proměna společnosti (existenciální revoluce) musí vyjít odtud. ‚Postdemokratický‘ systém 

nové společnosti by mohl vzniknout právě ve specifickém prostředí naší posttotality  a 

přijmout strukturu disidentských skupin a alternativních společenství.“58 Dále Morganová 

píše o pozitivním jevu alternativy v sedmdesátých a osmdesátých letech jakožto 

společenství neschopné kolaborace s režimem. 

2.1.2 Slovensko 
V základních bodech se politický vývoj v Československu,  tj.  v Česku  a  na 

Slovensku samozřejmě neliší, avšak v dopadu na kulturní scénu lze zaznamenat rozdílný 

přístup či intenzitu dění. Především se odlišuje konkrétní dopad normalizačního procesu 

v Česku  a na Slovensku. Obecně se dá rozlišit intenzita napětí mezi obyvateli a státním 

aparátem. Mírnější přístup byl ze strany komunistického vedení na Slovensku i z toho 

důvodu, že byl celkový počet disidentů na Slovensku výrazně nižší59 a i kulturní revoluce 

60. let byla klidnější než tomu bylo v Česku.60 Odsouzení vpádu vojsk Varšavské smlouvy 

na území Československa bylo srovnatelné na obou územních celcích, avšak vnímání 

normalizačního procesu se již zaznamenalo jistou odchylku.  Slovenskou scénu uklidnila 

hlavně snaha federalizace, o kterou stáli jak zastánci demokratizace a reformy společnosti, 

tak straničtí funkcionáři.61  „Reformisté byli důsledně vymeteni stejně jako v českých 

zemích, ale na Slovensku mohli zůstat v alespoň trochu slušném zaměstnání, “ tvrdí 

historik Jan Rychlík. Zároveň dle Rychlíka existenci občanské iniciativy v sedmdesátých a 

osmdesátých letech ovlivnila zásadním způsobem církev, která neměla k občanským 

aktivistům důvěru a částečnou úlohu disentu převzala. Disidentů ani signatářů Charty 77 

tedy nebylo na Slovensku takové množství jako tomu bylo v Česku.62 

 
58 Pavlína Morganová, České umění 1938 – 1989 (Praha: Academia,2001). 
59 „Rok 1968 mají Slováci spojený s federalizací. I normalizaci měli mírnější, říká historik“, Rozhlas Plus, 

staženo 4. 7. 2021, https://plus.rozhlas.cz/rok1968majislovacispojenysfederalizaciinormalizacimeli
mirnejsirika7496309. 
60 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 
(Bratislava: Slovart, 2011). 
61 „Rok 1968 mají Slováci spojený s federalizací. I normalizaci měli mírnější, říká historik“, Rozhlas Plus, 

staženo 4. 7. 2021, https://plus.rozhlas.cz/rok1968majislovacispojenysfederalizaciinormalizacimeli
mirnejsirika7496309. 
62 Ibid. 
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2.2 Perzekuce československého státu vůči akčním 

umělcům 
Ze sto zkoumaných spisů československých akčních umělců Státní bezpečnosti 

bylo všech sto umělců nějakým způsobem zkoumáno bezpečnostním aparátem ať už 

přímo, či nepřímo jako tzv. pramen. Tímto slovem byli označováni lidé, od kterých 

získávali „těžili“xii informace o dalších umělcích nebo uměleckých skupinách. Bakalářská 

práce svým rozsahem neumožňuje věnovat prostor všem akčním umělcům, proto jsem do 

svého výzkumu zařadila nejreflektovanější akční umělce dle svého výběru. Hlavní otázky, 

které jsem si při zkoumání omezování svobody tvorby akčních umělců v Československu 

kladla,  byly dvojího typu. Nejprve jsem zjišťovala, jaké prostředky limitace svobodné 

tvorby Státní bezpečnost vůči akčním umělcům aplikovala, v jakých případech a v jakém 

období. Dále jsem se věnovala reakci samotných umělců na tato omezení. V konečné fázi 

jsem pak porovnávala přístupy slovenského a českého bezpečnostního aparátu. Své 

poznatky předkládám na několika reprezentativních příkladech dokazujících 

mnohotvárnost a složitost vztahu vzájemných reakcí okruhu akčních umělců a státu. 

2.3.1 Případ Eugen Brikcius 
Eugen Brikcius je umělec, který se do popředí umělecké scény dostal již v druhé 

polovině 60. let 20. století.63 Přestože jeho podoba tvůrčí činnosti byla vesměs apolitická a 

spíše hravá, byl mnohokrát uvězněn a trestán za své umění.64 Eugen Brikcius se věnoval 

uvedení umění do každodenního života, jeho témata byla hravá podobně jako ta Zorky 

Ságlové. Častým motivem bylo kulturní shledávání se v hospodských prostorách a tato 

setkávání povýšit na umění, přičemž důležitým spojovacím článkem a symbolem 

kulturního vyjádření bylo pivo.65  Přesto všechno se do jisté míry stal Eugen Brikcius 

„mučedníkem“ pro akční umělce.66 Soudní proces s ním proběhl celkem dvakrát,  to v roce 

1967 a podruhé v roce  1973.67  Dle jeho slov šlo pokaždé o zlovolnou kriminalizaci.68 

V roce 1967 se konflikt odehrál těsně před vypuknutím tzv. pražského jara, podruhé byl u 

soudu v roce 1973 už během normalizačního procesu. 

 
63 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
64 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
65 Pavlína Morganová, Akční umění (Olomouc: J. Vacl, 2009). 
66 „Eugen Brikcius“, Neznámí hrdinové, staženo 29. 6. 2021, 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965neznamihrdinove/212452801390009/. 
67 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
68 „Eugen Brikcius“, Neznámí hrdinové, staženo 29. 6. 2021, 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965neznamihrdinove/212452801390009/. 
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21. června 1967 proběhl happening s názvem Díkuvzdání.  Pozornost  policie 

