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Výzkumný problém a jeho otázky 

 

Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala z nabídky historického modulu FHS UK. 

Vychází ze širšího výzkumného záměru docenta Vaňka s názvem „Společenské a politické 

aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let 

do roku 1989“.   

Svou práci jsem nazvala Lekce Jazzové sekce a vedoucím je rovněž doc. PaedDr. 

Miroslav Vaněk, Ph.D. Názvem bych ráda vyjádřila podle mě významné poučení, které 

z vyprávění aktivistů vyplývá. Totiž, že i v totalitní společnosti lze veřejně rozvíjet relativně 

svobodné kulturní a společenské aktivity. Je k tomu ale třeba nést jistá rizika a snad i větší 

osobní nasazení.   

Toto téma jsem si vybrala i proto, že sama ráda poslouchám jazz. Metoda orální 

historie mě zajímá a ráda bych se jí věnovala i v budoucnu. V historii sledovaného období se 

cítím základně orientována, v dané době jsem byla členkou „Sekce mladé hudby“, hojně jsem 

navštěvovala tehdejší jazzové úterky Na rychtě a podobné akce. Za tuto práci se cítím 

odměněna už tím, že již při prvních kontaktech s budoucími narátory jsem byla srdečně přijata 

a jsem pravidelně zvána na jazzové poslechové pořady Vladimíra Kouřila do klubu Unijazz.  

 Výzkumným problémem je objasnění motivace a hodnotového žebříčku předních 

aktivistů Jazzové sekce. Co činnost v Sekci přinášela samotným aktivistům a členům a co 

podle nich poskytovala spřízněné veřejnosti a čekatelům na členství v Sekci.  Na základě 

literatury jsem stanovila předběžný okruh témat a zformulovala některé konkrétní otázky. 

Rozhovory jsem uskutečnila se šesti účastníky.  

 Ve své práci jsem se původně chtěla zaměřit na čtyři výzkumné otázky. Proč byla 

Jazzová sekce založena, s jakými motivacemi a záměry. Vztah Jazzové sekce k undergroundu. 

Vztah Jazzové sekce ke společnosti a represe namířené proti Jazzové sekci.  Na tyto otázky 

jsem rozhovory původně skutečně zaměřila. Přitom jsem hledala osobu těchto lidí, jejich 

subjektivní náhled.  Během uskutečňování vlastních rozhovorů jsem se ale raději rozhodla 

neomezovat se svými představami z načtené literatury a raději poslouchat, co mi narátoři 

říkají.  Nemohla jsem si nepovšimnout, o jak otevřené, pozitivně naladěné a doslova kvetoucí 

osobnosti se v případě všech oslovených aktivistů Jazzové sekce jedná.  Pozitivní aspekty 

přínosu Sekce se ukázaly jako zajímavé a nosné téma. Také proto, že represe a 

pronásledování byly již podrobně popsány v publikaci Securitas imperii 10. Oldřicha Tomka: 
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Akce Jazz, zaměřila jsem své výzkumné otázky směrem k pozitivním účinkům a funkcím 

Sekce.  

 Během rozhovorů se stále více ukazoval význam členství v Sekci pro aktivisty samé, 

ale také význam toho,  co Sekce znamenala a co vytvářela pro spřízněnou veřejnost, řadové 

členy a čekatele na členství. Vynikla důležitost aktivní činnosti ve smyslu činnost-svoboda 

versus trpnost-poroba. Z rozhovorů vyplynulo, že vlastním aktivistům Sekce přinášela hlavně 

společenské vyžití a  morální uspokojení. Praktickou stránku představuje přínos jejich 

činnosti v Sekci pro jejich osobní růst a profesní směřování. Pro spřízněnou veřejnost, řadové 

členy a čekatele na členství se zabývám hypotézou, že se v případě Sekce jednalo o „oficiální 

instituci“, takže se zájemci tolik nebáli. Tento aspekt se časem proměňoval. Významnou 

zásluhou Sekce byla podpora amatérských hudebníků, kterým Sekce umožňovala vystupovat 

před veřejností. Byl to také jeden ze způsobů, jak Sekce vytvářela  alternativní platformu 

k uniformní „socialistické kultuře“. Další významnou funkcí Sekce byla publikační činnost. 

Sekce vydávala publikace i jinak aktivním profesionálním tvůrcům. Poslední funkce Sekce, 

kterou se v této práci zabývám je zprostředkování nedostatkových informací.  
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O metodě – metodologický úvod 

 

 Jedná se o kvalitativní výzkum. Metodologickým přístupem je interview metodou 

orální historie, která vede k demokratizaci historie a zohledňuje rozměr „každodennosti“, o 

který právě v rozhovorech se členy Jazzové sekce jde. Nejedná se  o rozhovory typu „životní 

příběh“, ale o interview zaměřené k Jazzové sekci, motivaci a osobním hodnotám aktérů, 

vztahu k hudebním žánrům jimž byly aktivity Jazzové sekce věnovány. Jedná se typicky o 

aktivity potlačované totalitním režimem, které lze těžko zmapovat podle oficiálních pramenů, 

které jsou tendenční a poplatné komunistickému režimu, anebo účelově skartované jeho 

složkami. Proto se právě nejlépe nabízí metoda orální historie, která se pro tento výzkum hodí 

také proto, že jde o nedávné události, jejichž účastníci jsou vesměs živí a stále aktivní. 

 

Příprava rozhovoru:  

 Tazatel má být obeznámen se zkoumaným obdobím. Pečlivě jsem přečetla uvedenou 

literaturu. Neformálně jsem pohovořila s více účastníky tehdejšího dění, mezi kterými byli mí 

přátelé a známí. Před každým jednotlivým rozhovorem jsem si připravila rámcový seznam 

otázek.  

 

Výběr narátorů:  

 Protože jména aktérů jsou známá, kontaktovala jsem přímo hlavní osobnosti. Jako 

prvního Vladimíra Kouřila  a Čestmíra Huňáta. Dále jsem využila způsob kontaktování 

„snowball sampling“, čili další kontakty jsem obdržela od těchto prvně oslovených osob. 

Jednalo se celkem o šest narátorů, vesměs čelných představitelů Jazzové sekce. Zaměřila jsem 

 se na první generaci před soudním procesem. Výzkum trval asi osm měsíců. 

 Od obou prvních potencionálních narátorů jsem se dozvěděla, že možným problémem 

může být interview s Karlem Srpem, který údajně všechny rozhovory odmítá. Skutečně se 

nechal několikrát přemlouvat a to i přímo před vlastním rozhovorem, když jsem se dostavila 

na domluvenou schůzku.  

 Vzhledem k nedávnému dvacátému výročí soudu členů Jazzové sekce a následného 

věznění mohli být bilancující narátoři více než kdy jindy nakloněni tehdejší dění oživovat. 

Bylo třeba počítat s tím, že právě bilancování může být kvalitnímu rozhovoru na překážku.  
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 Narátory jsem kontaktovala tak, že jsem je navštívila v jednom z jejich současných 

středisek, v klubu Unijazz, v Jindřišské 5. Poslala jsem také vysvětlující e-mail, ve kterém 

jsem jim podala základní infomace a na další schůzce v klubu Unijazz, při příležitosti 

poslechového pořadu, jsem je informovala o povaze orální historie. Bylo důležité je ujistit, že 

se nejedná o žurnalistické interview, a že budou mít možnost písemnou formu rozhovoru 

autorizovat. Volba místa byla usnadněna existencí klubů Unijazzz a Artfórum, ve kterých se 

pohodlně uskutečnila většina rozhovorů. Kluby jsou velice zajímavá místa jako taková, neboť 

jejich atmosféra a přijetí i dnes vystihují názory a postoje jejich členů. 

 Narátory jsem předběžně seznámila s projektem a  obvyklým postupem. Rovněž jsem 

je zpravila o tom, že rozhovor může být deponován v archivu pouze s jejich písemným 

souhlasem „smlouva o poskytnutí práv“. Na každý rozhovor jsem si tuto smlouvu přinesla a 

hned po rozhovoru jsem každého narátora požádala o podpis. Žádný z narátorů neodmítl, 

někteří si vyžádali pozdější seznámení s výsledkem či autorizaci případných budoucích 

publikačních využití, která je ale pravidlem. Každého narátora jsem také před či po rozhovoru 

s jeho souhlasem vyfotografovala. Vzhledem k tomu, že se nejedná o životopisná vyprávění, 

jsem dělala většinou jenom jeden obsáhlejší rozhovor s každým narátorem, pouze s panem 

Huňátem jsem uskutečnila rozhovory dva. U všech narátorů jsem se snažila o obsáhlejší 

rozhovory, aby mohly být jakožto prameny případně využity i v budoucnu.  

 Všichni narátoři přistupovali k rozhovorům živě a upřímně. Pouze pan Karel Srp se 

nechal déle přemlouvat, neboť ho už ustavičné rozhovory pro různá média obtěžují. Nakonec 

se rozhovoru zhostil s opravdovým nasazením, i když to, že je k podobným rozhovorům 

častěji nucen, je na výsledku pochopitelně znát.  

 Jednalo se o řízené rozhovory. Úvod rozhovoru jsem zaměřila na rodinné prostředí, 

zájmy, profesi, poté jsem se začala tázat na problematiku Jazzové sekce. Před vedením 

rozhovoru jsem zopakovala jeho hlavní okruhy. Úvodní formulaci s názvem projektu, jménem 

narátora, mým jménem, místem, datem konání rozhovoru a účelem pro který se rozhovor 

realizuje jsem nahrála jako úvodní informaci. Narátory jsem se snažila v průběhu rozhovoru 

nepřerušovat. Z tohoto důvodu se mi první rozhovor vedený s panem Huňátem zrovna moc 

nepovedl, neboť jsem se ho během rozhovoru snažila až příliš povzbuzovat, čímž jsem ho 

přerušovala. Také proto jsem s ním uskutečnila rozhovory dva. 

 Ještě v den vedení rozhovoru jsem si každý rozhovor vždy přehrála, kvůli postřehům a 

dojmům. Provedla jsem komentované přepisy rozhovorů, podle pravidel přepisu rozhovoru 

orální historie. Rozhovory jsem zapisovala co nejpřesněji, snažila jsem se zachytit smysl a 

obsah rozhovoru. Stylistická a jazyková specifika jsem zachovávala. Mimoslovní projevy 
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jsem vyznačila v hranatých závorkách. Úpravy a doplňky textu jsou věcí až případné následné 

redakce přepisu, při zařazování úryvků do interpretační části, jsem ale vynechávala 

přebytečná vatová slova. 

 Jedna z nejdůležitějších fází orální historie je analýza (rozbor) a interpretace (výklad), 

která začíná už při prvním rozhovoru. S interpretací jsem začala už tím, že jsem si uvědomila, 

kterým otázkám se chci ve své práci věnovat.  Snažila jsem se o objasnění výzkumných 

otázek a hypotéz tak, že jsem vždy krátce popsala nějaký aspekt dané otázky a interpretaci 

doplnila příslušným úryvkem z rozhovoru, který podle mě danou problematiku pojednává. 

Počet výzkumných otázek jsem se snažila nerozšiřovat, ačkoliv mě napadaly i další.  

 Interpretace má být citlivá a nezaujatá. Při zpracování rozhovoru jsem si všímala 

zejména obsahové, ale i formální stránky. Záznam i přepis jsem nejprve analyzovala 

z hlediska tematického rozčlenění a sledovala, jakou míru pozornosti narátor jednotlivým 

tématům věnoval. Která vyslovil spontánně a na která se bylo nutno dotázat. Sledovala jsem 

jakou míru času narátor věnuje jednotlivým úsekům svých sdělení a jakou váhu jim tím 

přičítá. Při rozhovoru jsem se snažila vyvarovat podsouvání mého vlastního pojetí 

prostřednictvím mých poznámek a postřehů. Po ukončení rozhovorů jsem se soustředila na 

porovnávání nahrávky s přepisem, který je přehledným materiálem k další analýze či případné 

redakci. 

  

 Předmětem kvalitativní obsahové analýzy je i porovnání obsahových celků s jinými 

rozhovory anebo historickými poznatky, případně rozpoznání příčin nalezených rozporů. 

Hlavním cílem výzkumu provedeného metodou orální historie však zůstává sám narátor, jako 

subjekt a osobnost a ovšem nové informace, měnící dosavadní poznatky. Předmětem analýzy 

jsou proto i svébytné rysy narátorova projevu. 

 Součástí analýzy může být i analýza jazyková, v této práci jsem se ale zaměřila na 

kvalitativní analýzu obsahu. Analýzou a interpretací je v tomto konkrétním případě už 

stanovení poněkud odlišných výzkumných otázek, než byly hypotézy, o kterých jsem 

uvažovala ještě před uskutečněním rozhovorů. Snažila jsem se totiž hlavně poslouchat, co mi 

jednotliví narátoři opravdu sdělují, než abych se snažila držet svých nezasvěcených 

„hypotéz“. Při sestavování interpretačních celků jsem si dávala pozor hlavně na to, abych 

nevytrhávala pasáže z kontextu a zbytečně neupravovala text, i když jsem vynechávala 

opakující se vatová slova, která by znesnadňovala čtení a možná i nechtěně znevažovala 

narátory. Jinou vážnou chybou by bylo zdůrazňování některých aspektů před jinými kvůli 

dokazování vlastních teorií.  
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 Orální prameny je potřebné konfrontovat s dalšími prameny. Jsou to prameny 

písemné, literatura, filmové dokumenty či další rozhovory. Je třeba provádět křížová 

porovnání v rámci vzorku. Cílem rozhovoru nejsou objektivní fakta, ale spontánní výpověď, 

která co nejlépe vyjadřuje vlastní životní prožitky narátora.  

 Tato metoda ovšem obsahuje mnohá úskalí. Sdělení jsou modelována narátorovými 

motivy a závisí na kvalitě jeho paměti, která může být riziková hlavně u starších. Rizikový 

může být příliš horlivý narátor, jiný může recitovat stylizovaný životopis. Měla bych tedy být 

schopná rozeznat výpovědní hodnotu každého rozhovoru. Vzhledem k dvacetiletému výročí i 

zde, ačkoliv se nejedná o životní příběhy, hrozí bilancování, a tedy spíše hodnocení, 

vysvětlování a omlouvání událostí, namísto jejich vypravování. Vylíčení prožitků nemá 

nahradit popis narátorova současného pojímání minulosti.  

 Tazatel má k narátorovi přistupovat jako k dárci a osobnosti. Cílem je získat kvalitní 

rozhovor, nejde o názory či sympatie. Tazatel není vlastníkem nahrávky a nesmí ji poskytnout 

jiné osobě než řešitelům projektu. Totéž platí i pro záznam či přepis. Tazatel nesmí o 

rozhovoru či narátorovi poskytovat žádné informace. Při nakládání s archiváliemi je nutné se 

řídit dle platného archivního zákona (zákon ČNR č.343/92Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon ČNR č.97/1974Sb., o archivnictví). Řešený projekt nesmí rovněž kolidovat se zákonem 

č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Nejen kvůli etickým otázkám byla založena Česká 

asociace orální historie (Czech Oral History Association – COHA) viz www.oralhistory.cz. 
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Historický úvod 

 

„V druhé polovině roku 1969, roku nula takzvané normalizace po srpnové okupaci, 

požádala skupina jazzových fanoušků, hudebníků a publicistů písemně ministerstvo vnitra o 

povolení samostatné zájmové organizace s názvem Česká jazzová unie. Pod dopisem byli 

podepsáni Milan Dvořák, Jan Seik a Karel Srp.“1 V této obtížné době se spolky spíše rušily 

než zakládaly a žadatelům bylo doporučeno, aby se stali součástí Svazu hudebníků České 

socialistické republiky. V červnu 1969 Ministerstvo vnitra vznik Jazzové sekce při Svazu 

hudebníků povolilo. Jazzová sekce vznikla jako samoobslužný, zájmový spolek příznivců 

jazzu a neprofesionálních hudebníků. Na ustavující konferenci Jazzové sekce 30.října 1971 se 

jednalo o podpoře jazzu v naší republice. Mezi zakládajícími členy byli „muzikanti Luděk 

Hulan a  Karel Velebný, hudební publicisté a kulturní činovníci Aleš Benda, Lubomír 

Dorůžka, Milan Hájek, Míla Langer, Jindřich Kautský, Zbyněk Mácha, Rudolf Neuls, Jiří 

Novotný, Jan Seik, Mojmír Smékal, Karel Srp, Stanislav Titzl, Antonín Truhlář a Michael 

Zethner. Prvním a současně i předposledním předsedou byl Milan Dvořák.“2 

Jazzová sekce v prvních letech sdružovala na tři sta jazzových fandů a jazzmanů. 