Brikcius získal již dříve s happeningem Zátiší, nakonec k zatčení policií nedošlo a Brikcius 

byl pouze policisty upozorněn a uveden do seznamu možných „závadových“xiii občanů. Při 

happeningu s názvem Díkuvzdání již zatčení neunikl.69 Jeho uskutečnění rituálu pokládání 

pecnů chleba k nohám sličné dívky byl motivován velice prostě, a to pocitem nešťastné 

lásky.70  Rituál nošení a pokládání chleba k nohám „bohyně“ ženy byl policisty 

vyhodnocen jako podezřelý a Brikcius byl vyslýchán a zaveden k soudnímu procesu. Soud 

původně obžalovaného odsoudil ke třem měsícům odnětí svobody podmíněnému na jeden 

rok. Brikcius se však odvolal. U dalšího soudního jednání byli již přítomni znalci z oblasti 

umění. Specifikum tohoto odvolacího soudu byla přítomnost soudních znalců, kteří 

Brikciuse zprostili viny. Žádní oficiální soudní znalci v oboru umění akce či happeningu 

neexistovali,  a  tak byli k soudu přizváni tři významné osobnosti umělecké sféry. Prvním 

byl spisovatel Bohumil Hrabal. Druhým znalcem se stal spisovatel, režisér a herec Ivan 

Vyskočil. Třetím významným členem soudních znalců byl povolán Jindřich Chalupecký, 

umělecký kritik, který se zabýval otázkou co je to umění, co znamená být umělcem 

v moderní době a jeho postavením ve společnosti. Bohumil Hrabal, Ivan Vyskočil, ani 

Jindřich Chalupecký nemohli happening vyhodnotit jako revoltu, ale označili jej právě za 

umění, a tím definovali v českém prostředí uměleckou scénu. Oficiálně bylo ustanoveno, 

že nošení chleba do schodů je uměleckým aktem. V roce 1967 byl Eugen Brikcius zproštěn 

viny a stal se významnou inspirací akčních umělců.71 

Pomyslným vítězstvím nad státem, jak byl akt z roku 1967 vnímán umělci, v roce 

1973 nepokračoval. Eugen Brikcius byl odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody. V létě 

roku 1973 byl policisty zadržen spolu s jeho přáteli Ivanem Jirousem, Jaroslavem Kořánem 

a Jiřím Daníčkem v hospodě při aktivitě v rámci Křížovnické školy čistého humoru bez 

vtipu.72  Skupinka  se  dostala  do  konfliktu  s přítomným kapitánem StB ve výslužbě. Po 

zatčení kauza došla tak daleko, že obžalovaní skončili u soudu bez předchozí možnosti 

vyplatit  se  z kauce či zaplacení pokuty.73  V hospodě došlo totiž ke zpěvu písně Stáli 

 
69 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
70 „Eugen Brikcius“, Neznámí hrdinové, staženo 29. 6. 2021, 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965neznamihrdinove/212452801390009/. 
71 Ibid. 
72 „Eugen Brikcius“, Paměť národa, staženo 29. 6. 2021, https://www.pametnaroda.cz/cs/brikciuseugen
1942. 
73 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
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sokolíci na strahovských hradbách, přičemž byl text významně protisovětsky pozměněn.74 

Umělecká skupina Křížovníků byla odsouzena za výtržnictví a hanobení národa, rasy a 

přesvědčení. Soudní stání proběhlo v listopadu  1973. Odvolací soud, který proběhl na 

konci listopadu 1973 pak trest odnětí svobody pro Eugena Brikcia snížil ze čtrnácti měsíců 

na osm měsíců odnětí svobody. Ivan Jirous, nejaktivnější člen skupiny Křížovníků ve 

zmíněném konfliktu, byl odsouzen po odvolání k deseti měsícům odnětí svobody.75 

Eugen Brikcius byl jedním ze signatářů Charty 77, kvůli tomuto aktu se musel 

vzdát československého občanství a emigroval do Vídně.76 77 Po uvolnění režimu se akční 

umělec v roce 1989 vrátil a symbolicky zopakoval happening odkazující na proslavený 

rituál s chleby. Jako parašutista vyskočil z letadla  spolu  s dalšími účastníky akce 

s bochníky chleba v ruce, a poté úspěšně dokončil pyramidu z chlebů, která měla být 

uskutečněna v roce 1967 a byla přerušena zásahem policií. Tentokrát Česká televize akt 

dokonce zaznamenala na kamery a k zásahu ze strany policie nedošlo.78 

Kromě známých případů soudních procesů či přímého konfliktu s policií byl Eugen 

Brikcius trestán státními orgány i nemožností zisku nějakého důstojnějšího zaměstnání.79 

Vzhledem k tomu, že se věnoval i nemarxistické filosofii, musel se Eugen Brikcius živit 

různými pomocnými dělnickými pracemi a po ukončení maturitní zkoušky nedostal již 

doporučení k dalšímu studiu.80 

2.3.2 Případ Milan Knížák 
Druhým významným oponentem v rámci druhé kultury v Čechách Eugenu 

Brikciovi byl Milan Knížák, který v roce 1963 založil skupinu Aktual.81 Později byla tato 

skupina označena jako východní větev skupiny Fluxus, přestože se samotný zakladatel 

časem od uskupení vzdaloval a začal tvořit v jiném uměleckém směru. Počátek skupiny 

Aktual  se nesl ve znamení objevování nového, odtržení se z letargie  nudy  stereotypu  a 

konání vzrušujících činů, které měly oživit každodenní život a spojit tak umění a život 
 

74 „Eugen Brikcius“, Paměť národa, staženo 29. 6. 2021, https://www.pametnaroda.cz/cs/brikciuseugen
1942. 
75 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
76 Ibid. 
77 „Eugen Brikcius“, Neznámí hrdinové, staženo 29. 6. 2021, 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965neznamihrdinove/212452801390009/. 
78 Alexander Lukeš, „Chodící báseň Eugen Brikcius.“, Literární noviny, (2012), 
http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/10933chodicibaseeugenbrikcius.   
79 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Eugen Brikcius, Archiv bezpečnostních složek. 
80 „Eugen Brikcius“, Neznámí hrdinové, staženo 29. 6. 2021, 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965neznamihrdinove/212452801390009/. 
81 Autorský katalog, Milan Knížák 1953 – 1988, (1989), dokument ABART. 
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v jednu entitu.82 

Do roku 1968, kdy Milan Knížák odjel do USA na rok, se stihl přestěhovat z Prahy 

poblíž Mariánských Lázní, kam za ním na chalupu jezdilo mnoho umělců z celého 

Československa a tvořila se zde v jedné místnosti mnohá díla skupiny Aktual. Do  USA 

dostal  pozvání  od  skupiny  Fluxus,  vzhledem  k tomu, že jeho díla a aktivitu znali i 

v zahraničí, kde byl na rozdíl od Československa uznávaným umělcem. Po návratu z USA 

v roce 1970 se v roce 1975 oženil s Marií Saudkovou, se kterou pak dle různých výpovědí 

ve spisech StB tvořili výrazný a nevšední pár, který byl několikrát kritizován a trestán za 

svou nekonvenčnost. Samotný Milan Knížák byl pak policií označován za představitele 

hnutí hippies v Československu, byl považován za vlasatce, výstředního člověka, 

narkomana a v neposlední řadě anarchistu. Od roku 1966 byl StB veden jako nepřítel státu 

a veškeré dění kolem něj byl Státní bezpečností ostře sledováno. Jedinou výjimku, kam při 