Spolupracovala na jazzových festivalech v Přerově, Slaném a Mladé Boleslavi, vydávala 

bulletin Jazz. Roku 1974 pořádala Jazzová sekce první Pražské jazzové dny. Ve světě se hrál 

jazzrock a Jazzová sekce ho v polovině sedmdesátých let dostala do velkých sálů i u nás. 

Jazzrocková syntéza sice nebyla žádnou zástěrkou pro rock, ale i ten se brzy stal předmětem 

zájmu Jazzové sekce. Hlavně šlo o amatérský rock, který neměl v normalizačním systému 

naději volně se prezentovat. S nabalováním stylů rostl i zájem o členství v Sekci. S rockem 

začala Jazzová sekce představovat i soudobé umění a kulturu. Sekce pořádala přednášky, 

v bulletinu vycházely u nás jinak nedosažitelné informace a v její Jazzové škole hrou začínali 

mladí muzikanti. Počet členů, který od poloviny sedmdesátých let strmě stoupal, brzy dosáhl 

hranice 3000, což byla tisková kapacita nákladu na jeden ofsetový kovolist, a zároveň 

psychologická hranice vedení Sekce, které muselo všechnu práci zvládnout ve svém volném 

čase. Narůstal počet čekatelů, kteří dosáhli členství, jen když někdo jiný jednou ročně 

                                                 
1 KOUŘIL, Vladimír: Jazzová sekce v čase a nečase 1971-1987. Praha, Torst 1999, 14. 
2 KOUŘIL, Vladimír: Jazzová sekce v čase a nečase 1971-1987. Praha, Torst 1999, 15. 
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nezaplatil členský příspěvek. Hranice se pozvolna zvyšovala a „poslední oficiální seznam 

z databáze pořízený 23.června 1986 evidoval 6068 řádných členů“3  

 Literatura, soudobé umění, film a divadlo. Témata daleko přesahující jazzovou 

problematiku se vyhýbala povolovacím peripetiím jako přílohy bulletinu Jazz či skrze větičku 

v tiráži „Určeno pro potřebu členů Jazzové sekce“. Totalitní moc se pokoušela tento kulturní 

záběr omezit, nejprve administrativními tlaky na zastřešující Svaz hudebníků ČSR. 

V listopadu roku 1979 dohrály poslední Jazzové dny. Sekce se bránila i tím, že vstoupila do 

Mezinárodní jazzové federace. „Z hlediska IJF byla Jazzová sekce jedinou organizací, 

sdružující u nás zájemce o jazz. Když se přihlásila, byla bez obtíží přijata, a tak se stala 

řádným členem Mezinárodní jazzové federace, členské organizace UNESCO.“4 Členství 

v této organizaci, která byla ostatně rovněž plodem rozděleného světa a po přechodu zemí 

východní Evropy k demokracii samovolně zanikla, Sekci nijak zvlášť nepomohlo. Od roku 

1980 nepovolovali Sekci koncertní činnost skrze pražský národní výbor. Roku 1981 odstoupil 

na vlastní žádost dosavadní předseda Sekce Milan Dvořák a novým předsedou byl zvolen 

Karel Srp. Následovaly potíže ze strany Ministerstva kultury a nakonec byl kvůli Sekci roku 

1984 zrušen celý Svaz hudebníků. Na jaře roku 1984 začaly být zabavovány ve veřejných 

knihovnách  publikace Jazzové sekce. Když Sekce nadále pokračovala v činnosti, následovala 

obvinění za „nedovolené podnikání“. Na počátku září roku 1986 byli členové výboru Jazzové 

sekce zatčeni a drženi ve vazbě. Jednalo se o Karla Srpa, Josku Skalníka, Vladimíra Kouřila, 

Čestmíra Huňáta, Miloše Drdu, Vlastimila Drdu a Tomáše Křivánka. Koncem prosince roku 

1986 a ledna roku 1987 byla většina vězněných aktivistů až na Karla Srpa a Vladimíra 

Kouřila propuštěna. Miloš Drda byl už tehdy starší pán a pět měsíců vazby v Ruzyni mu 

definitivně podlomilo zdraví.  Po dvou letech na následky věznění zemřel. Soud se konal 10. a 

11. března 1987 a soudní výrok byl urychleně vynesen už druhý den po zahájení, zřejmě pro 

nebývalý zájem ze strany západní kulturní veřejnosti, politiků, diplomatů a mezinárodních 

organizací včetně International Jazz Federation. Na chodbách soudu se také shromáždil dav 

sympatizující s obviněnými. „Nálada na chodbě soudu na rohu Lazarské a Spálené byla 

obdivuhodná; zpívalo se We shall Overcome a Give Peace a Chance, a odsouzené provázel na 

cestě chodbami mohutný potlesk.“5 Vyšetřování vedl městský prokurátor Josef Monsport, 

který se snažil navrhovat nesmyslně vysoké tresty a směrem k obviněným fanaticky 

demonstroval své osobní averze. Soudní senát ve složení Vladimír Stibořík, Sylva Groszová a 

                                                 
3 KOUŘIL, Vladimír: Jazzová sekce v čase a nečase 1971-1987. Praha, Torst 1999, 20 
4 Dorůžka, Lubomír: Panoráma paměti. Praha, Torst 1997, 363. 
5 Dorůžka, Lubomír: Panoráma paměti. Praha, Torst 1997, 369. 
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Zbyněk Líbal, nadělil tresty 8 měsíců podmíněně pro Tomáše Křivánka a Čestmíra Huňáta, 10 

měsíců podmíněně pro místopředsedu Jazzové sekce Josku Skalníka a dva nepodmíněné 

tresty, 10 měsíců pro tajemníka výboru Vladimíra Kouřila a 16 měsíců pro předsedu Jazzové 

sekce Karla Srpa staršího. Pokladník Miloš Drda a pronajímatel redakčních místností 

Vlastimil Drda byli z hlavního líčení vyloučeni a k jejich odsouzení nikdy nedošlo. 12. května 

roku 1987 městský soud pod vedením Stanislavy Píchové všechna odvolání odsouzených 

zamítl spolu s prokurátorovou žádostí o mnohaleté tresty. Konečně 4. dubna 1991 Nejvyšší 

soud ČR zrušil rozsudky nad členy výboru Jazzové sekce pro jejich nezákonnost v plném 

rozsahu. V době věznění aktivistů vznikl Pracovní výbor aktivistů Jazzové sekce ve složení 

Jiří Exner, Jana Pacholíková a Martin Sýkora, který v rámci možností usiloval o pokračování 

činnosti Sekce a ospravedlnění vězněných. Věznění členové výboru se do něj zapojili 

okamžitě po svém návratu z „nápravného zařízení“. Původní podoba Sekce ale už nebyla 

nikdy obnovena. 15. září 1987 odeslali aktivisté Jiří Exner, Čestmír Huňát, Vladimír Kouřil a 

Joska Skalník (Karel Srp se z vězení vrátil až 1.ledna 1988) na Ministerstvo vnitra žádost o 

schválení organizačního řádu sdružení Unijazz. Dva roky před Sametovou revolucí 17. 

listopadu 1987 byla žádost zamítnuta s tím, že k založení takové organizace není důvod, 

neboť zájemci o jazz mohou vstoupit do České jazzové společnosti. Ta byla zřejmě účelově 

založena v roce 1983, jako náhrada za „zrušenou“ Jazzovou sekci. V březnu 1988 odstoupil 

Karel Srp z přípravného výboru Unijazzu. Protože povolení organizace s celostátní působností 

se nejevilo reálně, založil  přípravný výbor pro dobrovolnou společenskou organizaci 

s předběžným názvem Pražské vzdělávací sdružení. Do výboru přizval Josku Skalníka, 

Vladimíra Kouřila a Josefa Průšu. Jiří Exner s Čestmírem Huňátem trvali na zapojení 

mimopražských členů Jazzové sekce, kteří mezitím již byli obesláni a ohlásili svůj zájem na 

pokračování v činnosti. Pražské vzdělávací sdružení zažádalo o schválení 1. června 1988 a 

oba přípravné výbory se pak ocitly v nepříjemné situaci, když byla žádost Pražského 

vzdělávacího sdružení již 30. června zamítnuta s tím, že má stejné zaměření jako Unijazz , 

jehož žádost je navíc významnější o celostátní působnost a musí se proto vyčkat, jak žádost 

Unijazzu dopadne. Oběma sdružením tak byly kladeny nesmyslné administrativní překážky a 

ještě s argumentací, že jedno překáží druhému.  Úředníci magistrátu tvrdili, že povolení PVS 

je vázáno na ukončení aktivit Unijazzu. V říjnu 1988 Karel Srp opět jednal na magistrátu a 

v červnu 1989 již byly schválené stanovy. Artforum bylo povoleno půl roku po zamítnutí 

stanov Unijazzu Ministerstvem vnitra. V červenci se konal ustavující sjezd Artfora, které bylo 

oficiálně povoleno čtyři měsíce před listopadem 1989, předsedou se stal Karel Srp starší. 
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Blížil se listopad 1989. Unijazz okamžitě zažádal o registraci a v únoru 1990 byl legalizován,  

jeho předsedou byl zvolen Čestmír Huňát.  

 

 

Interpretační část 

  

 V této části se zabývám interpretací osmi výzkumných otázek, které jsem si stanovila, 

a  které se všechny týkají toho, co Sekce vykonávala či znamenala dobrého. Všechny otázky 

jsou pojednány tak, jak viděli svou činnost sami členové Sekce. Vycházím z uskutečněných 

rozhovorů a ohlasem u tehdejší veřejnosti či v tehdejším dobovém tisku jsem se pro tuto práci 

nezabývala. Když tedy pojednávám o kladných vlivech a službě veřejnosti, jedná se vždy o 

názory narátorů. Interpretační část dělím do dvou dílů podle toho, zda dané funkce Sekce 

prospívaly hlavně samotným aktivistům a členům, anebo byly určené spřízněné veřejnosti. 

První díl s názvem Pohled zevnitř na nás samé, tedy nastiňuje to, co přinášelo společenství 

Jazzové sekce svým aktivistům. Podle nich to bylo hlavně společenské vyžití v rámci aktivit 

Sekce. Dále akcentují morální uspokojení z toho, že stáli na správné straně a ze své prospěšné 

činnosti. Nápadný počet aktivistů a členů ovlivnila Sekce v jejich profesním směřování, které 

souvisí s osobním růstem, který zaznamenali všichni narátoři.  

 Druhý díl věnuji pozitivním stránkám a službám, které Sekce poskytovala spřízněné 

veřejnosti. Nazvala jsem ho Pohled „My a veřejnost“. Narátoři vyzdvihovali fakt, že Sekce 

byla oficiální organizace, takže se občané, kteří do ní vstupovali, nestávali nutně disidenty. 

Její kulturní počiny se tak dostaly k daleko širší veřejnosti, než kdyby se jednalo o podzemní a 

tedy utajované aktivity.  

Další čtyři otázky pojednávají o všem, co nejdůležitějšího Sekce vykonávala na poli 

alternativní kultury. Pomáhala amatérským hudebníkům, ale i některým výkonným umělcům, 

vytvářela tehdy velmi potřebný alternativní kulturní prostor a zprostředkovávala nedostatkové 

informace.   

 

 

Pohled zevnitř na nás samé 

  

Sdružování a společenské vyžití 
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V zážitku společného rytmu můžeme zažít společenství času. Lidský čas je neustále 

nenápadně skandován rytmy našeho těla, tlukotem srdce, rytmem dechu, rytmem chůze. 

Hudební rytmus nás synchronizuje téměř mimovolně. Nelze se proto divit smyslu fanoušků 

jazzu pro společenství. Všichni narátoři zdůrazňují, že si v Sekci užili hlavně hodně legrace  a 

společenské zábavy. Společné prožívání všech jejich aktivit, koncertů a výletů jim dávalo 

široké možnosti společenského vyžití. Navíc byli vesměs mladí. Pro tyto společensky 

založené mladé lidi bylo společenské vyžití důležitou hodnotou, kterou nacházeli právě 

v rámci Sekce. Vznikla celoživotní přátelství i partnerské svazky.  

(...) ta doba tomu nepřála, ale lidi si k sobě nacházeli cestu.6, říká Česťa Huňát a o 

svém zapojení do Sekce dodává: (...) určitě to nebylo tak, že bych přišel, a teď sem se ptal, a 

jaký vy máte politický názory, nebo co si myslíte tady vo tom režimu, ne, to ale to vyplývalo 

samo sebou, už jsem znal ty lidi, který mě tam  přivedli, který jsem, který jsem znal prostě už 

řadu let jaký mají názory a tím vlastně se tam nabalovali lidi podobných názorů (...)7 

Společenství podobně smýšlejících lidí, které spojovaly společné zájmy, mělo pro 

členy Jazzové sekce zásadní význam. Pocity sounáležitosti či skutečného celoživotního 

přátelství je často pojí dodnes. Od stanice metra ke krčskému „domečku“, kde byly každou 

středu pravidelné návštěvní dny, byla vyšlapaná cestička, prostor se plnil lidmi, kteří se tam 

potkávali s dalšími a dalšími. Lidé spolu hovořili, předávali si poznatky, odváželi si tiskoviny, 

roztočené kazety. (...) jsem se tam potkal se spoustou skvělejch lidí, který, kterým vo něco šlo 

(...)8  

(...) byla tam zvláštní atmosféra, na tu dobu nebývalá (...) v tý skupině těch aktivistů; a 

ty lidi dodneška, teda, musím říct, že až na pár výjimek, vlastně spolu furt komunikujou a jsou 

propojený, takže to vopravdu asi byla dobrá společnost. (...) kromě toho, že člověku bylo 

dobře mezi těma lidma; tudíž s nima chtěl bejt víc a víc, tak to byl jako, klíčovej moment a 

druhej moment byl ten, (...) že ty lidi, že jsem tam našel lidi, vo kterejch vím, že kdykoli budu 

potřebovat pomoc a požádám je vo ni, tak i dneska mi pomůžou a nebudou se mě ptát, jako, 

co za to. A to v tý době, anebo možná i v dnešní době je dost neobvyklý. A to bylo hodně 

stimulující. (...) To, že člověk věděl, že se na ty lidi může spolehnout. Že tam má kolem sebe 

lidi, s kterejma, prostě, vopravdu může počítat a i, i po osmdesátým devátým, když se, jakoby, 

                                                 
6 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
7 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
8 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 28.04. 2008 
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projevily ňáký problémy a tak si myslím, že furt to bylo strašně výjimečný, to společenství 

(...)9.  

Aleš Opekar popisuje dojmy řadového člena či čekatele na členství z návštěvy 

„domečku“ a festivalů takto: V tom domečku na Kačerově vždycky panovala velmi přátelská 

atmosféra a vždycky tam i člověk, když tam šel sám a pak tam vstoupil a nikoho tam neznal, 

tak tam se vždycky, jakoby, s někým dal do řeči a takže ten okruh, jakoby, byl velmi lidsky 

otevřený a to, že jsem, třeba, nemohl být dlouho členem a byl jenom čekatelem, to mě 

samozřejmě štvalo a mrzelo, ale to jsem tak ňák chápal, že to je, to tak tehdy bylo obvyklé, no. 

(...) a pokud de vo ty festivaly, tak tam ta kapacita byla daná zase tím, kde se to konalo a kolik 

tam bylo míst k dispozici a taky tam vždycky panovala atmosféra přátelská až spiklenecká, 

samozřejmě. A do toho spiklenectví člověk pronikl velice rychle.(...)10
 

Aktivní členství ale obnášelo i spoustu obyčejné práce, kterou všichni zapojení 

aktivisté vykonávali ve svém volném čase. Společná práce vždy také probíhala v družné 

zábavě. (...) a pak byly samozřejmě určitý pracovní setkání, který byly mimo tu středu, že jo, a 

tam, tam samozřejmě byl, jako, docela přísnej řád, kdy bylo potřeba,  prostě jsme se sešli, že 

je potřeba něco udělat, tak se to tam, prostě, dělalo a přitom se třeba, si ty lidi vyměňovali 

různý zkušenosti, názory, to prostě, my jsme snášeli ručně bulletin, tak jsme si při tom 

povídali, že jo (...)11 

Lidé se samozřejmě nedružili pouze kvůli konkrétním zájmům, ale i jenom pro 

zábavu. Skupinky členů, ale i celé rodiny se vydávaly na výlety a výjezdy, jezdili spolu na 

dovolené, pořádaly večírky, scházeli se v oblíbených restauracích, jako byl například známý 

Houtyš. (...)tam bylo spousta srandy a myslím, bez toho to dělat nešlo (...) ať už to byly různý 

večírky, který se často odehrávaly v ňákým duchu, ať už to bylo třeba, jako, pomyslný 

předávání Oskarů, nebo hození do ňákejch jinejch let a takže v tom se vyznačoval Vláďa 

(pozn.Kouřil) vymejšlením nejrůznějších ptákovin a scénářů [smích], scénářů těch večírků, a 

tak to bylo příjemný, no, že to nebylo omezený jenom  na ten Kačerov, ale že to bylo takhle, 

prostě, i po bytech a vlastně, do Houtyše (pozn. hospoda v Dejvicích) potom, když se chodilo, 

tak to bylo taky, taky fajn.12 

 Nebyla to „malá partička“, přesto pan Huňát konstatuje, že možná žili trochu „ve 

skleníku“, i když měli ohlasy od tisíců lidí z celé republiky, kteří se ozývali korespondenčně 

anebo jezdili do Krče. Mnozí však mohli pociťovat nesouhlas rodičů či prarodičů, kteří třeba 

                                                 
9 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Ivanem Prokopem veden 21.05.2008 
10 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Alešem Opekarem veden 9.06.2008  
11 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Ivanem Prokopem veden 21.05.2008 
12 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 28.04.2008 
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jen pro špatné zkušenosti z padesátých let, či z důvodů vlastního smýšlení z jejich aktivit 

„neměli radost“. Rezervované či odtažité postoje mohli pozorovat také u mnohých 

profesionálních muzikantů, kteří si sice rádi zahráli, ale s Jazzovou sekcí nechtěli být 

spojováni. Členové a aktivisté Sekce se ponejvíce stýkali sami mezi sebou. To má pan Huňát 

na mysli, když říká, že žili „ve skleníku“. Mezi sebou si rozuměli a bylo jim spolu nejlépe. 

Také nedůvěra či odtažitost opatrnějších občanů tuto jejich jistou izolaci podporovala. (...) 

vím, že třeba potom i v Houtyši, jo, když jsme měli takový ty problémy, že najednou zmizela 

nálepka Jazzový sekce, ta samolepka, jo, jen tak jako pro jistotu (...)13 Žili tedy mezi sebou 

tak trochu „ve skleníku“  a když zákonitě došlo ke konfrontaci s jinak smýšlejícími občany, 

bývalo to až překvapivé.  (...) já sem celej život kolem nebyl ve styku s žádnejma lidma, který 

by byli ňákýma aktivníma přesvědčenejma komunistama. Takže, já jsem měl dojem, že celej 

život žiju mezi lidma, který maj furt stejnej názor, a dycky mě znovu a znovu překvapovalo, 

když nám někdo něco chtěl zakazovat a tvářil se, že ty názory, opačný, myslí úplně vážně. 

(...)14 

 Členové Sekce si navzájem pomáhali a vytvářeli podpůrné sítě. Protekcí si vypomáhali 

například při změnách zaměstnání. (...) mně hledali ňáký místo, abych, abych někde (...) abych 

moh dělat pro tu, pro tu sekci, prostě, a zase to bylo přes Vláďu, vlastně přes – manželka jeho 

spolužáka ještě z průmky, jo, prostě, tak, že jo, takže, takle to fungovalo (...)15 Podpůrné sítě 

známostí fungovaly i pro kolektivní potřeby. (...) ta sekce měla, prostě, hodně členů a ti 

členové měli hodně kamarádů a ten bulletin, prostě, kterej byl vydanej v ňákejch šesti, vosmi 

tisících, si přečetlo čtyřicet tisíc lidí, tak mezi nima se vždycky našel někdo, kterej si řek 

„kurník“, to by byla škoda, kdyby to další číslo nevyšlo a můj švagr, jako, by moh vědět jak to 

zařídit a zašel se švagrem na pivo (...)16  

Původním a hlavním důvodem sdružování byl ovšem menšinový hudební žánr, kvůli 

kterému Sekce původně vznikla – jazz. Tak by to také podle pana Kouřila zůstalo, kdyby 

Sekce vznikla v normální společnosti. Sdružování lidí v jazzu byla vždy v první řadě otázka 

fandů, říká pan Kouřil. K fandům se pak připojili muzikanti. Velký vliv ale měla politická 

situace. Zatímco ve svobodné společnosti se lidé mohou družit různými způsoby, za 

socialismu se snažili spíše sdružovat, protože skupinky byly snadněji napadnutelné. Navíc to 

tak komunisté měli rádi, protože větší seskupení se zdálo být lépe pod dohledem nežli 

diverzifikované. Hlavním důvodem bylo mít zastřešující organizaci pro muzikanty a pro 

                                                 
13 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
14 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
15 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
16 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Jiřím Exnerem veden 30.05.2008 
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fandy, aby si mohli vydávat časopis a pořádat akce. Normalizace ale stále zhoršovala 

podmínky všeho, co se právě neslučovalo s oficiální kulturní linií. Sekce vznikla jako 

menšinové seskupení lidí kolem menšinového hudebního žánru. Podle pana Kouřila se totiž 

mentalita jazzové hudby neslučuje s mentalitou české kultury a tak k její masové oblibě nikdy 

nedojde. Ve společenství Sekce se ale nic nedělo nějak plánovitě, zájemci se přirozeně 

nabalovali. Lidí pracujících v kultuře tam bylo jen málo a profesionálních hudebníků ještě 

méně. Chodilo se na různé jazzové pořady, zejména do Rubínu a kdo měl zájem a chtěl dělat 

něco víc, nabídl Sekci své služby. (...) běžná situace, měli jsme návštěvní den na schodech, 

nebo na tý stráni, která dneska je tam zarostlá, pod domečkem v Krči, takže tam sedělo ňáký 

devče, četlo si tam a když jsme tam přišli v době návštěvních hodin, tak tam přišlo a že, že by 

chtělo nám pomáhat, no tak sme mu dali hned něco vopisovat (...)17  

(...)...tak sem se tam, prostě, s těma lidma strašně sčuch a chtěl sem bejt aktivní, jako, 

víc než jenom konzument a v tu chvíli jsem, prostě, tam chodil pomáhat (...)18  

Sekce byla ve své době záležitostí převážně mladých lidí, takže se tam lidé 

seznamovali, párovali i sezdávali. (...) spousta lidí se tam teprve potom voženilo a vzalo mezi 

sebou, třeba, z toho vokruhu členskýho, že jo včetně, že jo, Tomáš Křivánek, Rosťa 

Křivánková, Vlasta Krčmář s Marcelou, se jmenovala Hromádková za svobodna, prostě, tam 

vznikaly takovýhle manželství už na tý půdě, anebo tam, prostě, že to, že, jako, voba dva 

partneři už tam něco dělali; no, anebo teda, že tam, jako, přivedli potom svý pozdější 

partnery, který se aktivně, jo, do toho zapojili. (...)19 

Velmi důležité bylo společenství Sekce pro mimopražské, zejména venkovské 

účastníky, kteří měli ve svém bydlišti často daleko složitější situaci, než jaká panovala ve 

větších městech. Ve vesnici nebo městečku se sešli dva tři lidé a měli tak vlastní skupinku, 

která se Sekcí komunikovala. Tito lidé se pak v místě svého bydliště přátelili a podporovali. 

Mnohdy se dokonce zapojovali do tehdy ilegálního rozšiřování nepovolených materiálů, což 

mohlo jejich společenství zvláštním způsobem prohlubovat. Zároveň tak docházelo 

k plodným stykům lidí podobných názorů a zájmů z krajů celé republiky a z hlavního města. 

(...) když se ztížila ta situace, ty distribuce a tohle a začaly se dělat takový ty už ty pololegální 

věci, jako je Petr Cibulka a Mikoláš Chadima, že začali množit na kazetách ty amatérský 

kapely atd. a nebo už se začaly dělat u nás, přes nás rozšiřovat některý samizdaty, no tak to už 

                                                 
17 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
18 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Ivanem Prokopem veden 21.05.2008 
19 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
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potom, jako, byly ty osobní styky, že, prostě, k nám jezdili s baťohama různý lidi ze všech 

koutů republiky a i z Košic.(...)20 

          Spor o existenci mimopražských členů  se ukázal jako klíčový při rozštěpení 

nástupnických společností Jazzové sekce, Unijazzu  a Jazzové sekce – Artfórum. (Pan Srp 

považuje za důležité, že má dnes jeho organizace oficiální název Jazzová sekce – Artfórum). 

Zatímco Artfórum se zaměřilo pouze na pražskou členskou základnu, představitelé dnešního 

Unijazzu v čele s Jiřím Exnerem a Česťou Huňátem hájili nutnost zachování celorepublikové 

působnosti. (...) velkej význam tý Sekce (...) na kterým jsme potom stavěli s Česťou Huňátem 

když jsme budovali Unijazz, byl vlastně v tý komunikaci teritoriální, že jo; že se vlastně do tý 

činnosti zapojovali lidi z měst, vo kterejch jsme pomalu v tý Praze ani nevěděli, že existujou a 

najednou začali tam jezdit prostě kluci, jako, i ze Slovenska, nebo vůbec. Zjistili jsme, že jsou, 

jako, stejný jako my, že, jako, se zabejvaj podobnejma věcma, ale třeba že problémy, který 

s nima jsou naprosto nesouměřitelný, jako s tím, jak to chodí třeba v Praze, že jo a že potom, 

vlastně, ta naše činnost a naše existence, pro někoho může znamenat o něco víc než obyčejnou 

radost, protože na tom venkově ty lidi tohodletoho typu bejvali daleko a daleko osamělejší 

(...)21  

 Důvody vstupu do Sekce se během proměny sdružení fanoušků jazzu v kulturně-

disidentskou platformu  vyprofilovaly. Začali se v ní sdružovat i lidé, kterým se zamlouvalo 

její „rebelství“. (...) podobně jako když ta rocková scéna se přimkla k tý Jazzový sekci tak, 

aniž by jako ten jazz třeba tolik je zajímal, tak prostě, že se něco dělalo, co bylo proti režimu. 

Dokonce my jsme měli, řadu přímejch, přímo nám lidi řekli, my jazzu nerozumíme, nebo 

tyhlety vaše knížky o umění, to je na nás moc náročný, ale vy děláte něco, co je proti režimu, 

tak proto jsme byli v Jazzový sekci (...)22 

Tento vývoj také způsobil sblížení Sekce s další, ještě daleko izolovanější skupinou, 

s disidenty. Pan Exner osvětluje, že politický program nebyl pro Sekci ničím nosným, nýbrž 

se jednalo o naprosto vedlejší produkt. Nikdy se také nezačali brát příliš vážně a nesklouzli do 

„disidentského zachmuření“, v pozdějších etapách ale už byl nějaký ten „adrenalin“. I při 

vědomí rizika ale bylo podle něj nejdůležitější právě přátelské společenství v Sekci. (...) že ty 

lidi, prostě, tam do toho domečku, nebo kamkoliv jinam chodili rádi a když se, prostě, 

pytlíkovaly ty Zpravodaje a nebo se, prostě, slízávaly ručně třistastránkový publikace, tak se 

tam ty lidi nahrnuli prostě z toho důvodu, že to byl, jako, neuvěřitelně příjemně strávenej čas, 

                                                 
20 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
21 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Jiřím Exnerem veden 30.05.2008 
22 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
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že to nebyla žádná rumařina kdy člověk má dojem, že se, prostě, něčemu obětuje, jo. Prostě, 

to, to je možná, jako, důležitý, že jo; že až do poslední chvíle nevím vo nikom, nebo z těch 

aktivistů, kdo by měl pocit, že, vlastně, vynakládá ňákou oběť pro něco, pro ňákej vyšší zájem, 

prostě. Ty lidi všichni to dělali pro svoji vlastní radost. (...)23 

Podle Vladimíra Kouřila, Česti Huňáta či Aleše Opekara byl underground spíše 

uzavřenou skupinou. K informacím o jeho aktivitách anebo k přímé účasti na nich se dostalo 

jenom velmi omezené množství lidí. Také sdružování s undergroundem či s disidenty mělo 

svá specifika. (...) ten underground byla, vlastně, skupina lidí, která byla dosti uzavřená a já 

jsem se k tomu nikdy nedostal tak včas, abych se něčeho mohl přímo zúčastnit a s určitým 

zpožděním, což mohlo být třeba i rok, dva [smích] se ke mně, prostě, dostalo, třeba že vznikla 

nahrávka (...)24 (...) trochu se mi nelíbilo taky u toho undergroundu takový to, až kádrování, 

prostě jak ten bolševik měl ten „máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás“, tak tam to bylo takový 

jakoby naopak (...)25  Sám pan Huňát vyznává spíše otevřenější formy spolupráce a vytváření 

horizontálních struktur. Pan Exner říká, že jeho vztah k undergroundu byl v zásadě kladný, i 

když nemusel poslouchat všechnu jeho hudební produkci. Když se něco zajímavého dělo, šel 

se podívat, ale o tom, že je z Jazzové sekce, se v undergroundovém prostředí raději nešířil, 

neboť nechtěl působit jako elitář. Sekce ho naučila liberálnímu pohledu na kulturní hodnoty a 

hranice mezi undergroundem se mu navíc jevila velmi křehká. Institucionalizace 

undergroundu mu přijde poněkud nešťastná.  

Aleš Opekar obdivoval postoje příslušníků undergroundu a fandil jim, ale jeho 

hudební scénou byla nová vlna. I ta okolo sebe vytvářela tehdy dost specifickou subkulturu.  

(...) ta scéna té nové vlny, třeba ta amatérská, která byla, jakoby, oficiální, ale nezadala si 

s tím režimem, hledala ty cestičky jak, prostě, hrát, aby to mohlo být i pro lidi, ale přitom, aby 

si to uchovalo tu svoji tvář. To, to byla spíš ta moje platforma. (...)26 

Jazzová sekce se ovšem stala významným terčem státní bezpečnosti, která se ji snažila 

ovládnout. Jedním ze způsobů jak to udělat, bylo získat takzvané agenty mezi samotnými 

členy Sekce. Všichni oslovení členové Sekce neztrácejí kolegialitu ani v této otázce a 

k existenci „agentů“ se staví velmi smířlivě. Uznávají jejich argumenty o „hře se státní 

bezpečností“ i to, že se vlastně mohlo jednat spíše o oběti, které nebyly ze styků s STB nijak 

nadšené. Pan Huňát říká, že se zase nešlo úplně uzavřít, protože by tak společenství Sekce 

ztratilo svou funkčnost – ovlivnit co nejvíce lidí. Většina agentů byla do své role nějak 

                                                 
23 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Jiřím Exnerem veden 30.05.2008 
24 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Alešem Opekarem veden 9.06.2008 
25 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
26 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Alešem Opekarem veden 9.06.2008 
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zatlačena a lidi se chovali podle svého naturelu. Elegantnějším způsobem bylo, když dotyčný 

se Sekcí přerušil kontakty. Dnes si to dokážeme stěží představit, odsuzovat je snadné. Pokud 

však někdo pouštěl i jen „neškodné“ informace, ďáblovi tím už prst podal.  

Významným společenským prvkem byly kontakty Sekce na zahraniční ambasády. 

Zejména na americkou, britskou a kanadskou. Američané zasílali pozvánky na společenské 

akce, Kurt Vonnegut, John Updike a další pomáhali při osazování stráně pod redakcí stromky. 

Aktivisté Sekce totiž pořádali akce „Z“ ke zvelebování okolí. Významným uznáním významu 

Sekce bylo pozvání Karla Srpa na známou snídani s francouzským prezidentem Françoisem 

Mitterandem.  