činnosti Aktualu a tvoření Milana Knížáka nepřijela policie bylo po jeho návratu z USA, 

kde  v prostorách školy vytvořil v Mariánských Lázních koncert v prázdné místnosti a 

policie zasáhla až po ukončení akce. Jeho tvorba byla zakázána,  v 70.  a  80.  letech  byl 

stíhán.  V roce  1972  byl  dokonce  odsouzen  k trestu odnětí svobody. V roce 1979 však 

získal stipendium v západním Berlíně, kde studoval jeden rok, jelikož mu nebylo 

stipendium prodlouženo.83  V 80.  letech  20.  století se distancoval od skupinové tvorby a 

začal se více věnovat rituálům a individuálnímu tělesnému umění.84 Intenzita sledování a 

limitace činnosti Milan Knížáka přetrvala i během let 80. a polevila až k samotnému konci 

komunistického režimu.85 

V roce  1968 byl zadržen za pokus o ilegální překročení státních hranic, v témže 

roce byl neprávem obviněn za prodej a rozšiřování pornografie. Dalším příkladem 

konfliktu  s policií předcházejícímu jeho zadržení z roku 1974 byl záznam o údajném 

výtržnictví v obci  Rudolfov u Českých Budějovic, kde měl skandovat heslo: „Oplatíme 

vám rok 1968, gestapáci“, aj. Milan Knížák byl jednou odsouzen do vězení již před rokem 

1974 na několik měsíců, ale v roce 1968 byl amnestován a sám pokládá rok 1973  za 

mnohem větší kriminální přečin vůči jeho osobě a pokus o utlumení jeho osoby a tvorby. 

Dne 14. 2 1973 byl okresním soudem v Tachově odsouzen ke dvěma letům nepodmíněně 

za poškozování zájmů republiky v cizině. Policie vyhodnotila knihu, kterou vydal o umění 

 
82 Autorský katalog, Milan Knížák 1953 – 1988, (1989), dokument ABART. 
83 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Milan Knížák, Archiv bezpečnostních složek. 
84 Autorský katalog, Milan Knížák 1953 – 1988, (1989), dokument ABART. 
85 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Milan Knížák, Archiv bezpečnostních složek. 
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rituálu jako knihu nepřátelsky laděnou vůči socialistickému zřízení a nebezpečnou pro 

šíření negativních a mylných informací o československém komunistickém režimu. Kniha 

se však zabývala uměleckými teoriemi a výkladu umění akce s osobními uměleckými 

prvky Milana Knížáka. Milan Knížák se obrátil na své známé v zahraničí, aby celou 

záležitost  otevřeně odsoudili. Západní tisk byl zprávou velmi znechucen a o odsouzení 

Milana Knížáka se psalo v USA,  v západním  Německu psalo o kauze několik novin. 

K prezidentovi Spolkové republiky Německo dokonce doputovala petice s žádostí o 

amnestii Milana Knížáka.  Samotný odsouzený podal žádost k odvolání a po krajském 

soudě v Plzni byl trest zmírněn k osmnácti měsícům podmíněným  třemi roky zkušební 

doby. V roce 1975 mu byl trest amnestován.86 

Jeho  styky  s československými emigranty v zahraničí a umělci působící 

v západních státech mu opět umožnily jít studovat do západního Berlína v roce 1979. Rok 

zde studoval a žil spolu s Marií Saudkovou. Dle spisů Státní bezpečnosti vyplývá, že 

ochota  povolit  výjezd osoby vedené jako nebezpečná závadová osobnost do západní 

Berlína byla velmi malá a doporučení nedostal. Milan Knížák chtěl však dostat písemné 

odůvodnění v případě, že bude žádost  k přijetí stipendia a splnění podmínek k realizaci 

stipendia negativní. Komunistický aparát si po akci z roku 1973 dobře uvědomoval, že by 

to znamenalo další zneužití negativního doporučení k vyostření vztahu mezi západními 

státy a východním blokem. 

Posledním větším konfliktem mezi Knížákem a Státní bezpečností bylo odmítnutí 

vydání nového cestovního pasu pro cestování do socialistických států. Po podání žádosti 

do vyšších sfér se Milanu Knížákovi povedlo získat povolení o vydání cestovatelského 

pasu. 

V osmdesátých letech se od Milana Knížáka postupně odkloňuje pozornost poté, co 

byl StB podezříván z aktivit kolem Charty 77, větší politická angažovanost se jim ale 

nepodařila potvrdit a spis byl definitivně odložen.87 

2.3.3 Případ Alex Mlynárčik 
Pokud jsou Milan Knížák a Eugen Brikcius považováni za nejvýraznější 

představitele české větve akčního umění,88  Alex Mlynárčik je nejvýraznějším 

 
86 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Milan Knížák, Archiv bezpečnostních složek. 
87 Ibid. 
88 Kolektivní katalog, V čase, Antonín Dufek, (1986), dokument ABART. 
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představitelem umění akce na slovenské scéně.89  Formování slovenského akčního umění 

úzce souvisí s osobou Alexe Mlynárčika.90  Na rozdíl od českých umělců měl Alex 

Mlynárčik svůj velký první konflikt s policií dříve než se uvedl na slovenskou uměleckou 

scénu. V roce 1951 se pokusil ve svých šestnácti letech nelegálně opustit Československo. 