Aktivisté Sekce se i nadále angažují, nyní v obou nástupnických organizacích Jazzové sekce, 

ale i na poli dalších občanských iniciativ. Můžete je potkat na demonstracích za svobodu 

Běloruska či Tibetu. Pan Čestmír Huňát k tomu říká: (...) zaplaťpánbů za tady ten prostor 

[pozn. kavárna Unijazzu], kde se můžeme potkávat, můžeme nabalovat další lidi, můžeme 

zkoušet v Kaštanu, můžeme... jo? Všechny ty naše prostory na naše akce se snažíme, aby byly 

co, co nejotevřenější, někdy nám to komplikuje život s tím, že se snažíme spolupracovat, 

vlastně, s dobrovolníkama, že si nenajmem na něco firmu, byť by to bylo, třeba ne lacinější, 

ale ušetřili bysme si ňáký starosti (...)27 Sdružení Unijazz se opět snaží být otevřeným 

společenstvím a svou činností vytváří i dnes alternativní kulturní projekty.  Nebrání žádnému 

žánru ani směru v kultuře a dává lidem právo zkusit si i neúspěch. V jejích prostorách se opět 

při nejrůznějších příležitostech lidé sdružují a vznikají nová přátelství. Novou potíží je, že: 

(...) lidi díky tomu, že není ten vnější tlak, tak nemají až takovou potřebu se třeba 

sdružovat.(...)28  

Podobně přístupný a bohatý program dnes nabízí i Jazzová sekce – Artfórum pod 

vedením Karla Srpa. Oba prostory nabízí v centru Prahy dnes neobvyklé nekomerční 

přátelské přijetí. Vladimír Kouřil k tomu optimisticky dodává: (...) já celej život mám možnost 

bejt ve styku právě dříve díky Jazzový sekci, dnes díky Unijazzu s těma mladejma a vím, že 

prostě mezi těma mladejma zase sou docela široký vrstvy lidí, který zajímají tyhlety věci. 

Takže ty budou ňák nositelema toho zdravějšího v tý kultuře, ne všichni zblbnou. (...)29       

 

 

Morální uspokojení 

                                                 
27 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
28 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 4.04.2008 
29 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Vladimírem Kouřilem veden 18.04.2008 
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Každá etika je etika někoho. Etika člověka je rozvrhem jeho života. Nejde o málo. 

Člověk je bytost, která může svůj život uskutečnit, anebo zmarnit. Jde o to, vést svůj život 

jako nejlepší. Vesmír je nekonečný, ale ten, který se nás týká je konečný. Jde o to, jak člověk 

jest. V činnosti aktivistů Jazzové sekce byla důležitá morální stránka věci. Ačkoliv je v této 

otázce česká společnost dodnes přirozeně rozdělena, nepřítel stojící na straně zla byl jasně 

definován. Lidé se ovšem dle svého smýšlení, intencí a naturelu přidávali na tu či onu stranu, 

většina dle situace překračovala tuto prostupnou a ne vždy na první pohled zřejmou hranici 

oběma směry.  

Každý svobodnější projev byl represivními složkami posuzován jako trestný čin 

výtržnictví, které jste mohli spáchat všude tam, kde se mohli shromáždit nejméně dva lidé. 

(Dle poučení autorky na stanici STB v Bartolomějské ulici, první polovina 80. let) Ve 

školách, na pracovištích i v povolených zájmových organizacích si lidé byli vědomi možné 

přítomnosti udavačů. Častým trestem za občanskou neposlušnost, z dnešního hlediska 

bezvýznamnou, jako například poslech nepovoleného koncertu písničkáře, bylo vyloučení ze 

studií. Pan Čestmír Huňát o postojích členů Sekce říká: (...) my jsme měli na celej, prostě, 

osmašedesátej a normalizační proces, vlastně, svůj názor; voni to věděli, nebo tušili, nebo 

nejspíš to věděli a proto jakýkoliv sdružování se takovýchhle skupin lidí jim bylo nepříjemný a 

pro ně nepřijatelný, že jo. Protože, všechny, prostě, měli podchyceno vod, já nevím, vod 

zahrádkářů, včelařů až po ty pionýry a všechno bylo, vlastně, pod kontrolou. Najednou tady 

byla  organizace, která měla stanovy a vlastně se pořád vymykala jejich kontrole, prostě; 

neměli tam žádný orgány, který by na to tlačily. Tam jako páka měl sloužit Svaz hudebníků, 

což ale nefungovalo, no tak to skončilo pak tak, jak to skončilo.(...) co se z toho potom stalo, 

to politikum, že v podstatě všichni kdo, kdo tou Sekcí prošli, tak byli jakousi opozicí vůči tomu 

establishmentu, no, tý oficiální kultuře  a vlastně, pak se našly i ňáký ty vazby a cesty k tomu 

undergroundu a vlastně, myslím si, že největší přínos i pro mě a  i oběcně měla ta Sekce, že se 

nesnažila udělat jenom ten skleník, i když samozřejmě, takovej  skleník to byl, ale že to bylo 

spíš způsobený tím tlakem zvenčí, než obráceně.30  

Zpětně své angažování i přes přestálé represe a věznění hodnotí kladně a zdůrazňuje, 

že by pro něj prožití života v určitém svobodném duchu bylo důležité, i kdyby nepřišla tzv. 

Sametová revoluce a případně došlo i k nějakým hořkým koncům. (...) Myslím, a pro mě bylo 

důležitý, že když třeba v tu chvíli, nebo prostě budou ty děti a manželka nějakým způsobem, 

                                                 
30 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Čestmírem Huňátem veden 28.04.2008 
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prostě, perzekuovaný, nebo nedostanou se na školu, nebo něco a takže se nebudou muset 

někdy za mě stydět (...) mohlo to bejt horší a možná, že i kdybysme se tomu víc poddali, takže, 

takže tu familii zmáčkli eště, víc, tím víc, že jo, třeba, protože běžně některý věci nefungujou, 

prostě, který si mysleli, že by fungovat mohly, no, že (...)31 

Povzbuzením k další činnosti byl pro aktivisty fakt, že jejich snažení mělo široký 

dopad. Měli adresy minimálně na osm tisíc lidí, se kterými byli v kontaktu, a ti měli zase další 

známé, kterým ve své době vysoce atraktivní materiály zapůjčovali, čímž se účinnost 

znásobovala.  

Důležitá byla pro všechny aktivisty podpora nejbližších členů rodiny, hlavně 

manželek, která byla u všech oslovených narátorů stoprocentní. Nepochopení mohlo vznikat 

ze strany rodičů či prarodičů, společensky úspěšnějších sourozenců, či vzdálenějších 

příbuzných a sousedů. Porozumění v rodinách výrazně zvyšoval fakt, že manželky i děti byly 

přirozeně zapojovány do všech činností a akcí Sekce. Úloha ženské složky v Sekci se jeví 

natolik významná, že některou příští výzkumnou otázkou by mohl být genderový aspekt 

Sekce. (...) co se týče rodiny, tak všichni byli na stejný vlně, tedy myslím ty mý nejbližší a 

nebyl žádnej problém. A co se týče práce, jako to doopravdy, díky tomu, že tam v tom 

Metroprojektu vlastně ta naše skupina vznikala, přicházeli tam poměrně mladý lidi, takže když 

se dostali do styku s tím co dělám a, a viděli ty věci a tak taky začali chodit tam a za okamžik 

půlka našeho oddělení se stala členem Jazzový sekce (...) Moje žena, moje žena mi určitě 

neřekla vůbec nic [smích], a to si nevymejšlím, jak říkám, moje rodina věděla vod začátku do 

konce, vo co de (...) 32   

(...) všichni mi říkali, že, některý věci, bacha na to máš malý dítě, že jo, rodinu, a tak 

moje žena mě podporovala ve všem a já si jí hrozně vážím, proto je tak celej život, prostě; no 

tak, je, jako v určitejch rozhodnutích, kdy člověk už třeba potřebuje podporu někoho, komu 

věří, aby mu, aby se ujistil v tom, že ta jeho představa je ta správná, nebo že ten krok je 

správnej, tak je samozřejmě krásný, když má někoho, kdo mu v tom pomůže a řekne mu, že za 

ním stojí za každou cenu, i když se bojíte oba.(...)33  

Pan Kouřil vysvětluje, že samozřejmě netoužili být zavření, žili normální život a 

činnost v Sekci měla být jejich „kulturní nadstavbou“. Člověk se ale dostane do situace, kdy 

už nemůže couvnout. Dva, tři roky před zavřením trvalo období, kdy se vracel z práce 

s obavami, zda už na něho nečekají, myšlenky se točily okolo prodělaných výslechů, další 
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předvolání vyvolávala špatné pocity. Člověku však pomáhalo, že v této situaci nebyl sám, 

aktivistů nebylo málo, byli mezi sebou a podobné pocity měli všichni. Na možné výslechy a 

zatčení se dokonce mezi sebou odborně připravovali. Morálně se tedy uspokojovali navzájem. 

Vycouval jen málokdo. Vztahy mezi aktivisty byly velmi úzké, atmosféra velmi přátelská, 

přátelily se celé rodiny a osobními i rodinnými přáteli zůstali většinou dodnes. Také tyto silné 

vazby vedly k tomu, že se už nedalo ustoupit a muselo přijít to nejhorší. Všichni přitom 

věděli, proti komu stojí. (...) my jsme dokonce Wonkovi dělali smuteční oznámení, to mu 

zajišťoval Joska Skalník, jo, když to zakázali mamince, že jo, udělat, tak jsme to dali tisknout u 

nás (...)34
 

Vědomí morální převahy bylo významným faktorem pro udržení duševní rovnováhy 

během represí, soudů a zejména věznění. Významná byla podpora světových kulturních 

osobností a Amnesty international (...) to vědomí toho, že máme pravdu, a že hlavně neděláme 

nic špatnýho, tak to pomáhalo potom určitě v tý Ruzyni, že jo. Díky tomu to tam člověk 

přežíval a byl, vlastně, v porovnání s těma spoluvězněma, vopravdu kriminálníkama, který – 

všichni tvrdili, že jsou nevinní, ale bylo jasný, že, prostě, ty lidi mají něco na svědomí a jsou si 

toho vědomi, akorát se snažej vykličkovat a tam nám stejně taky nikdo nevěřil, že, nebo aspoň 

mně, že nemáme někde ulitý, já nevím, prostě, ňáký peníze, že přece nebudeme dělat takovýdle 

věci jen tak zadarmo, že jo (...)35  

(...) mě drželo to, že mi tam chodily dopisy a chodily mi tam dopisy z celýho světa, 

protože díky tý Amnesty international už dokonce i po těch soudech i do vězení, do ruzyňský 

už mně pouštěli spoustu dopisů.(...) A u nás v práci, tam, jako, tam se dělaly i sbírky no [...], 

ale to byly sbírky ne, jako, že by to začali dělat ty lidi, ty sekční, to prostě úplně neznámý lidi 

(...) jinak v Metroprojektu to bylo zajímavý v době našeho věznění, protože tam tehdejší 

vedoucí toho našeho střediska, ten vyvolal vlastně tu akci, že si tam pozvali mýho právníka, 

kterej tam celýmu vedení našeho podniku vysvětloval jako co je, že to je politický a tak, že 

jsme neprovedli doopravdy nějakou ekonomickou činnost a tak, protože oni měli sepsat za 

ROH vlastně, nebo za zaměstnavatele nějakou záruku, jenomže soud, ty naše záruky to byli 

takoví dobráci, že to ani nevzali  v úvahu, že to jako byla činnost mimo naše zaměstnání, takže 

to nepřipadá vůbec tohleto (...)36 

Sama morální převaha ovšem vězněné nemohla zbavit všech obav a starostí, zejména 

o své nejbližší.  (...) Když to přišlo, tak to bylo nepříjemný, protože za prvé, člověk má v první 
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řadě strach vo rodinu. Já se za prvé sem se strašně bál vo rodiče, co tomu řeknou, jako. 

Protože ty, ty v životě nepochopili a doopravdy táta to nepochopil vůbec (...)37  

 Morální nároky klade většina aktivistů přirozeně i do dnešních časů a málokdo z nich 

je s kulturně-společenskou úrovní našeho národa spokojen. Angažují se například v protestech 

proti  škodlivé kulturní politice pražské radnice.  (...) nejhorší byla ta morální, jako, devastace 

a ta Sekce mi, vlastně, tu morální cestu ukazovala a to pro mě bylo pozitivní; ale, jako, pro mě 

je ta morální devastace stejně špatná dneska, která je tady, možná ještě horší (...)38 

 Vladimír Kouřil uznává, že zpětně vůbec není čeho litovat, vadí mu ovšem, jak často 

vídá prokurátora Monsporta v televizi, jak tento pokračuje ve své odpudivé kariéře: (...) 

jakmile se vobjeví ňáký svinstvo ňákýho super mafiána českýho, tak si člověk může bejt 

stoprocentě jistej, že ho bude vobhajovat (...) pak už jsem ho vídal, jak nastupuje na Pankráci 

do takovejch ňákejch šestsettřináctek, tehdy ještě nebyli vybavený, protože jsem tam chodil 

kvůli živnostňáku, jsem tam byl několikrát vo rejstříku, protože mi ho zapomněli vymazat, 

jako, ten, ten trest zrušenej, tak sem tam kvůli tomu musel asi třikrát jít, psát spoustu dopisů 

na prokuraturu zase, dycky jim tam něco nefungovalo ještě, a v podstatě, ta rehabilitace se 

táhla až donedávna. Když mně měli, teďka, přiznat k invalidnímu důchodu ještě ten příspěvek, 

že jsem byl politickej vězeň, tak Česká správa sociálního zabezpečení si najednou postavila 

hlavu, že, vlastně, že my nejsme politický vězni, že jsme byli vlastně vězněni za podnikání 

nedovolený. Takže asi rok a půl trvalo, já jsem to vzdal, já jsem si říkal, se na to vykašlu, ale 

Tomáš Křivánek zase,ten , ty, prostě, vo to bojovali a pomáhal kde kdo(...).Trvalo nejmíň rok, 

než Česká správa sociálního zabezpečení přistoupila na to, že my jsme byli zavřený 

z politických důvodů. No, takže nám to konečně přiznali. Takže vlastně, to tím teprve, vlastně 

až po roce 2OOO byl definitivně ukončenej celej tenhle náš proces a naše rehabilitace, 

vlastně, že jsme doopravdy byli neprávem a politicky, neprávem zavřeni a politický 

vězni.(...)39 

Aktivisté Sekce se také zúčastňovali všech možných protestních akcí, ať to byl 

Palachův týden, srpnová výročí anebo 17. listopad a dávali svému okolí najevo, že to má 

smysl, že tyto akce podporují a za protesty plně stojí. Aktivně tak přispívali korodování 

bývalého režimu. (...) já jsem přesvědčenej, že všechny drobný akce jakýhokoliv rozsahu, ať 

už v rozsahu podniku, zaměstnání, vesnice, v rámci kulturního domu nějakýho aktivního, 

protože znám spoustu kulturních domů po republice, kde se děly bezvadný věci i v Praze i 
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mimo Prahu, prostě že tohle všechno drobilo ten systém (...)  protože všechno má vliv na ty 

lidi v okolí (...)40  

S nástupem demokracie se aktivní členové Sekce vyjadřovat k palčivým 

vnitropolitickým a světovým otázkám formou nejrůznějších protestů a demonstrací nepřestali. 

(...) Čili já si myslím, že nemá cenu podceňovat i sebemenší aktivitu, takový dneska jak se 

třeba zesměšňuje, někdo zesměšňuje ty akce pro Tibet a takovýhle, ne! To všechno má svůj 

smysl, kterej se sečte. (...)41  

Na otázku, zda se má člověk za lidi brát, aktivisté odpovídají vesměs kladně: (...) 

určitě, a zase když se to vezme z dnešního pohledu, tak je to potřeba pořád, jako za 

jakýhokoliv režimu a vlastně asi co lidstvo bylo, tak se dějou nepravosti a zřejmě se budou dít 

i dál a prostě je potřeba,  si k tomu říct svý (...) myslím si, že je potřeba ty věci pojmenovávat 

a byť to je někdy nepříjemný a může to nést v dnešní době třeba ňáký problémy, dejme tomu 

ekonomický, nebo když člověk dělá to, co dělá, tak si nemůže žít až tak komfortně jak by 

v dnešní době možná moh, ale zase mu to přináší, prostě, jiný věci [...] možná, prostě snad 

nějaký uspokojení (...)42  

 (...) člověk má asi každýmu dát ňákou šanci než, než ho prostě, než s ním přestane 

komunikovat; a určitě má člověk, prostě, v sobě nechat, v sobě udržovat lidství, aby, aby ho 

mohl dávat i druhejm. (...)43   

(...) Jo. No, na to bych odpověděl, že ano s tím, že asi je třeba dycky zvážit ten 

konkrétní případ, jo, jestli co, teda za tím člověkem je, co udělal dobrého, co udělal špatného 

(...) pokud je to mravně v pořádku, tak pak asi za všech okolností ano (...)44   

(...) Dáváte mi stejnou otázku jakou jsme položili s Joskou Skalníkem panu Scheurovi. 