Na rozdíl od většiny obyvatel, kteří  z Československa emigrovali, nehodlal utéct „na 

Západ“, ale chtěl vycestovat za svým strýcem do Thajska. Mlynárčikův pokus byl ukončen 

zatčením v sovětské zóně v Rakousku. Za tento přečin si odpykal celkem jedenáct měsíců 

ve věznicích v Gmündu v Rakousku, v Českých Budějovicích a v Žilině, odkud umělec 

pochází.91  Pobyt ve vězení autora ovlivnil nejen silnou zkušeností, která se později 

zrcadlila  v jeho tvorbě, ale po propuštění z vězení bylo pro Alexe Mlynárčika prakticky 

nemožné získat možnost studia na vysoké škole. Začal se živit jako natěrač, dělník nebo 

jinými  krátkodobými  povoláními  podobného typu. Svou silně pošramocenou pověst 

v socialistickém státě částečně napravil sportovními úspěchy. Čtyřikrát získal titul mistra 

Československa v šermu. Navíc členství v družstvu Československé armády Mlynárčika 

částečně rehabilitovalo a v roce 1959 začal studovat vysokou školu výtvarného umění 

v Bratislavě, kterou doplnil později o studium na AVU v Praze, kde se začal vážně zajímat 

o řemesla a architekturu.92 

V roce 1964 navštívil na rok Paříž, kde se poprvé setkal s Pierrem  Restanym,  se 

kterým se spřátelil na celý život. Tímto krokem zpětně vyhodnocuji definitivní slovenský 

odvrat od pražského surrealismu a počátek obratu k francouzskému realismu. Pierre 

Restany nejenže Mlynárčika několikrát navštívil v ČSSR, napsal o Alexu Mlynárčikovi 

nejhodnotnější biografii, protože sám  jako umělecký kritik a blízký přítel nabídl vzácnou 

výpověď o slovenském akčním umělci, ale dokonce se do několika Mlynárčikových akcí 

zapojil, ovlivňoval Mlynárčikův umělecký styl93 a v roce 1972 mu byl Státní bezpečností 

zakázán vstup do Československa.94 

V roce  1965  zavedl  pojem  Happsoc.  I.  a  Happsoc  II.  Pro  dva  happeningy 

probíhající mezi 1. a 8. květnem a 25. prosincem a 1. lednem. Pojem happsoc  značí 

 
89 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
90 Ibid. 
91 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
92 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
93 Ibid. 
94 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
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specifický druh happeningu vytvořený Mlynárčikem spojující umění happeningu a přímo 

společnost. Happsoc se překládá jako „happen society“ nebo doslovně „nalezená 

společnost“. Happsoc I. Se vyznačoval tím, že Alex Mlynárčik určil část Bratislavy a na 

období od 1. května do 8. května ji vyhlásil za umělecké dílo, kdy pomocí statistiky vypsal 

mnoho přesných číselných údajů týkající se vybrané části města.95  Pro  Slovensko  byl 

Happsoc I. v podstatě prvním setkáním s čistou formou happeningu96 a rozproudil mnoho 

pozornosti ze strany nejen obyvatel, ale i Státní bezpečnosti. Po několika výsleších byl 

však Mlynárčik, i přes výběr pro stát citlivého data, propuštěn. Dostal se tak ovšem opět do 

větší pozornosti policistů. Ani Happsoc II. neunikl pozornosti policistů a byl vnímán jako 

snaha o politický akt, pro nedostatek zkušeností s takovým uměním a po zjištění, že 

koneckonců prakticky dílo nijak státní bezpečnost neohrozilo, byl Mlynárčik po výslechu 

opět propuštěn.97 

Od roku 1966 se plně rozvinula jeho aktivita a Mlynárčik začal pracovat na mnoha 

projektech a vystavovat i mimo ČSSR, hlavně pak v Paříži. S tímto úspěchem v zahraničí a 

aktivní činností se rozproudila naplno i kritika umělce. Jeho díla, která se jmenovala 

Permanentné manifestácie vzbuzovala velkou vlnu kritiky. Psalo se o nich pozitivně 

v zahraničních novinách a kriticky v domácích médiích.98  Permanentné manifestácie II. 

konané v roce 1966 vzbudily obzvlášť velký rozruch, když se Mlynárčik rozhodl povýšit 

veřejné toalety na umělecké dílo, vyzdobil mnoha nápisy a pouštěl na místě hudbu. U 

následného výslechu policií se bránil tvrzením, že šlo o psychologický průzkum.99  100 

Deník Práca otiskl článek, ve kterém čtyři anonymní odborníci (psycholog, psychiatr, 

sexuolog a sociolog) negativně vyhodnocovali happening jako neslýchanou drzost svědčící 

o sexuální poruše umělce. Kromě posudku sexuální deviace kritizovali samotnou metodu 

uměleckého díla  jako akci silně  nevědeckou (pokud se mělo jednat o průzkum) a 

bezcílnou.101 

Permanentné manifestácie III.  a  IV.  se odehrály v roce 1968 a ani ty se neobešly 

 
95 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
96 „Alex Mlynárčik“, Umenie akce 1965 – 1989, staženo 7. 6. 2021, 

https://monoskop.org/File:Rusinova_Zora_2001_Alex_Mlynarcik.pdf. 
97 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
98 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
99 Ibid. 
100 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
101 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
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bez zásahu policie. Oba happeningy reagovaly na politické dění. První akce se vztahovala 

k dění ve Francii a happening se také konal přímo v centru dění na Sorbonně. Tvorbou se 

umělec nesouhlasně vyjadřoval k levicovému hnutí mladých v roce 1968 ve Francii. Své 

tvrzení podkládal negativní zkušeností se socialismem v Československu. Hned po návratu 

reagoval  happeningem na dění kolem 21. srpna 1968. Různými nápisy a hesly sděloval 

svůj názor na okupaci, následně spolu s Erikem Dietmanem, švédským umělcem žijícím ve 

Francii zprostředkoval akci s názvem Zem, ktorá zostala!  Nasbíral zem, hlínu a trávu, 

kterou jakožto symbolicky poslední svobodnou zemi v Československu rozeslal po světě a 

zachránil ji tak metaforicky před okupací.102  103  Ještě před samotnou okupací a opsanou 

situací Mlynárčik po návratu z Paříže pomohl zorganizovat Danuvius 68. Jednalo se o 

první ročník mezinárodní výstavy Bienále Danuvius 68, celá snaha byla překažena 

politickou situací počínající 21. srpnem 1968. Danuvius 68 byl využit v protestních listech, 

vytvořených s Erikem Dietmanem, brojících proti násilí a agresi.104 

I po roce 1968 se Alexu Mlynárčikovi podařilo vystavovat svá díla v zahraničí 

např. ve Francii a v Itálii. V roce 1970 založil dokonce architektonickou skupinu VAL 

s nadnárodním členstvím architektů a  řemeslníků. V tomto období vytvořil mnoho 

architektonických návrhů, které ačkoliv byly zajímavé, nebyly nikdy zrealizovány. Reakcí 

na akční aktivitu Alexe Mlynárčika v roce 1968 byl při pokusu realizace nového projektu 

v roce 1972 vyloučen ze Svazu slovenských výtvarných umělců.105 Pierre Restany, který 

přijel na umělcovo pozvání do ČSSR byl zatčen a byl mu v roce 1972 zakázán vstup do 