On už před dvěma lety zemřel, ale byl to kulturní atašé ambasády Německé spolkové 

republiky (...) On prošel koncentráky, on bojoval proti Hitlerovi (...) a já jsem se ptal na to 

samý co vy. A von mně říkal – já sem prošel koncentrákem, bojoval jsem s Hitlerem; víte, má 

to vždycky cenu, jo. Dobře, ale má to cenu za to, že vás ve třiceti letech vodstřelí a do penze si 

neškrtnete a potom bojujete vo sedm tisíc penze?45  

Pan Exner jako vystudovaný přírodovědec a právník s nadhledem nestaví člověka na 

pomyslný vrchol biologické pyramidy. (...) trošku abstraktnějc, že jo, jestli má smysl brát se 

za nějakou věc, která podle mínění člověka, jako, má svoje místo na světě a to si myslím, že 
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určitě jo. Jestli jsou s tím spojený lidi víc, nebo míň, to záleží případ vod případu, že jo. (...) 

ale nemyslím si, že na tomhletom světě by měli lidi tak výlučný postavení, aby se ta otázka 

mohla klást pouze ve vztahu k nim.46 

 

 

Osobní růst a profesní směřování 

 

Narátoři si vesměs pochvalují, že je členství v Jazzové sekci významně navedlo k výkonu 

jejich současného povolání, při aktivitách v rámci Sekce získali cenné zkušenosti, kontakty a 

dovednosti, které dnes využívají buď ve své současné profesi anebo při amatérských 

aktivitách. Členy Jazzové sekce lze potkat zejména mezi pracovníky nejrůznějších kulturních 

organizací. Bývalí členové se dodnes potkávají při mnohých občanských aktivitách.  

Karel Srp je vedoucí duší jedné ze dvou nástupnických organizací Sekce, Jazzové 

sekce – Artfórum, a s hrdostí zmiňuje: (...) měsíc co měsíc... nacházím... zlatý cedulky že 

JUDr. ten a ten je ředitelem toho a toho podniku (...)47, čímž vyzdvihuje významný fakt pro 

členy Sekce, totiž že radostně prožívají úspěchy svých přátel, pociťují vzájemnou 

sounáležitost a zažívají pocity radosti při setkáních v občanském i profesním životě. Jsou hrdí 

na to, kam to kdo z nich dotáhl.  

  Čestmír Huňát je vedoucím Unijazzu, kde dělá dodnes to, co v Jazzové sekci započal. 

Když se to uvolnilo, tak vlastně každej si hledal svou cestu  a ty lidi už nedrželi tak 

pohromadě, no, ale a to jsem si taky jako řek, no tak budu dělat to, co si myslím, že mě 

jednak, že mě to baví a že to má smysl a takže a ještě jsem říkal, no někdo by to dělat měl, 

jako pokračovat v tý práci, co jsme začali v Jazzový sekci(...)48  

 Syn Čestmíra Huňáta je známým hudebníkem a i jeho dcera „dělá kolem muziky“. 

Jejich hudební zájmy Huňát vysvětluje tím, že se všech akcí zúčastňovala celá rodina. O 

didaktickém vlivu Sekce říká: Karel Srp nám vždycky říkal, že ta Jazzová sekce je taková 

škola, tak to si myslím, že i ten Unijazz dělá, že dneska když se podíváme tady jenom v Praze, 

tady, já nevím, do Aera, do Světozoru, nějaký Divadlo Na prádle, v některejch klubech, takže 

všude jsou, nebo často narážíme na lidi, který prošli tady, ať už jako dobrovolníci, nebo třeba 

i někdy vlastně, že tady byli řadoví, jako, zaměstnanci, tak dělají někde, jako, pracujou na 

dalších projektech a docela se jim daří, mají nápady (...) když se na to člověk  podívá, tak 
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kamkoliv přijede a spolupracuje třeba v rámci přípravy festivalu  s ňákejma lidma, který tudle 

dobu pamatujou, tak v podstatě všichni ty, který se zabývají, nebo zajímají o muziku, o 

kulturu, tak vo tý Sekci vědí, nebo mají povědomí (...)49
 

Aleš Opekar byl zároveň členem Sekce mladé hudby o které říká: (...) ale taky tam byl 

kurs hudební publicistiky a to mě hodně ovlivnilo, tou cestou jsem, vlastně, pak šel. Takže to 

byla Sekce Mladé hudby, kterou jsem já taky si hodně cenil vedle té sekce Jazzové. 50 Vliv 

Jazzové sekce na svůj život pak hodnotí takto: ...to bylo něco nesmírně důležitého v mojím 

životě, že kdyby to bylo bývalo vůbec nebylo, takže by člověk v mnohém tápal a musel by se 

mnohem složitějšími cestičkami dostávat k těm zkušenostem a informacím.51  

Aleš Opekar kromě své práce v rozhlase spoluzaložil roku 1998 Popmuzeum, které 

dnes sídlí pod křídly Unijazzu v Kaštanu. S dalšími přáteli založil k muzeu archiv populární 

hudby a expozici v Besední ulici u Újezda, která byla ale roku 2000 za povodní vyplavena. 

Dodnes provozují galerii v hudebním klubu Vagon. Od roku 2005 je předsedou občanského 

sdružení, které se stará o uložení archivních a jiných dokumentů, které se týkají české 

populární hudby a také hudebního undergroundu včetně alternativní scény. Jedná se tedy o 

specificky vyhraněnou instituci, která shromažďuje, archivuje a vystavuje. My nemáme 

žádného zaměstnance, to si nemůžeme zatím dovolit, máme, vlastně, všichni jsme někde 

zaměstnaní a děláme to prostě, jako, po práci v době volna, anebo najímáme, prostě, různé 

síly na faktury, nebo na dohody o provedení práce. (...) Já jsem předseda toho sdružení a je 

nás tak čtyři pět těch hlavních, co se o tu činnost staráme a máme ještě, teda, depozitář 

v Horních Počernicích.52 

 Vladimír Kouřil, který svůj život se Sekcí spojil zásadním způsobem, o svých 

intencích a aktivitách říká: (...) muzika je můj celoživotní zájem, prostě, ať už po stránce 

odborný, že si čtu kolem toho odborný knížky, nebo poslechový, tak, prostě, všechno jsem si 

dělal sám, jsem nikde nestudoval tohleto jako obor, ...no a to, že vlastně jsem se stal tak 

recenzentem, tak prostě, kterej píše celý ty léta vod těch devadesátejch let všude možně, to 

není proto, že bych se vnucoval, prostě, všude kde píšu tak jsem byl dycky oslovenej. Ale, 

prostě, začal jsem psát do Jazz bulletinu, no, zřejmě to tam lidi postupně zaujímalo a zdálo se 

jim, zřejmě, že mý názory, na mejch názorech něco je, (...) 53  Pan Kouřil chtěl odjakživa 

pracovat spíš v kultuře, dnes však říká, že vůbec netušil, co to znamená a je rád, že v kultuře 
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nepracuje profesionálně. Znamenalo by to neustálá omezení, a to v každé době. Člověk, který 

se živí psaním o hudbě, musí podle něho neustále produkovat nějaké články, takže ztrácí 

možnost soustředění a už nenapíše nic uceleného. Když to dělá jako koníček, má na to více 

času. I zde lze spatřovat vliv Sekce, která ukazovala význam zapálených amatérů oproti 

mnohdy okoralým profesionálům.  

 V dobách nesvobody byla Jazzová sekce i skvělou školou svobodného podnikání, 

která se svým absolventům vyplácí zejména v současném tržním prostředí. V době přesycené 

zákazy prožíval takto Ivan Prokop svobodného ducha sekčních aktivit: (...) jakoby nadstavba 

toho, byla ta aktivita, že jsem, prostě, že to pro mě bylo světlo v tom tunelu; že tam byla, jako, 

možnost se realizovat a nikdo mě neříkal todle nesmíš, támdleto nesmíš, ale naopak, tý 

aktivitě, ta aktivita měla votevřený dveře, takže když jsme se dohodli na něčem a já jsem řekl, 

todle udělám já a šel jsem a udělal jsem to a bylo to skvělý a byla to skvělá zkušenost a byla to 

zkušenost do budoucna a vlastně to pro mě do dneška, jako to, co jsem se tam naučil, tak to 

dělám dodneška.54 

 Na otázku, jak se jeho zkušenost se Sekcí odráží v jeho dnešním životě, odpovídá: 

Stoprocentně. Vona mě normálně, vlastně, navedla na tu cestu, kterou dneska dělám a 

nejenom, jakoby bych řek technologicky, ale i jako kontaktama s těma lidma a já jsem tam, 

vlastně, získal spoustu kontaktů ve všech oborech, který dodneška udržuju a s těma lidma se 

stýkám a s těma lidma spolupracuju a ukázala mi, vlastně, ten systém, jak to dělat, ten princip 

toho, a to považuju za strašně pozitivní. To je pro mě největší přínos. Jako, pro mě to byla 

největší škola v životě asi, veskrze pozitivní.55  

 Zajímavý profesní posun vykonal pod vlivem událostí okolo Sekce Jiří Exner, který se 

z úspěšného vystudovaného geofyzika rekvalifikoval studiem práv a nyní pracuje v právní 

kanceláři. Již počátkem sedmdesátých let se na Přerovském jazzovém festivalu seznámil 

s Joskou Skalníkem, který si povšiml, že Exner fotografuje, a nabídl mu uveřejňování jeho 

fotografií v nově připravovaném časopisu Jazz. Toto setkání se tak stalo pro Jiřího Exnera 

novým povzbuzením jeho doposud soukromého koníčka a rozvíjení fotografického tématu 

jazzového života tak získalo zásadní smysl. Na otázku, co se v Sekci naučil, pan Exner říká:  

(...) co já jsem se, no, především a to si myslím, že bylo, jako, bezvadný pro všechny, jsme se 

naučili vnímat tu kulturní oblast jako nějakej integrální celek. To považuju za, jako jeden 

z největších přínosů Jazzový sekce nejenom pro mě, že vlastně to byla instituce strašně 

otevřená a taková, jako, jdoucí proti celkovýmu proudu a trendu toho dvacátýho století, kdy 
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všechno směřuje, prostě, k ňákým specializacím a úzkejm záběrům, kdy člověk, když chce bejt 

v něčem dobrej, tak prostě, musí zužovat a zužovat ten svůj záběr a hledat si nějaký výklenky a 

mezery (...) a ta Sekce vlastně postupovala úplně obráceně, že jo; ta podporovala, prostě, co 

bylo... nebo otevírala všechno, co je v něčem nový, byť to byla třeba i slepá ulička, jak se pak 

ukázalo, nebo co nemělo perspektivu udržet nějakou kvalitu, podporovala všechno, co bylo 

založený na nějaký dobrý vůli, entusiasmu a tvořivosti.56  

 S činností v Sekci úzce souvisí fakt, že je pan Exner dnes vystudovaným právníkem. 

Právem se začal zabývat z existenčních důvodů Sekce, již od doby oklešťování a 

znemožňování jejích aktivit, ale zejména v souvislosti se soudy a vězněním aktivistů. Pro jeho 

talent na procedurální  záležitosti ho Karel Srp vysílal do revizních komisí a na různá jednání. 

Jeho přirozené právní cítění mu umožňovalo snadno přezkoumat, zda je nějaké rozhodnutí 

v souladu se stanovami a podobně. V okamžiku zatčení  a uvěznění  kolegů ze Sekce začal 

Jiří Exner aktivně komunikovat s jejich právními zástupci, neboť byl „nejkvalitnějším 

zdrojem“ pro obhajobu a měl přístup k množství potřebných dokumentů. Komunikoval tehdy 

zejména s panem doktorem Motejlem, se kterým si rozuměli, a ten pana Exnera přesvědčil, že 

by si měl i přes absurdní situaci zkusit práva vystudovat a především podat přihlášku a složit 

přijímací zkoušky. I když zkoušky úspěšně složil, nebylo samozřejmě vyhráno, přijat nebyl. 

Podal tedy odvolání a po něm ještě přezkum mimo odvolací řízení k ministrovi a jistým 

nestandartním postupem, jak bylo však v té době zcela obvyklé a přijímačky na žádnou 

„výběrovou školu“ se bez nestandartních postupů neobešly, byl nakonec ministerským 

rozhodnutím na právnickou fakultu přijat. Tehdy bylo možné dálkově studovat a ministerská 

odvolací řízení sloužila zejména potomkům z komunistických rodin, jejichž přijetí bylo pro 

tehdejší stát podstatné navzdory nesloženým přijímacím zkouškám. Součástí radostného 

pocitu z přijetí tak bylo pro pana Exnera vědomí zmatku v myslích některých „estébáků“, 

kteří si mohli různě domýšlet důvody jeho přijetí. Jiří Exner k tomu říká: (...) tak já už tenkrát 

jsem se nějak amatérsky tím právem zabejval a to, že jsem strávil dvacet let života v Jazzový 

sekci vedlo k tomu, že nakonec jsem si, si tu školu udělal a teďka se tím živím.57  
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II.Pohled „My a veřejnost“ 

 

Jazzová sekce byla „oficiální instituce“ 

 

Tato kapitola má v nadpisu, že Jazzová sekce byla „oficiální instituce“. Pojednává 

však o tom, že to nebylo tak snadné. Tak, jak Sekce vzbuzovala čím dál tím větší zájem 

mladých lidí svou neobvyklou nabídkou, budila také zájem těch státních složek, které měly za 

úkol bránit socialistické zřízení proti „vnitřnímu nepříteli“. Sekci se přesto docela dlouho 

dařilo balancovat na pomezí legality. V zájmu široké členské základny se Sekce bránila tomu, 

být zatlačena do ilegality, což se však paradoxně v době nástupu „perestrojky“ a „glasnosti“ 

víceméně stalo. V Sovětském svazu se roku 1985 dostal k moci Michail Gorbačov. To však 

nervozitu tehdejšího československého vedení spíše ještě zvýšilo. Zároveň to byla i doba, kdy 

se československému plánovanému hospodářství nedařilo uspokojovat potřeby obyvatelstva a 

snižovala se životní úroveň i ve srovnání s okolními socialistickými zeměmi, což  

nespokojenost obyvatelstva dále zvyšovalo. Roli hrála i generační otázka. Jazzová sekce a 

další nastupujícící protirežimní iniciativy byly tvořeny převážně mládeží. Jazzová sekce byla 

sice oficielní, ve skutečnosti ale zejména v osmdesátých letech již prováděla i činnost 

vyloženě nelegální, takže se zainteresovaní členové mohli cítit trochu jako rebelové. 

(...) z velkejch přínosů tý Jazzový sekce tomu, z hlediska toho psychologicko - 

politickýho klimatu v tý zemi je ten, že vona se pohybovala pořád na hraně mezi legalitou a 

ilegalitou. Pořád se snažila bejt legální, dokud ji vlastně ten státní režim nezatlačil do toho, 

což vlastně nikdy nezatlačil, ale do toho statutu nelegality (...)58  

(...) my jsme prostě v maximální míře využívali tehdejších právních předpisů a norem 

a vlastně všechno, co jsme dělali, v podstatě, splňovalo všechny kritéria tehdejší legislativy 

(...)59  Pan Huňát dále dodává, že se také dlouho zaštiťovali členstvím v Mezinárodní jazzové 

federaci při hudební radě UNESCO, a to i po soudu a poté už i pod hlavičkou Unijazzu.  I 

z těchto důvodů, kromě zajímavých koncertů,  jezdili aktivisté Sekce do Polska, kde se 

zúčastňovali jednání na valných hromadách. I když se jednalo o legálně povolené seskupení, 
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neexistovalo v právním státě. Komunistické Československo  nedodržovalo své vlastní 

zákony a aktivisté se s tímto vědomím od osmdesátých let vzdělávali v otázkách, jaká práva 

má člověk při výslechu anebo jak má či nemá probíhat domovní prohlídka. S represemi se 

tedy počítalo. Když nastaly, schovávaly se hlavně adresáře členů a druhou utajenou 

skutečností bylo, kde Sekce tiskne..  

Snaha Sekce o budování otevřené horizontální struktury s sebou nesla větší riziko 

úspěšného „vytěžování“ státní bezpečností. Aktivisté proto vypracovali dosti komplikovaný 

systém jištění, který měl zabránit prosakování informací, které by represivním a 

administrativním složkám komunistického státu usnadňovaly znemožňovat Sekci činnost. 