Československa.106 Vyloučení ze svazu umělců znamenalo pro Mlynárčika konec výdělku 

umělce pod záštitou svobodného povolání a musel se začít plně živit řemesly, kterým se 

vyučil na začátku 60. let.107 

Po celá 70. léta se Mlynárčik věnoval kolektivním akcím na Slovensku, které 

financoval  z výdělku z řemeslných prací. Vzhledem k náročnosti přípravy happeningů a 

nutné organizace z úřednického pohledu měl tyto akce Alex Mlynárčik paradoxně během 

 
102 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
103 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
104 Ibid. 
105 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
106 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Pierre Restany. Archiv bezpečnostních složek. 
107 „Akčné umenie 1965 – 1989“, Profil súčasného výtvarného umenie 8, č. 3 (2001), staženo 18. 6. 2021, 

https://monoskop.org/File:Rusinova_Zora_ed_Umenie_akcie_19651989.pdf. 
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let normalizace povolené a úředně ohlášené.108  Za zajímavost považuji happening 

Memoriál Edgara Degasa, který se mu podařilo v roce 1971 zorganizovat i přes situaci, ve 

které se nacházel a charakter samotné akce. Happening spočíval v konání dostihů a 

následné aukce. Memoriálu se zúčastnili i mezinárodní hosté. Obě činnosti byly vždy 

režimem vnímány za „přežitek buržoazního kapitalismu“109 a i přesto, že byl o happeningu 

veden  spis,  k žádnému postihu nakonec nedošlo. Akce byla totiž předem nahlášena a 

schválena.110 Od roku 1975 a založení projektu Argília, smyšleného království s reálnými 

členy a reálnou myšlenkou, tvořil prakticky až do roku 1989 akce pod záštitou Argílie. 

Vzhledem  k postihům, které po roce 1972 získával zvláště pak v podobě 

omezování jeho řemeslné aktivity, byly akce projektu Argília financované hlavně ze strany 

francouzských mezinárodních členů. Taktéž se o Argílii psalo výhradně v zahraničním 

tisku a projekt dostával různá mezinárodní ocenění.111  Dalo by se říci, že i přes snahu 

režimu omezit vztahy Mlynárčika se západními umělci a omezování možností jeho tvorby 

ze strany Státní bezpečnosti nebyla ve skutečnosti snaha omezovat jeho akce konané na 

Slovensku,112 které se dokonce začaly těšit určité pozornosti v druhé polovině 70. let.113 

2.3.4 Případ Tomáš Ruller 
Kauzu Tomáše Rullera jsem vybrala jako nejvýraznější českou uměleckou 

osobností 80. let notně sledovanou a perzekvovanou  Státní bezpečností. Nejvýraznější 

konflikt Tomáše Rullera s policií začal roku 1984 v Modrém pavilonu v Praze, kde Tomáš 

Ruller spolu s dalšími umělci pořádali performance Mezi tím.  

Podle státních orgánů se umělci dopustili zločinu, když na veřejnosti prováděli 

vysoce neslušné vystoupení, které navíc nebylo ani oficiálně schválené. Nejvíce vadila 

policistům kromě ilegality vystoupení nahota, kterou na veřejném prostranství pohoršovali 

ostatní spoluobčany. Tomáš Ruller byl spolu s Marcelou Zaoralovou, která se performance 

přímo účastnila během roku 1984 a 1985 několikrát vyslýchán. Následný soudní proces, 

který se konal v roce 1985 konečně obžalované zprostil viny. Celý proces vyslýchání a 

 
108 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 
(Bratislava: Slovart, 2011). 
109 Ibid. 
110 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
111 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
112 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Alex Mlynárčik. Archiv bezpečnostních složek. 
113 Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa Mlynárčika 

(Bratislava: Slovart, 2011). 
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práce Státní bezpečnosti svědčí o pouhé zámince celého obžalování. Z rozhovorů a spisů se 

zadrženými vyplývá, že se StB pokoušela Tomáše Rullera přesvědčit ke spolupráci 

s policií s tím, že byli obviněni ze spolupráce s Chartou 77.114  

Další proslavenou performancí Tomáše Rulerra byla akce 8.8.88,  kdy  se  nechal 

nafilmovat a vyfotografovat jak nezávislými disidentskými kameramany,  tak,  jak později 

zjistil, i členy StB. Zachycen byl pád hořícího Tomáše Rullera do bahna na panelákovém 

sídlišti v Opatově. Atmosféru z aféry Mezi tím nejlépe vystihuje část rozhovoru 

s Tomášem Rullerem: „Byl jsem souzen podle paragrafu za výtržnictví v organizované 

skupině, jako organizátor s trestní sazbou do tří let nepodmíněně, protože jsem vystoupil 

nahý na veřejnosti a během performance potřísnil barvou tesilové kalhoty jednoho diváka, 

který podal trestní oznámení. U soudu se z něj vyklubal typický příslušník. Hlavním 

předmětem líčení se stala moje nahota. Vtip ale spočíval v tom, že ve chvíli, kdy jsem byl 

nahý, byla naprostá tma. Ten proces chvílemi působil jak vystřižený z absurdního divadla. 

Vzpomínám si na výpověď důchodkyně, která tehdy v klubu náhodou uklízela a od které se 

očekávalo svědectví, že mě viděla nahého, ale ona jim odpověděla, že se hrozně těšila, že 

se podívá na mladého hocha, ale bohužel v té tmě nic neviděla. Doba byla těžká, ale měla i 

své veselé momenty. Snažili se mi dokázat, že to mé představení byla pouhá nelegální 

provokace, že nešlo o umění – na tom jsme se ovšem úspěšně bránili a nakonec vedli spor 

de facto o to, zda performance je, či není umění. Hlubokou zkušeností byla solidarita 

několika odvážných pro věc svědčit. Byli mezi nimi Jindřich Chalupecký, Igor Zhoř, Petr 

Oslzlý, s morální podporou řady dalších. Spouštěcím mechanismem  byl evidentně nález 

mého jména na seznamu z cigaretového papírku zabaveného při domovní prohlídce u 

Václava Havla. Tedy zapojení do přípravy dokumentu Charty o stavu výtvarné kultury. 

Hlavním důvodem pro mé stíhání tedy bylo vytvoření podmínek pro vydírání ke spolupráci 

se Státní bezpečností. To jsem ale odmítal, a proto jsem zabředal do stále hlubších 

existenčních potíží. To, že jsem v té kauze nakonec nebyl odsouzen, nejspíš souvisí s tím, že 

v té době nastoupil v Rusku reformátor Gorbačov, i v represivních složkách zavládla 

nejistota a rozjetá mašinerie se začala zadrhávat, až se v roce 1989 rozklížila do 

vytracena.“115 

 
114 Spisy Státní bezpečnosti, složky pod jménem Tomáš Ruller. Archiv bezpečnostních složek. 
115 „Tomáš Ruller“, rozhovor s Tomášem Rullerem, staženo 3. 7. 2021, https://www.ruller.cz/interview.pdf. 
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2.3.5. Epilog – rok 1989 
Rokem 1989 vyústila postupná politicky zaměřená občanská inciativa do sametové 

revoluce. Během 80.  let, zvláště pak od druhé poloviny se začala formovat politická 

opozice v podobě občanských hnutí, která v roce 1989 notně operovala. Myšlenka reformy 

socialistického režimu definitivně padla a na povrch se dostávaly  různé skupinky 

protestujících občanů. Demonstrace, petice, hladovky, ale i happeningy se začínají mísit 

v jednu jedinou hmotu. Rok 1989 znamenal pro akční umění definitivní splynutí politické 

aktivity a umění,116  tím pádem vyústění v sametovou revoluci a vyřešení otázky pádu 

komunistického režimu znamenal i pro umění akce vyčerpání motivu a postupně umění 

akce během prvních let po sametové revoluci vyhaslo.  

1.  května 1989 proběhl happening Společnosti za veselejší současnost (SVS) 

s cílem zajistit propuštění politických vězňů pomocí peticí, dopisů a hlavně během. Často 

pořádala své sportovní akce na státní svátky, a tím tak podkopávala oficiální program KSČ 

a svým happeningům dodávala hravou a lákavou formou jiný význam. 

V únoru 1989 vešly v platnost tzv. pendrekové zákony, které napomáhaly 

bezpečnostním orgánům tlumit demonstrující atmosféru. V červenci 1989 inspirováno SVS 

vzniklo například malé uskupení Berušky, které se věnovalo podobným akcím jako SVS. 

Typické pro toto období bylo  prolínání jednotlivých uskupení, která neměla  často ani 

pevně danou základnu. Okrem běhu se jezdilo na lodičkách, případně se stavěla modrá 

velryba  v předvečer výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.117 

Velryba byla zabavena orgány StB. Akcí bylo tolik, že většinou nehrozil demonstrantům 

větší postih. Navíc akce nebyli nijak násilné a zúčastňovalo se jich mnoho lidí, i proto se 

Státní bezpečnost uchylovala k rozhánění demonstrací a odvlékání zadržených osob 

k výslechu, kterým většinou hrozila pokuta či krátkodobé uvěznění v rámci několika dní.118 

Nejznámějším konkrétním vizuálním příkladem, jak probíhaly akce v roce 1989 je 

happening  SVS  s názvem Neúspěšná akce: „Dne 15. 8. se Společnost za veselejší 

současnost rozhodla uspořádat „neúspěšnou akci“. Za tímto účelem sestavila pohotovostní 

jednotku Veselé bezpečnosti (VB). Vyzbrojena okurkovými a salámovými obušky, přilbami 

z melounů, stříkacími slony a psem z umělé hmoty zasáhla tato jednotka v 17.30 hod. proti 

 
116 „Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989“, Paměť a dějiny 8, č. 3 

(2014), staženo 20. 5. 2021, http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pametdejiny/pad1403/012023.pdf. 
117 Ibid. 
118 Spisy Státní bezpečnosti, složky z květen 1989 – říjen 1989. Archiv bezpečnostních složek 
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korzu občanského protestu, které probíhalo každý den od 1. do 21. srpna na pěší zóně v 

Praze jako protest proti okupaci Československa před 21 lety. Toto korzo totiž, dle mínění 

SVS, narušovalo všeobecné veselí před 21. srpnem a státní orgány stále nezasahovaly. SVS 

vykročila Bezpečnosti na  pomoc a pokusila se korzující zastavit a rozehnat. Velitel 

jednotky vyzval demonstrující k odchodu a po neuposlechnutí výzvy dal pokyn k zásahu 

proti účastníkům korza. Avšak shromáždění občané se nevzdali svého úmyslu, okurkových 

pendreků, stříkacích slonů a psa se nezalekli a jednotku Veselé bezpečnosti rozehnali. 

Stateční příslušníci Veselé jednotky, když se jim nedostávalo pomoci přihlížejících státních 

orgánů, se dali na ústup; přilby naházeli do odpadkových košů a pendreky snědli. Zásah 

zabezpečovala i zdravotnická služba SVS a několik tajných agentů. Nikdo nebyl zatčen ani 

zraněn, občané dokončili své korzo a pokojně se rozešli. SVS neúspěšný zákrok poté 

oslavila.“119 

3. Výsledky výzkumu 
  Ze sta zkoumaných akčních umělců mělo všech sto zápis u Státní 

bezpečnosti. Dle počtu spisů mohu dále určit, že čeští akční umělci byli Státní bezpečností 

zkoumáni daleko více než slovenští akční umělci. Slovenská Státní bezpečnost byla také 

mnohem mírnější vůči akčním umělcům než tomu bylo v Česku. Z konkrétních údajů ve 

spisech zároveň vyplývá, že čeští akční umělci byli zároveň více politicky radikálně 

orientováni v porovnání se slovenskými protějšky. České akční umění tak mnohem více 

popouzelo policisty k dalším akcím, přestože se nejednalo o agresivní umění a agresivitu či 

programově protisocialistický postoj jsem u žádného akčního umělce nezaznamenala. 