S vědomím, že mohou někomu i ukřivdit se snažili hodnotit lidi z různých zdrojů, jaké petice 

podepsali, kdo a odkud jsou, odkdy jsou členem. Před bezpečností se snažili utajit hlavně 

adresáře členů. Adresy se psaly ručně, měnila se písma, neužívalo se hromadných zásilek. 

Byly vybudovány distribuční uzly. Informace o akcích se předávaly tak, že se rozesílaly 

obálky s nastříhanými proužky s napsanými informacemi. Dotyčný měl adresy okolo místa 

bydliště, kam měl proužky hodit do schránek. Aktivisté podle map a směrovacích čísel 

zkoumali, jak to má kdo kam daleko a zda je to „schůdné“. Vytipovávali vhodné členy, řadu 

těch, kteří jezdili do Prahy na kurzy osobně znali.  

(...) minimálně v tý první fázi fungovala Jazzová sekce naprosto legálně a vlastně po 

celou tu dobu svý existence se snažila fungovat jako legální organizace a tím  pádem se 

neuzavírala do  ňákýho gheta, nebo, prostě, co se přihodilo třeba undergroundu, že to byl 

vopravdu omezenej ňákej okruh lidí, kdežto ta Jazzová sekce se snažila, neustále oslovovat 

další a další lidí a vlastně to byl takovej ten efekt sněhový koule (...) 60   

Sekce, aby vůbec mohla pokračovat s komunikaci se svými členy, musela budovat 

důmyslné distribuční strategie. (...) najednou  třeba tři tisíce vobálek, jo. Teďko na poštách 

byl příkaz, že kdyby se tam vobjevilo větší množství vobálek od nás, tak okamžitě neodesílat, 

otevřít a dát to policii, jo. My když jsme todleto zjistili, tak jistá statečná holka Jana Chržová 

začala pracovat, šla kvůli tomu na poštu jako zaměstnankyně a brala si jenom noční služby, 

protože před půlnocí se už ty věci necenzurovaly, házely se rovnou do pytlů, aby mohly 

vodejít, a ona sloužila na tý expedici a právě tý my jsme ty zásilky jí nosili tady do Jindřišský 

v noci, aby to, právě, tímhle způsobem šlo (...)61   
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Sekce se upřímně snažila udržet svou činnost na legálním základě, a proto se zpočátku 

vyhýbala otevřeným stykům s undergroundem. Jejich pozice se počaly sbližovat jednak 

během represí a jednak skrze muzikantské osobnosti hudebního undergroundu.  

(...) ten underground, možná do velký míry to bylo daný i tím, že Karel Srp to chtěl 

držet v tý legální rovině, takže zpočátku ty kontakty byly minimální, nebo vůbec, nebo žádný 

téměř, určitě ne oficiální jako Sekce, ale samozřejmě se to sbližovalo.  Postupně vlastně, 

začali třeba i se vobjevovali v kapelách, který vystupovaly na Pražskejch jazzovejch dnech, ať 

už to byl Žabí hlen, a ať už to byl Classic rock“n“roll band, vlastně tam byli lidi z Plastiků, že 

jo, se tam začali vobjevovat a celé tím, jak se politizovalo vlastně to dění v Sekci, tak se to 

nutně přibližovalo (...) po soudu jsme vydávali každej rok, jako prohlášení k výročí vlastně, 

snažili jsme se informovat Chartu, VONS, prostě vo všem, vo všech věcech (...) po tom soudu, 

to už jsme byli, vyloženě, v tý politice [smích] no, jako v tom disentu(...)62   

(...) čím byla horší situace Jazzový sekce v rámci toho dohledu státního, tak tím víc ty 

styky nějak se začaly sbližovat, že jo, a začaly, vím, že Joska Skalník, ten, že jo,  kamarádil 

s celou řadou lidí z undergroundu a chodili na koncerty Plastiků a tak a, mě tam nikdo 

nepozval, a já jsem vo to ani celkem nějak zájem neměl (...)63 Tak do roku 1979, do konce 

sedmdesátých let to podle pana Kouřila byla stále ještě Sekce, která se držela oficiální verze 

svého původu. Když se situace počala komplikovat, potíže s distribucí a další, začaly se dělat 

„pololegální věci“. Petr Cibulka či Mikoláš Chadima začali množit na kazetách amatérské 

kapely, počaly se přes Sekci rozšiřovat některé samizdaty, ze všech koutů republiky si pro 

tyto materiály jezdili „lidi s baťohama“, ale to už byla léta osmdesátá. Sekce se ale stále 

snažila vystupovat jako legální organizace, protože dopad samizdatu nikdy nebyl takový, jako 

materiálů Sekce, které se přes rozsáhlou členskou základnu dostávaly do rukou daleko 

většímu počtu lidí. Zpětně je však zřejmé, že obojí mělo svůj smysl. 

Tím, že se jednalo o legálně povolený spolek, neměli protagonisté zpočátku ani 

výraznější problémy na pracovištích. (...) z tý party, tady tý pražský, která to tam kolem toho 

domečku všechno organizovala, tak tam vlastně byl vyhozen z práce doslova akorát Karel Srp 

z Pantonu. A Joska Skalník trošku měl problémy v tom divadle, což si vykládám trošku tak, že 

spíš to vždycky postihlo lidi, který dělali v kultuře. My jsme, v podstatě, nikdo v kultuře 

zaměstnanej nebyl; takže, prostě, jsme byli úplně jiná sféra a to ty naše komunisty na 

těch našich podnikách ani nějak moc nezajímalo v tý době. Samozřejmě je to začalo zajímat 

až v osmdesátejch letech, v okamžiku kdy za nima začala chodit STB a zajímat se vo nás. To je 
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potom začalo zajímat, ale to bylo to vopravdu až v tom období rok, dva, tři roky předtím  než 

nás zavřeli (...)64   

Problémy doopravdy začaly až v souvislosti se soutěžemi amatérských kapel, které se 

začaly konat v rámci Jazzových dnů. V roce 1975 se na Jazzových dnech objevily 

Jazzrockové dílny. Sledování sekčních aktivit složkami ministerstva kultury, vnitra a 

magistrátním inspektorem se v počátcích neprojevilo vážnějšími zásahy, ty nastaly až koncem 

sedmdesátých let. Bylo však čím dál více zřejmé, na které straně barikády je rocková scéna  a 

Jazzová sekce a na které je státní moc. To přirozeně vzbuzovalo zájem lidí a členská základna 

Sekce počala strmě narůstat. Zvyšoval se počet kandidátů členství, kteří doplňovali řady 

Sekce vždy v období po placení příspěvků, kdy byli vyškrtnuti ti, kteří nezaplatili. V době, 

kdy represe kulminovaly, se počet členů spolu s kandidáty pohyboval okolo devíti tisíc osob. 

To byla ovšem pro bdělý stát další podezřelá věc. (...) protože co to je za organizaci, která má 

takovejhle nárůst zájmu mezi takovouhle divnou mládeží, ale nejen divnou mládeží, ale takový 

různý divný lidi z hlediska pohledu státní bezpečnosti se tam sdružovali, protože když se 

člověk dneska hrabe v těch seznamech, tak tam najdete celou škálu výtvarníků, který tenkrát 

nemohli publikovat a filmařů, já nevím, kde koho (...) 65  

Když byla Sekci zakázána a znemožněna koncertní činnost, aktivisté Sekce rozšířili 

činnost publikační. (...) období, kdy nám, teda, zakázali koncertní činnost a kdy, teda, my jsme 

rozšířili tím pádem publikační činnost místo koncertní, no a to už teda byl ten hlavní malér, 

protože co si tady měl kdo v socialistickým Československu vydávat, co ho napadne (...)66   

My těm tiskárnám [smích] jsme s Joskou (pozn. Skalníkem) říkali harakiri pres. To 

znamená, jednou vytisknout a dost. (...) A taky, a to ve všech tiskárnách pak byl papír, že když 

se tam ukáže Jazzová sekce, okamžitě hlásit (...)67    

Podle pana Exnera aktivisté neudržovali svou činnost nějakým předcházením sankcím 

ale překonáváním faktických překážek. Když bylo všem tiskárnám zakázáno, aby pro Sekci 

tiskly, bylo třeba najít konkrétního dělníka, který během noční směny danou věc vytiskl jako 

melouch. Pokřivené ekonomické vztahy socialistického hospodářství podporovaly černou 

ekonomiku, která závisela na individuálních kontaktech.  

Úrovní, kdy se Sekce dostávala do interakce s veřejnou mocí, bylo podle pana Exnera 

několik. Nejdříve se projevil problém zakotvený v samotném institucionálním postavení 

Sekce. Sekce vznikla jako samostatný právní subjekt v rámci Svazu hudebníků, který 
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zastřešoval zájmy amatérských hudebníků. Toto hierarchicky nižší postavení vůči nadřízené 

složce v sobě neslo potenciální konflikt. Tlaky prostřednictvím Svazu hudebníků byly 

prvními pokusy Sekci rozpustit. Stanovy zaregistrované v roce 1969 měly však relativně 

demokratický charakter, dovolující určité manévrování prostřednictvím administrativních 

třenic. (...) on to nikdo nikdy ani jako protistátní prostě, jako, nezakazoval, že jo. Jako, ono to 

dost dobře ani nešlo, protože tam nic protistátního nebylo, jo. Na to žádnej politickej 

paragraf nasadit nešel, cenzura oficiálně neexistovala, cenzura se v devětašedesátým roce 

definitivně zrušila a nahradila se daleko efektivnější autocenzurou, kterou my jsme shodou 

okolností prostě neměli, že jo. Takže ten problém, vlastně, opravdu toho konfliktu s tou mocí 

se odehrával v takovejch, jakoby, bojovejch hrách, že jo; kdy, prostě, jeden na druhýho se 

pokoušel ňákým způsobem vyzrát, ale, že by ta moc, jako, bezprostředně na nás uplatnila 

nějakej efektivní tlak, k tomu pořádně nikdy nedošlo (...)68   

To, že aktivisté netrpěli autocenzurou, je ale nechránilo před zájmem státní 

bezpečnosti, která byla druhou a obtížnější složkou státní moci, která začala na Sekci dotírat. 

Podle pana Exnera spočívalo „agentování“ zejména ve vyvolávání  rozbrojů, pocitu 

konkurence a ohrožení, jako se to dělo mezi Sekcí Mladé hudby a Jazzovou sekcí. 

Dehonestovat představitele těchto skupin a vzbuzovat představu, že jsou zevnitř řízené 

„agenty“.  Tehdejší moc nebyla stacionární, uvnitř probíhaly procesy a mocenské boje a podle 

pana Exnera se mohla i Sekce stát figurkou na šachovnici. Nemyslí si, že kdokoli z 

takzvaných agentů - Karel Srp, Joska Skalník a Josef Vlček, by v Sekci působili s nějakým 

úkolem a pověřením ve vztahu k disentu. Zejména Karel Srp se zřejmě rozhodl, že bude hrát 

jistou hru ve prospěch Sekce a dostal se tak na nejistou půdu.  

 Mimo tyto dva činitele byl třetí, a to byl vztah Sekce k Ministerstvu kultury a ke 

kulturní politice. Sekce přetahovala mládež režimním pophvězdičkám. Ministerští úředníci 

měli ideologickou odpovědnost za své rezorty. K zániku Jazzových dnů přispěly 

administrativní metody ještě bez významného přispění policejní perzekuce. Tištění knížek se 

pouhou administrativou dalo zastavit obtížněji. V koncertním sále musí téct voda, svítit světlo 

atd. Smutná je role „hudebně spřízněných duší“ mezi úředníky, lidí s nepopiratelnou hudební 

erudicí, kteří však dosáhli teplých míst ve státní administrativě. Byli to ti, kterým původně 

vadilo, že na festivalu s názvem Pražské jazzové dny zní big beat či jazzrock.  

(...) tři složky, že jo. Svaz hudebníků, jako potenciální zdroj problémů, kterejma je 

nutný neustále kličkovat, tajná policie, která, prostě, nás vobčas i může potřebovat, takže, asi 
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nás nesejmou úplně hnedka a ministerský úředníci původem z voboru, poturčenci, horší 

Turka, který, prostě, nás v podstatě nenáviděj ze všeho nejvíc, protože je to spojený i 

s nějakým jejich nepatrně možná vytěsněným, ale přece jenom špatným svědomím vůči 

něčemu, co bylo na začátku, a co vypadalo tak, tak jako hezky (...)69  

 Pan Exner se domnívá, že  rozvětvení Sekce je důsledkem dobře odvedené a 

systematické práce státní bezpečnosti. Ještě v době věznění Karla Srpa a Vladimíra Kouřila se 

skupina aktivistů shodla, že jejich hlavní síla je v kulturní pozici, zejména ve vztahu 

k zahraničí. (...) to, že se s náma, prostě, bavěj britský ministrové a americký právníci, je 

přímým důsledkem naprosto nový situace, kdy, vlastně, ten režim nepotírá svoje politický 

odpůrce, ale jenom ideově nepohodlný lidi. A že se, teda, budeme dál tvářit jako kulturní 

organizace byť při vědomí, že, prostě, to politický břemeno už na sobě neseme (...) a začali 

jsme teda vytvářet poměrně systematickej tlak na ňákou znovulegalizaci tý činnosti (...)70  

Aktivisté argumentovali i rozsudkem, který konstatoval administrativně finanční 

problém, a tedy nikoliv ideovou nebezpečnost činnosti Sekce. Obeslali všechny členy Sekce 

s tím, že chtějí pokračovat, ať potvrdí zda souhlasí, neboť potřebovali společenskou 

objednávku. I tato hromadná zásilka šla přes paní Chržovou, zaměstnanou na Hlavní poště. 

Vytvořili si tak nový seznam komunikujících členů  a také nový distribuční systém, který 

posloužil i během listopadové revoluce. Legalitou se aktivisté hájili i během perzekucí a proti 

zrušení Sekce protestovali s tím, že je protiprávní. O oficiální legalizaci nikdy nepřestali 

usilovat, až se jim to nakonec, i když v podobě obou nástupnických organizací, znovu 

podařilo. 

 

 

Jazzová sekce pomáhala amatérským hudebníkům, kteří si díky ní mohli „zahrát“ 

 

Jazzová sekce Svazu hudebníků již v polovině sedmdesátých let iniciovala vznik hudebních 

klubů, kde by se zájemci o jazz a některé další progresivnější hudební styly mohli oddávat 

poslechu a poučení. Zásluhou Luďka Hulana tak vznikl v roce 1973 v podloubí na horním 

Malostranském náměstí jazzový klub Rubín, kde zřídila Jazzová sekce osmihodinové 

tematické bloky Jazz Film Fórum, které každé pondělí od 16h do 24h uváděl právě Luděk 

Hulan. Z iniciativy Jazzové sekce v této době vznikaly hudební kluby i mimo Prahu, ve 

Frýdlantu, Litvínově, Trutnově či ve Slaném. Doba pokročila a jazzmeni nebyli už pro 
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zkušební komise až tak zajímaví, lépe si vychutnávaly rockery, už proto, že rock se vyjadřuje 

i slovy. (...) muzikanti, tenkrát, který chtěli hrát a nemuseli bejt ani profesionálové, tak museli 

mít ty tzv. přehrávky, že jo, museli mít to povolení s tím štemplem, museli mít svýho 

zřizovatele, kterej za ně zodpovídal a ručil, takže, vlastně ten tlak na ty kapely byl 

vykonávanej vlastně i přes ty zřizovatele. Ale zase, záleželo na jednotlivejch těch 

zřizovatelích, vlastně, i...pod hlavičkou SSM...(...)71  I pod hlavičkou jinak opovrhovaného 

SSM, se tedy mohlo i leccos zajímavého uskutečnit.  