Mnohdy byli umělci sledováni pouze z důvodu, že se ocitli například v přítomnosti pro 

státní aparát problémových osob. Více než polovina spisů měla charakter pouze 

informativní a reálná omezení z něj neplynula. Zbylé spisy se dají okrem osob ještě 

definovat závažností druhů omezení ze strany Státní bezpečnosti. Jednalo se o žádost o 

další spolupráci při zisku informací se Státní bezpečností, dále o omezení zisku 

požadovaného povolání či vzdělání, také se objevoval zákaz tvorby, pokuty, odejmutí 

cestovního pasu či občanské legitimace, ale také v nejzávažnějším případě zápis o souzení 

a věznění dané osoby. Využití rozličných možností vůči daným osobám se přitom nelišil 

pouze závažností nějakého činu, ale i obdobím, ve kterém byl údajný čin umělcem 
 

119 „Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989“, Paměť a dějiny 8, č. 3 

(2014), staženo 20. 5. 2021, http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pametdejiny/pad1403/012023.pdf. 
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spáchán.  Přičemž nejpřísnější opatření probíhala v letech 1972 až 1976 a poté v letech 

1979 až 1984. Zajímavým zjištěním se stal fakt, že bezprostřední roky po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy v roce 1968, neměl na použití závažných omezovacích nástrojů vliv a 

přečiny z let 1968 až 1971 byly reflektovány až v roce 1972. Dalším překvapujícím 

zjištěním byla mírnost omezujících opatření vůči slovenským akčním umělcům v 70. a 80. 

letech 20. století. Při porovnání podobných trestných činů akčním umělců (např. 

poukazování na chyby socialistického režimu či konání ilegálních performancí bez 

předchozího nahlášení) v Česku a na Slovensku se i v těch nejpřísnějších letech zdá být 

bezpečnost výrazně tolerantnější a porušení zákona tak trestá mírnějšími formami jako byli 

například pokuty.  
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Závěr 
  Tématem své bakalářské práce jsem řešila fenomén svobody tvorby akčních 

umělců v Československu mezi lety 1963 a 1989. Kladla jsem si za cíl zjistit do jaké míry 

a jakým způsobem byla svoboda umělecké tvorby omezována v Československu mezi lety 

1963  a  1989.  V první fázi jsem definovala akční umění jako takové. Co se do akčního 

umění v Československu zahrnovalo a jaká byla podoba a vývoj akčního umění 

v Československu i v kontextu zahraničních akčních umělců a performerů. 

   Mým motivem byl výzkum akčního umění ze sociohistorického pohledu. 

Samotné téma akčního umění nebylo do dneška v literatuře plně reflektováno. Pokud 

tvrdím, že české akční umění nebylo z historického hlediska často reflektováno, pak o 

slovenském akčním umění to platí dvojnásobně. Při zkoumání jsem narazila bohužel na 

problém absence dokumentů a pramenů. Nepočetnost literatury šetřící slovenského 

akčního umění nepramení tak z nezájmu, jako především z nedostatku materiálu. 

  V druhé a třetí  fázi jsem vedla konkrétní výzkum, který se zakládal na zkoumání 

spisů Státní bezpečnosti v Archivu bezpečnostních složek. Zkoumala  jsem  sto 

československých akčních umělců tvořících v Československu od roku 1963 do roku 1989. 

Ze sta zkoumaných umělců byla méně než polovina nějakým konkrétním způsobem 

omezována ve svobodné umělecké tvorbě, přičemž se závažnost omezení lišila dle 

jednotlivých činů, ale i územně a časově. Celkově z bádání vyplývá, že se druhy omezení 

odlišovaly od sebe v závislosti na vývoji politických dějin Československa. Nejpřísnější 

období korespondovala s nástupem normalizace nebo například s politickým děním 

v Polsku počátkem 80. let, kdy se na území Polska formovalo hnutí Solidarity a 

Československá státní bezpečnost se obávala podobného vývoje v Československu. Podle 

Státní bezpečnosti  „závadou společnost“ , jak ji definovala, zahrnovala nejen členy 

občanských hnutí, ale i umělce, respektive akční umělce. Rok 1989 se ve vývoji sledování 

perzekuce akčních umělců Státní bezpečností vymyká tím, že přímých napadení ze strany 

příslušníků StB sice narůstalo, ovšem počet akčních umělců klesal a postupně splynul 

s občanskou iniciativou požadující demokratizaci režimu. Sametová revoluce 

představovala v historii akčních umělců v Československu faktický konec vzhledem 

k tomu, že zpětně lze vysledovat přímou spjatost existence akčního umění 

v Československu s komunistickým režimem. Při komparaci územních rozdílů vyplynulo, 

že slovenských akčních umělců bylo výrazně méně než českých. Zároveň byla i podoba 
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perzekuce akčních umělců na Slovensku mírná a fakticky se týkala pouze osoby Alexe 

Mlynárčika, a to také ve velmi mírné podobě. Z charakteristiky akčního umění na 

Slovensku usuzuji, že mírnější přístup Státní bezpečnosti vyplýval i z faktu, že v porovnání 

s českými akčními umělci bylo slovenské akční umění naprosto apolitické. Ke konfliktům 

zde docházelo mnohem méně. Slovenské umění akce nebylo obecně spjato s žádnou 

politickou myšlenkou, ale bylo spíše sentimentální, hravé a vlastenecké, pokud se mohou 

přisoudit uměleckému stylu taková přirovnání ve zkratce. 

Summary 

This  work  deals  with  the  analysis  of  Czechoslovak  action  art  and  performance  between 

1963  and  1989.  The  motive  of  interest  of  the  whole  bachelor's  thesis  is  to  examine  the 

relationship between the means of restraint of the State Security and the action artists and 

performers themselves. Specifically, I examine the involvement of the State Security in the 

field of action artists across the period bounded by 1963 and 1989. I deduce the year 1963 

from  the  stable  emergence  of  action  art  along  with  all  characteristics  in  Czechoslovakia 

and 1989 as the very end of the communist regime in Czechoslovakia. In the practical part 

of the research I examine one hundred Czechoslovak action artists. In the next phase of my 

research, I focus only on those action artists who experienced practical restricting freedom 

of creation. Subsequently, I evaluated the examined writings and in the text I focused on 

four  persons  who  represent,  according  to  my  choice,  a  representative  sample  of  all  the 

characteristics that I wanted to include. And these are the Czech and Slovak nationality, the 

time creation in the 60s, 70s and 80s, and finally the degree of severity of the restrictive 

instruments  by  the  State  Security.  The  research  directly  shows  that  Czechoslovak  action 

artists were persecuted. The degree of limitation directly depended on the development of 

political events  in  the country, but also on whether it was a Czech action art or a Slovak 

one. 