 Osudová změna v doposud jazzovém zaměření Sekce nastala v rámci čtvrtých 

Pražských jazzových dnů roku 1976, kdy se díky panu Miloši Čuříkovi stali spolupořadateli 

Obvodní kulturní dům Prahy 8 a Obvodní výbor socialistického svazu mládeže v Praze 8. Pan 

Čuřík pořádal v Holešovicích na Rokosce celopražskou přehlídku amatérských jazzových a 

rockových skupin a právě její třetí ročník se stal součástí Pražských jazzových dnů. Ne všem 

členům Jazzové sekce bylo toto rozšíření záběru po chuti. (...) řada muzikantů do tý doby 

jazzových, třeba, jako, odsuzovala, nebo prostě nebrala vůbec rokenrol jako za hudbu, že, 

která by byla vůbec, prostě, ji nazývat hudbou, jo, ale to byla ta starší generace, a právě ta 

fúze, která sem přišla v podobě jazzrocku ze zahraničí, tak ta byla ohromně inspirující a 

votevřela vlastně cestu těm alternativním řádům, experimentům (...) už to nebyl jenom jazz, 

ale byla to rocková muzika, která se nesměla vůbec pustit (...) tam pod tou fúzí s jazzem, 

jazzrock, jako, hrál ohromnou, ohromnou roli (...)72 Čestmír Huňát zdůrazňuje, že Sekce brala 

pod svá křídla právě ty skupiny a projekty, které neměly absolutně žádnou šanci na to, ukázat 

se širší veřejnosti. Bylo to tím, že samotných členů Sekce už bylo tolik, že si byli sami sobě 

publikem a „vychovávali“ si další zájemce.  Ke zrodu alternativní scény však přispělo hlavně 

to, že na půdorysu Pražských jazzových dnů vznikalo množství hudebních projektů. (...) my 

jsme nikoho nelustrovali a byly to ohromně zajímavý projekty a třeba jenom jednorázově 

vystoupili, voni věděli, že budou Jazzový dny a stálo jim zato, něco dělat, něco připravit a 

vlastně jsme jim dávali to, co ten bolševik prostě neumožňoval, prostě to právo, nebo tu šanci 

propadnout před veřejností, prostě ukázat, něco zkusit, nějakej projekt si zrealizovat, 

vystoupit před veřejností a buďto uspět, nebo neuspět. Kdežto u toho bolševika to bylo 

předem, jako, ty ne, ty nesmíš uspět, prostě z nejrůznějších důvodů, ať už špatná rodina, nebo 

špatnej název kapely, nebo [smích], nebo vůbec, divná hudba [...] 73 
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Poměr neortodoxních nadšenců otevřených všemu novému nakonec převážil nad 

jazzovými tradicionalisty. Za rockem se do Sekce hrnuly tisíce nových zájemců o členství.  

(...) Takže vlastně ono ještě ty první ročníky Jazzových dnů byly vysloveně jazzový, i když pro 

jazzovou obec střední a starší generace už to nebylo tolik jazzový, protože ty jazzrockový 

kapely jim tam začaly vadit, ale pořád ještě se tam neobjevila ta rocková muzika jako taková; 

no, ale tím že, jak jsem tak už tady naznačil, že ta rocková scéna byla dost rozmetaná po roce 

sedmdesát, tak jsou tady názory - jeden názor je, že, prostě, jazzrocková vlna u nás měla  

takovej úspěch proto, že tady chyběla ta rocková scéna. No, můj názor je takovej, že, prostě, 

ten jazz měl tenhleten vývoj, že prostě ve světě, že jo, koncem šedesátejch let nastoupila 

jazzrocková vlna a byl tady ten Miles Davis a Chick Correa a tyhle ty lidičky, to znamená, že 

to byl jenom odraz toho dění ve světě, nejen to, že to byla náhražka rozpadlý rockový scény. 74 

 Dramaturgie Jazzových dnů byla tedy hodně otevřená, od pravých jazzmenů až po 

skromné počátky elektronické hudby a dalších soudobých směrů. Jazzrock a celá rocková 

alternativní scéna včetně hudebních osobností undergroundu. Pan Huňát doznává, že se tato 

hudební scéna pro něj ( ale zřejmě i pro mnohé další) stala i jistým životním postojem, 

smysluplným způsobem života. (...) lidi se potkávali, vznikalo spousta, prostě, v celý 

republice takových skupinek lidí, který se vo něco snažili, nebo přijížděli nám pomáhat do 

Prahy, tak to se pak zúročilo později(...)75 

 Pan Exner připomíná, že na festivalech docházelo také ke konfrontaci, kdy se 

mnohokrát sešly kapely, které o sobě věděly, ale jinak by nikdy nemohly sdílet pódium a 

večer si zajamovat. Když to začalo být s amatérskou scénou zajímavé, začaly ovšem 

problémy. Jazzová sekce se takto přihlásila ke kapelám, které jinde hrát nesměly.  

(...) to byl, jako, asi takovej první vážnej konflikt, že tady jsme otevřeli jazzovou scénu 

kapelám, který tam neměly co dělat, nejen co se týče  jazzu, na jazzový scéně, ale dokonce 

obecně neměly tam co dělat; protože v tý době už nastaly ty problémy s kvalifikacema, 

rekvalifikacema kapel a, prostě, se přidělovalo, hraní na veřejnosti bylo pro rockový kapely 

už na příděl (...) protože rocková muzika je zpívající, na rozdíl od jazzu, tak aby se trošku 

začaly vyjadřovat k situaci, takže pochopitelně, když nastoupily Neduhovy texty a Extempore 

a spousta jinejch kapel, který nijak se netajily svým názorem na to, co se tady děje a jak to 

tady vypadá a byť to bylo ještě všechno náznakový, v náznacích básnickejch a podobně, tak  
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už to bylo čitelný o co de a na který straně barikády je rocková scéna a Jazzová sekce a na 

který straně barikády je ta státní moc. 76   

 Ivan Prokop vzpomíná na Jazzové dny, že měli vytvořený systém, kdo má co na 

starosti a to, co vznikalo živelně, řešili všichni svorně za pochodu. Jazzové dny byly pro 

aktivisty Sekce opravdovým svátkem, který se všichni snažili prožít celý, bez ohledu na 

únavu. (...) my jsme tam chtěli bejt furt, že jo, tak my jsme tam vlastně byli nonstop. A když 

Jazzový dny, když skončil koncert, a, a my jsme vyklidili třeba Lucernu, tak jsme jeli do 

domečku ke Krčský stráni a tam jsme připravovali program na druhej den a ráno jsme ho 

vodvezli do tiskárny, pak jsme šli na hodinu spát a zase znova, no, nebo třeba do práce 

[smích]77  

 Pan Aleš Opekar zpočátku poslouchal novou vlnu na některých Jazzových dnech  

Jenom s částečným zájmem, někdy s despektem, pro nevalnou úroveň hráčskou anebo 

zvukovou. Zcela jí propadl až ve druhém stadiu nové vlny, to jest až po nechvalně známém 

článku Nová vlna se starým obsahem. (...) mě to prostě tak naštvalo, ten článek, že jsem i 

zpětně začal vyhledávat nahrávky kapel, který jsem ještě do té doby neměl a až poté jsem to 

začal studovat důkladně (...) a stal jsem se, vlastně, takovým jakoby apologetem té nové vlny, 

takže jsem v rámci možností, které tehdy byly, když byl nějaký festival a já jsem se dostal do 

poroty, nebo když byla možnost udělat nějakou přednášku pro někoho(...) pak jsem se stal 

aspirantem Akademie věd, Ústavu teorie a  dějin umění Československé akademie věd, takže 

to mělo, jakoby, určitou váhu, takže jsem měl – pokud to šlo, ať už písemně, nebo takhle ústně, 

tak jsem, jakoby, obhajoval a vysvětloval Novou vlnu těmi akademickými prostředky (...)78 

  Proti tomu bylo už těžší argumentovat. Proti nové vlně se argumentovalo, že to není 

umění a pan Aleš Opekar pro ni argumentoval tím, že to není umění. (...) Protože to právě 

není smyslem toho, aby to bylo umění, protože umění je něco jiného, já jsem to vysvětloval 

jako lidovou, respektive pololidovou tvorbu a kulturu, která vyvěrá, jakoby, ze zdola 

z interakce mezi publikem a těmi tvůrci, že uměním se to stává v určitých okamžicích, ale že to 

není primární funkce toho, aby z toho vznikla ňáká konzerva, že to je něco, co žije tak, jako 

žila dřív lidová hudba v interakci s tím sociálním prostředím a že to, prostě, není právě to 

umění a nechce to být tím uměním, jo, že to je něco jinýho než kompozice u vážné hudby. (...)79  

Pan Karel Srp si pochvaluje spolupráci s amatéry a zmiňuje někdy problematické 

postoje takzvaných profesionálů. Když se mu podařilo prosadit vydání gramofonové desky 
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z Jazzrockové dílny, došlo i k žárlivým excesům ze strany profesionálních muzikantů, protože 

ti byli zvyklí na to, že na vydání desky se muselo dlouhá léta čekat a mnozí se nedočkali. Tato 

legendární deska, první Jazzrocková dílna, která vyšla roku 1975, obsahovala živou nahrávku 

z 2. Pražských jazzových dnů v Lucerně a měla obal podle návrhu Josky Skalníka. Podle 

Karla Srpa přivedla jazzrock do velkých sálů a tím pádem se tam dostali také amatéři, kteří si 

někde pořídili nějaký ten pochybný papír, že mohou vystupovat. Deska vyšla před sjezdem 

KSČ, a tak vyšel příkaz, že musí být stažena z výloh, aby její obal neurážel delegáty.  

(...) Jazzové dny postupně upouštěly od profesionálů tak zvaných, to znamená 

zavedených muzikantů (...) profíci, ty byli zvyklí – hele, Karle, prosím tě, musíme hrát třetí, 

protože my máme, dopoledne máme v rozhlasu, víš, pak máme to, abysme ještě stihli Redutu a 

prostě, všichni z toho měli úplný kšefty, byly kšefty, jo, a to už nemluvím vo honorářích. 

Kdežto amatéři ne. Ty se na to pilně připravovali, takže na těch Jazzovejch dnech vzniklo 

hodně experimentálních věcí od, díky amatérům, od těch laserových záležitostí, poprvé jsme 

měli laser, až po ty věci, jako artrock, a to byl ten zlom s Milou čtyř viselců, s kterou přišlo 

Extempore, Neduha, tehdy a tak (...) Dalším zlomem bylo (...) když jsme přišli s minimalismem 

s Phill Glassem a s toudletou muzikou. A do toho teda, ty amatéři se nám  začali množit; 

samozřejmě nikdo neměl papíry, furt to bylo ňáký takový podivný, jo, ale já jsem to nějakým 

způsobem kryl a dycky když, například když byla První jazzrocková dílna, tak já jsem ty kluky 

si všechny svolal (...) a teďko tam sedí ten Martin Kratochvíl a CK Vokal a další a ti mi říkají 

– a pane Srpe, jak se máme voblíct [smích], no, v době kdy prostě, byly předpisy, že pouze 

bubeník si smí sundat sako (...) A já jsem jim říkal – přijďte si jak chcete.(...)80  

Dnes to zní komicky, ale v dané době se bazírovalo na takzvané „scénické prezentaci“. 

Kromě dlouhých, příliš krátkých či jinak „nevhodných“ vlasů pobuřoval kdejaký oděv, který 

nevyhovoval úzkoprsému normalizačnímu nevkusu zapšklých soudruhů a soudružek. Nelibost 

mohlo vyvolat i nadměrné nadšení diváků. Pan Srp také vzpomíná, že před každým 

koncertem musel obejít všechny záchody a prohlédnout odpadkové koše, zda neobsahují tuby 

od fermetrazinu, který prý byl tehdy oblíbenou drogou. Pořadatel ručil za vše možné i 

nemožné a pokud se cokoliv znelíbilo, koncert byl v libovolnou chvíli zakázán a publikum 

nevybíravě rozehnáno.   

 Karel Srp mi při návštěvě sídla Jazzové sekce – Artfórum, ukázal vybavenou 

zkušebnu, kde mohou zkoušet amatérští hudebníci, ale také výstavní prostory.  Také Unijazz 
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pořádá v Kaštanu koncertní a divadelní program. Obě sdružení tedy i nadále pokračují 

v aktivní podpoře nezávislých umělců.  

 

 

Jazzová sekce pomáhala i výkonným umělcům, kterým tiskla knihy či monografie 

  

 Jednou z největších starostí československých komunistů bylo, aby se náhodou něco 

zajímavého či dokonce podvratného nevytisklo, či aby někdo neoprávněný nevytiskl cokoliv 

nepovoleného. Vytištění povolené publikace skrze oficiální nakladatelství trvalo celé roky. 

Několikrát ročně probíhal v každém nakladatelství takzvaný „edičák“, svého druhu schůze, 

při které se probíraly publikace připravené k tisku. Mnohé nepochopitelně dlouho zůstávaly 

ve stavu pouhého rukopisu. Neprošly zřejmě semaforem stranické buňky daného 

nakladatelství, podivnými pravomocemi disponoval také tajemný referent „pro zvláštní 

úkoly“. Vše se vysvětlovalo dlouhými termíny v tiskárnách. Když však pomineme všední 

socialistický šlendrián, v tiskárnách to nebylo.  

 Každý papír, který měl být potištěn, musel být oficiálně povolen. Autocenzura, 

cenzura v nakladatelství, poté i v tiskárně. Vytištění závadné publikace bylo přečinem 

zároveň povahy hospodářské i politické.  

 Jazzová sekce měla dle organizačního řádu povoleno vydávat „odborný časopis, 

brožury a informace ve své oblasti na základě schváleného plánu činnosti“. Jednalo se o 

bulletin Jazz. Články o rocku či o progresivních uměleckých trendech ovšem zaváněly 

ideologickou diverzí. Aktivisté Jazzové sekce nebyli tak naivní, aby předkládali svůj ediční 

plán tiskovému dozoru. Veškeré tiskoviny vydávali za přílohy bulletinu Jazz. Diskorama  a 

Zpravodaj byly přitom skutečnými přílohami. Jazzpetit a Situace byly už samostatnými 

edičními řadami. Poměry se časem přiostřovaly a vyšlo i několik publikací, které byly dílem 

mimopražských aktivistů. Největším problémem byla tiskárna. Jednalo se o to, sehnat 

známého tiskaře, který věc vytiskl často jako melouch. Záleželo tedy na jeho statečnosti. Pak 

ve vhodnou chvíli náklad rychle vyzvednout a zvládnout bleskovou distribuci. Tiskárny se 

musely střídat.  

(...) No, tiskárna to byl největší problém (...) to měl na starosti Joska Skalník, že jo, 

vlastně tyhle tiskový záležitosti a v podstatě se vytisklo v jedný tiskárně a ta tiskárna, jako, pro 

nás skončila, museli jsme hledat nový a nový tiskárny (...) No a když se dělaly takový ty 

Zpravodaje, tak to třeba, když se přivez ten náklad, tak to bylo, jsme to dělali ručně, že jo, se 

to muselo slízat, snést a sešít a tak to bylo tak, že se to navezlo třeba do toho sklepa 
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v domečku a prostě dokavad se to neudělalo, tak nikdo vodtaď neodešel, nebo nemoh odejít, 

aby vopravdu se, aspoň, aby se někdo neprokec někde, že už je hotov, jako, nebo, mohli tam 

bejt i lidi vopravdu nasazený (...) všechny tydle další tiskoviny včetně Petitů, Situací a... byly 

jako příloha, příloha toho časopisu (pozn. bulletin Jazz) (...)81  

Tisk měli na starosti hlavně Joska Skalník, který byl vesměs také výtvarníkem 

publikací a Ivan Prokop. (...) stěžejní činnost, kterou jsem já v sekci dělal, tak jsem s Joskou 

Skalníkem, Joskovi jsem vlastně pomáhal připravovat všechny ty tiskový věci a měl jsem na 

starosti některý, tu produkci těch věcí a potom, když začala mít Sekce problémy a začali nám, 

vlastně, brát ty věci v tiskárnách, tak jsem, prostě, domlouval jiný tiskárny a převážel jsem to 

(...)82   

Cyklostyly se jenom vytiskly. Filmy pro ofsetové desky se udělaly „někde jinde“ a knihárnu 

si dělali členové sekce sami. Bulletiny snášeli ručně v družné společnosti. (...) to dvojčíslo 

bulletinu, kde je, takovýto co je hodně ceněný, kde je ten článek Faust a díra po něm [smích], 

kde je vyvrtaná ta díra, že jo, v tom článku, tak to Joska furt chodil a říkal hele, jak tam tu 

díru vyvrtáme, no, musíme to... pak já jsem vymyslel ,že jsme vlastně, stáhli mezi dvě prkna 

truhlářskejma stahovákama ten blok těch stránek, tý jedný stránky, která měla bejt provrtaná 

vrtačkou, jsme to, prostě, provrtali. To jsme dělali, jako s Joskou a se Srpem a  s Vláďou 

Kouřilem a já nevím, s několika lidma v domečku Ke krčský stráni jsme to tam, prostě, 

udělali. (...) já jsem dělal třeba s edicí Petlice a to, to celkem bez problémů. Ale vím, mám 

třeba zážitek kdy jsme s Tomášem Křivánkem jezdili čtyři hodiny po Praze v autě, protože 

jsme měli pocit, že nás furt někdo sleduje a jeli jsme pro tiskoviny, vyzvednout (...)83   

Pan Ivan Prokop v té době pracoval v nakladatelství Panorama, což bylo nakladatelství 

tiskových podniků ÚV KSČ, říká přitom, že tam někdy ráno na „zamčené kopírce“ namnožil 

Lidové noviny (pozn. tehdy ovšem ilegální) a „ono to vycházelo“.  