Tato práce se zabývá rozborem československého akčního umění a performance mezi lety 

1963 a 1989. Motivem zájmu celé bakalářské práce je zkoumání vztahu mezi omezovacími 

prostředky Státní bezpečnosti a samotnými akčními umělci a performery. Konkrétně 

zkoumám zapojení Státní bezpečnosti ve věci akčních umělců napříč obdobím 

ohraničeným lety 1963 a 1989. Rok 1963 odvozuji pak od stabilního vzniku akčního umění 

spolu se všemi charakteristikami v Československu a rok 1989 pokrývá samotný konec 

komunistického režimu v Československu. V praktické části výzkumu práce prověřuji sto 
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československých akčních umělců. V další fázi výzkumu se věnuji pouze těm akčním 

umělcům, u kterých jsem nalezla nějaký konkrétní nástroj omezování svobody tvorby. 

Posléze jsem zkoumané spisy vyhodnotila a v text jsem se věnovala čtyřem osobám, které 

představují dle mého výběru reprezentativní vzorek všech charakteristik, které jsem chtěla 

zahrnout. A těmi jsou česká a slovenská národnost, časová tvorba v 60., 70. a 80. letech a 

konečně také míra závažnosti omezovacích nástrojů ze strany Státní bezpečnosti. Z bádání 

přímo vyplývá, že českoslovenští akční umělci perzekuováni byli. Míra limitace přímo 

závisela na vývoji politického dění v zemi, ale i na to, zda se jednalo o české akční umění, 

či slovenské.    
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Československé akční umění a performance mezi lety 1963 a 1989: byla svobodná tvorba omezována 

Státní bezpečností 
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu československého akčního umění a performance z pohledu 
svobody tvorby. Časový rámec práce je od roku 1963 do roku 1989, jež odvozuji od ustáleného vzniku 

uměleckého stylu akce a aktivní pozornosti Státní bezpečnosti vůči danému druhu umění. Kromě 

výzkumu otázky omezování svobody tvorby konkrétního uměleckého stylu se ve své práci zabývám i 

komparací vývoje represe akčního umění ze strany Státní bezpečnosti a porovnání míry omezování na 

území Čech a Slovenska.  
Vzhledem k nemožnosti zisku dostatečného zdrojového materiálu pro vznik předchozího tématu jsem 

téma své práce kompletně změnila. Původní název práce měl znít Reflexe činu Jana Palacha v akčním 

umění a performanci mezi lety 19691989. Původní práce měla sledovat stopy činu Jana Palacha 

v akčním umění a performanci a reakci státu na dané akce. Téma jsem rozšířila na analýzu kom 
plexního vztahu mezi státním aparátem a akčním umění od jeho zrodu až po sametovou revoluci. 
V první části práce definuji pojem akčního umění a zasazuji umělecký styl do kontextu akčního umění 

ve světě a v Československu. V druhé části textu analyzuji reakci státu na akční umění. Komplexnost 

tématu dokazuji na několika reperzentativních příkladech. Ve třetí fázi bakalářské práce vyhodnocuji 

získané informace. 
Andrea EuringerBátorová, Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa 
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Seznam příloh 

 

 
i Tímto pojmem je myšleno akční umění, které historici za umění akce ještě neoznačují, ale nese v sobě 

mnohé prvky umění akce.  
ii Slovem kontraumění je myšleno takové umění, které se od druhé poloviny dvacátého století snaží oponovat 

nejrozšířenějším stylům. Jedná se o subkulturu a celkový životní styl spojen s kulturním prostředím. 
iii Neumění na rozdíl od kontraumění usiluje o naprostou syrovost situace. Jde o snahu kompletně oponovat 

myšlence umění nechat dílo kompletně asimilovat do každodenního života.  
iv Vídeňský akcionismus je rakouské uskupení performerů vzniklé v roce 1962. Zakládajícími členy byl 

Günter Brus, Otto Muehl a Hermann Nitsch. Jednalo se o radikální umění využívající ve svých představeních 

vyhraněných drastických metod jako bylo například sebepoškozování, masturbace a močení na veřejnosti. 

Z našich umělců z nich, co se týče vyjadřovacích metod, vycházeli například Petr Štembera nebo Jan 

Mlčoch.  
v Arte povera neboli chudé umění bylo umělecké hnutí pocházející z Itálie. Na přelomu padesátých a 

šedesátých let dvacátého století založil Germano Celan, italský kritik umění, umělecké odvětví inspirující se 

„chudými“, levnými materiály. 
vi Americké hnutí Fluxus je asi nejznámějším a nejrozšířenějším uměleckým uskupením šedesátých let 

dvacátého století. Mezi nejproslulejší členy Fluxu patří např. Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik 
nebo Yoko Ono. 
vii V šedesátých letech dvacátého století vzniklo v USA krom Fluxu také umění land artu, v překladu krajinné 

umění. Nejvíce se však odvětví land artu uchytilo ve Velké Británii. Charakteristickým prvkem je princip 

opuštění ateliéru a tvoření v rozlehlé krajině. Výstava takového umění následně musela probíhat taktéž 

v přírodě, a ne v uzavřených galerijních prostorech.  
viii Informální malba nebo informel vzniká bezprostředně po druhé světové válce. 4asto reflektuje pochmurná 

témata, se kterými se umělci skrz tvorbu snaží reflektovat. Vyznačuje se použitím nevšedních materiálů na 

plátno, zvláště pak takových, která jsou netrvanlivá, jako kůže, květiny, sláma nebo třeba hlína. Důležitým 

prvkem informální tvorby byla destrukce díla. Umělci plátna i propalovali, řezali do nich, poškozovali. 
ix Body art by se dal přeložit jako tělesné umění. Umělci pracují s novým polem tvorby podobně jako v land 
artu, jenomže je tím polem lidské tělo. Umělci hledají hranici a krásu lidského těla ať už pomocí svého 

vlastního těla, figurantů či diváků. Často je body art velmi radikálním druhem akčního umění. Ve světě ho 

proslavil Chris Burden či Marina Abramović. Československými představiteli body artu jsou bezesporu Petr 

Štembera a Jan Mlčoch.  
x Pojmem underground se označuje neoficiální subkulturní hnutí zahrnující mnohé umělecké styly a žánry 

existující po druhé světové válce. V československém prostředí se mluví i o druhé kultuře, tedy často šlo o 

nelegální uměleckou činnost.  
xi Glastnost i perestrojka jsou termíny vztahující se k refomní poltice Michaila Gorbačova v druhé polovině 

80. let 20. století. 
xii Jedná se o termín policistů Státní bezpečnosti. 
xiii Termín se často objevoval ve spisech Státní bezpečnosti a označoval skupinu lidí, kterou stát vnímal jako 

nebezpečnou složku společnosti, která by mohla ovlivnit veřejné smýšlení nežádoucím směrem.  