Asi nejhůře stravitelným soustem  pro státní ideologický dozor bylo vydání Hrabalova 

románu Obsluhoval jsem anglického krále v dubnu roku 1982 v edici Jazzpetit. Bohumil 

Hrabal ač vydávaný autor nebyl ušetřen šikany ze strany oficiálních kulturních činitelů a 

z necenzurovaného vydání svého stěžejního díla byl dojemně šťasten. Velmi vyhledávané 

byly ve své době také všechny publikace týkající se moderního umění. U nás téměř neznámé 

konceptuální umění bylo představeno ve dvoudílné publikaci  MINIMAL & EARTH & 

CONCEPT ART, která představila u nás zcela utajené americké umění druhé poloviny 
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šedesátých let. Tato antologie byla pro nás zjevením. Jako studenti Grafické školy jsme si ji 

mezi sebou půjčovali. Tato publikace a jisté pásmo filmů o umění, které jsem měla možnost 

asi dvakrát shlédnout  na polosoukromých promítáních, bylo vše, co u nás bylo nadlouho 

možné na toto téma vidět. V roce 1982 dále vyšla publikace filosofa Petra Rezka Tělo věc a 

skutečnost v současném umění, která přibližuje americké umění druhé poloviny padesátých 

let.  Edice Situace představovala soudobé umělce, jejichž dílo mělo do socialistického 

realismu tak daleko, že ho až nebylo oficiálně vidět. Jednalo se o Adrienu Šimotovou, Evu 

Kmentovou, Emilu Medkovou, Stanislava Kolíbala, Václava Boštíka, Jiřího Kovandu a další. 

(...) a stali jsme se takovým hromosvodem i pro sféry, kterým jsme vůbec nerozuměli, 

poněvadž, jak jsme na sebe nabírali podle tradice toho Mezinárodního jazzového festivalu ty 

výtvarníky a filozofy a najednou ty literáty a všechno a všichni chodili, jestli bysme nemohli a 

jestli atd. atd. Ale byly to oblasti kterým já jsem vůbec nerozuměl. Vono taky, třeba když 

potom syn84 začal vydávat minimal, land art a konceptual art, jemu bylo,  synovi bylo osmnáct 

a to byly věci, pro který ještě neexistovaly česká slova, pro ty překlady vůbec, jo. Čili, dneska 

když to čtete, ty naše věci, tak je to [smích] sice česky, ale není to čeština, že jo.85   

Další umělecky významná byla publikace Most 81/82, kdy ve zbytku opuštěného 

města odsouzeného ke zkáze tvořilo deset výtvarníků, fotografovali zde, rozmisťovali své 

objekty, vytvářeli kresby a texty. V edici Dokumenty vyniká text řeči k udělení Nobelovy 

ceny Jaroslavu Seifertovi, který v roce 1984 přednesla dcera tehdy již churavého básníka Jana 

Seifertová před švédským královským párem a Nobelovou nadací. Jaroslav Seifert ( O 

patetickém a lyrickém stavu ducha).  

Publikační činnost Jazzové sekce byla samozřejmě mnohem širší a zde jsem se zmínila 

pouze o titulech, které zaujaly mě osobně. V dnešní době, kdy jsme zavaleni lavinou tiskovin, 

každý si může vlastním nákladem vytisknout kdykoliv cokoliv a množí se služby typu 

vytištění jednoho kusu knihy na objednávku po internetu, si už stěží vzpomínáme na časy, 

kdy tomu bylo zcela jinak a kdy publikační činnost Jazzové sekce představovala 

nezastupitelnou a  navýsost potřebnou službu veřejnosti, která si žádala i jisté hrdinství a 

nemalé osobní nasazení zúčastněných.  

 

 

 Jazzová sekce vytvářela alternativní platformu k uniformní „socialistické kultuře“ 
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85 ÚSD,COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Karlem Srpem veden 18.06.2008 
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Senzorická deprivace, nuda. I dnes si může milovník těchto kategorií užít třeba při sledování 

některého ze současných televizních seriálů. Totalitní stát však vytvářel klima, ve kterém 

nebylo na poli konzumní kultury téměř nic jiného možné. Milovníci klasické hudby tolik 

netrpěli. Vstupenky na koncerty a zejména do opery byly naopak výrazně levnější. Kvalita 

tomu však byla až příliš často úměrná.  

(...) vyčistili si, že jo, sdělovací prostředky, jako rádia, televize, tisk, tam nešlo vůbec 

v podstatě nic (...)86 Podle pana Huňáta bylo společenství Jazzové sekce pro společnost cenné 

zejména tím, že: (...) myslím, že v tý době měla (pozn. Sekce) zcela zásadní vliv na šíření a 

zpřístupňování muziky a kultury obecně té, která jako nebyla filtrovaná přes média (...) v tom 

období normalizace se k ničemu nebylo možný dostat.87 

 (...) když bylo člověku patnáct let v roce sedmdesát dva, tak to znamenalo, že se 

v pubertě začal rozhlížet po nějaké zajímavé kultuře v době, kdy zajímavá kultura přestávala 

být.88  

 Doba se ale mění i v socialistickém táboře. Úplná izolace nebyla možná a zvěsti o 

nových stylech a žánrech prosakovaly i skrze železnou oponu. Zejména mezi mladou generací 

byla po všem, co se uniformní socialistické kultuře vymykalo, obrovská poptávka. Tato 

poptávka, která vysoce převyšovala nabídku, Sekci ovšem zaručovala popularitu. Jazzová 

sekce vytvořila síť po celé republice. Byla to možná platforma pro volně smýšlející lidi.  

(...) A protože jsem cejtil, samozřejmě, že je tady půst, jako všichni asi z mý generace, 

nebo většina lidí, který se ňákým způsobem zajímali vo kulturu. Tak jsme hledali zdroje - kde 

je získat, že jo a jednak, kromě knížek, tady vlastně nic nebylo, jeden časopis a to bylo 

všechno. Takže voni mi posílali už, jakoby, na tu vojnu různý časopi..., jako věci, který Sekce 

tehdy vydávala, bulletiny a, ty první a takovýdle věci, takže já jsem jako věděl, že jakmile 

přijdu z tý vojny, tak se budu snažit, nebo dokonce už na vojně jsem si podal nějakou 

přihlášku, nebo jsem prostřednictvím těch kamarádů se snažil do ní dostat. No a v okamžiku 

kdy jsem přišel v březnu 76 z vojny, tak jsem rovnou se snažil do toho dostat a podařilo se mi 

to poměrně rychle.89  

Zájem vesměs mladých lidí, účastnit se zajímavých a na tu dobu nebývalých 

kulturních aktivit,  a za tím účelem vstoupit do Sekce, se prudce zvyšoval. Zejména od roku 

1974, kdy byly založeny Pražské jazzové dny. Zájem vzbudila hlavně jinde neprezentovaná 

jazzrocková scéna. Zájemce také přitahovala atmosféra koncertů a akcí, koncentrace lidí, kteří 
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si byli navzájem sympatičtí a vyznávali podobné hodnoty. (...) Tak člověk chtěl bejt blízko těm 

koncertům, že jo. 90  

Atraktivitu paradoxně zvyšovala také atmosféra spiklenectví, vědomí, že se jedná o 

vzácný prostor těžce vybojovaný na nerudné státní moci. Lidé věděli, že se jedná o 

alternativní společenství a tím více je přitahovalo.  

(...) čili, to byla organizace, která pro mě, jako pro gymnazistu, nebo potom čerstvého 

vysokoškoláka nabízela alternativně informace vo kultuře a nějaké zážitky z koncertů, nebo 

výstav, které jinde nebyly a já jsem, teda, chtěl být u toho.(...) pamatuju si, že jsem na těch 

koncertech vyhledával ze začátku, když byly ty Pražské jazzové dny, spíš ty hlavní hvězdy a ke 

své dnešní lítosti jsem, vlastně, nešel moc po těch amatérech, kteří, vlastně, jak se ukázalo 

v průběhu času byli z určitých hledisek zajímavější, protože tam se, třeba, rodila ta nová vlna 

a ten punk a já jsem tak nějak namátkově, vlastně, jsem něco slyšel, něco neslyšel, no tak jako 

každý, prostě; nemohl jsem být úplně u všeho, ale snažil jsem se, prostě, chodit co nejvíc na 

ty, na ty Jazzové dny a vzpomínám si jak v době kdy, vlastně, už bych třeba věděl, že chci 

chodit i na ty amatérské scény důsledně, tak vlastně, že to byly ty ročníky, které pak byly 

zrušeny (...)91 Aleš Opekar dále vzpomíná, jak šli s přítelkyní do Lucerny na Jazzové dny a 

zastavil je Ivan Prokop, který je prý odhadl  „že jsou ten typ, co tam chodí“ a oznámil jim, že 

Jazzové dny jsou zrušené a není v zájmu Sekce, aby se lidé v okolí srocovali. Byli prý 

„naštvaní a zdrcení“. Sekce pro něj hodně znamenala a vnímal, že je jí bráněno v činnosti. Ve 

Svazu hudebníků také zaregistroval, že existuje ještě Sekce Mladé hudby, do které se rovněž 

přihlásil a byl pak překvapen, když zjistil, že mezi oběma Sekcemi panuje averze a nechápal, 

proč v tak napjatých společenských podmínkách nedrží obě společenství pohromadě. Cítil, že 

ustavičně ohrožovaná Jazzová sekce považuje Sekci mladé hudby za režimem připravenou 

náhražku. Sám si myslí, že to tak  nebylo. Sekce mladé hudby byla zaměřená trochu jinak a 

jemu samému přinesla také mnoho dobrého ať už se jednalo o tištěné materiály, filmové 

projekce, anebo kurzy. O Jazzové sekci pan Opekar dále říká: Byla vyhledávaná, podle mě, 

především kvůli hudbě, ale rovnou je třeba říct že ne jenom kvůli hudbě jazzové, což, vlastně, 

jazzmani trochu Sekci možná vytýkali, že, vlastně se nezastává jazzu jako takového, ale 

někteří mohli argumentovat i tím, že jazzu může někdy ublížit tím, že právě rizikově vytváří 

aktivity, které byly v centru zájmu státní bezpečnosti, nebo komunistických orgánů, proto pak 

vznikla taky Jazzová společnost, která měla se starat výhradně o ten jazz a Jazzová sekce 

v tom taky viděla útok na svoji existenci. Netroufám si posoudit, do jaké míry oprávněně; do 
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jisté míry určitě, ale některé ty motivy, proč vznikla Jazzová společnost, mohly být, chápu i 

jako upřímně motivovány tím, že tam, prostě jako bylo třebas dělat věci vysloveně pro jazz i 

pro tradiční jazz a ne jenom pro umění avantgardní, které už ten jazz hodně přesahovalo. 

Takže, to se týkalo i divadla a výtvarného umění; mně se ta otevřenost líbila, protože 

jakkoliv... já jsem vod začátku, vlastně, byl otevřený takovému multižánrovému a 

multistylovému vnímání kultury, takže mně to vyhovovalo a byl jsem rád, že i si můžu 

v bulletinu Jazz přečíst  něco o divadle, nebo o rockové hudbě (...)92       

 Jinou alternativní platformou byl tehdejší hudební underground. Její roli ve svém 

tehdejším kulturním vyžití pan Opekar popisuje takto: (...) takže jsem to tak z povzdálí 

sledoval jako zajímavost, kterou jsem ne vždy úplně obdivoval jako, jo, hudebně třeba 

[smích], jsem k tomu samozřejmě se díval na to dost skrz prsty z hlediska té úrovně, ale dycky 

mě zajímal ten výraz a ta souvislost společenská, jako nedílná součást té celé scény, kdy na 

jedné straně jsou ti kašpárci v té televizi a v rádiu tehdy v sedmdesátých nebo osmdesátých 

letech a na druhé straně je ten underground, ke kterému jsem měl daleko, ale obdivoval jsem, 

samozřejmě, velmi ty postoje a fandil jsem jim po všech stránkách, ale moje scéna, to vlastně 

byla pak ta scéna té nové vlny, třeba ta amatérská, která byla, jakoby, oficiální, ale nezadala 

si s tím režimem, hledala ty cestičky jak, prostě, hrát, aby to mohlo být i pro lidi, ale přitom, 

aby si to uchovalo tu svoji tvář. To, to byla spíš ta moje platforma.93   

 O svobodě se sice podle pana Exnera dalo těžko mluvit, ale pro členy a sympatizanty 

Sekce bylo důležité už to, že Sekce vytvářela jakýsi ostrůvek možností. Podle situace vždy 

nacházeli nějakou cestu, jak obelstít konkrétní problém, který před nimi vyvstal. (...) jednou 

jsme to byli my, jednou to byli, prostě, někde ty kluci, někde jinde, ale navzájem jsme se 

neustále byli schopný nepřímo podporovat v tom, že to de, jako, jo, a že nikdy to není tak 

strašně v háji, aby stálo zato se, prostě, na to vykašlat a zabalit to (...)94 Vytvářeli tak 

možnosti, anebo alespoň důležité vědomí možností. (...) pocit možností, prostě pocit, že ty 

věci se daj, že jako, se vždycky ta cesta najde a že se můžou přetrhnout na tom, na těch 

ministerstvech a ústředních vejborech, ale že vlastně, tuhletu vůli, jako, těžko můžou nějak 

normálním způsobem zarazit (...)95 

 Pro aktivní občany bylo důležité vědomí, že mohou i ve stávající společenské situaci 

vytvářet něco přínosného a smysluplně se vyžít. Vzhledem k nastaveným překážkám museli 

mít ovšem silnou motivaci a nenechat se otrávit. V prostoru, kde se zdánlivě nedalo skoro nic, 
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se tak nakonec mohlo „skoro všechno“. Když se ale člověk taky moc nebál. „ Nebál a 

nenechal se zprudit“, říká pan Exner.  

Tento aktivní souboj se „zlou mocí“ v sobě obsahoval také prvky dobrodružství. 

Překonávání nástrah a obtíží, obcházení zákazů, nechyběly ani akční prvky, i když batmobily 

nahrazovaly staré škodovky a bondovské agenty upocení příslušníci STB, kteří ale nebyli o to 

méně nebezpeční. Chybějící západní kulisy plně nahrazovala česká „sranda“. Tlak postupně 

sílil. Pan Huňát vzpomíná na ustavičné problémy se schvalováním, v době, kdy muselo být 

schválené „úplně všechno“ i vzhled plakátů. (...) jak vypadají ty plakáty, prostě omezování 

třeba jejich barevnosti (...) tak tam byla podmínka, že to musí bejt černobílý plakát, no, ale 

tak vono nakonec to čnělo na všech těch červenomodrobílejch plochách, který byly tak pak 

pojatý, tak to bylo vidět mnohem víc (...) samozřejmě kapely měly ten problém s přehrávkama, 

že jo, vlastně se zřizovatelema, no a takže to byl další tlak na ty muzikanty (...) zákazy 

Pražskejch jazzovejch dnů a začaly domovní prohlídky a zabavování tiskovin, prostě, nebo 

pátrání, nebo snaha o znemožnění tisku těch petitů (...) kdejaký koncert, kdejaký setkání 

s někým už se dělalo, v podstatě, nějakou konspirativní metodou (...) 96 

 Alternativní kulturní prostor vytvářejí naši aktéři dodnes. V dnešní 

překomercializované kultuře ho není o nic méně třeba. Unijazz, Popmuzeum založené v roce 

1998 v Kaštanu, Jazzová sekce – Artfórum.  

(...) všechny ty aktivity, které na to navázaly, tak dneska, třeba, už nemají takový 

význam, ale vlastně taky, no, zase, jsou, prostě, nekomerční zase z hlediska, teda toho, co se 

jinak děje v kultuře, no, vlastně to pořád má význam (...) 97 

 

 

Jazzová sekce zprostředkovávala nedostatkové informace 

  

Před rokem 1989 existovaly v Československu jenom dva časopisy soustavně se 

zabývající jazzem a populární hudbou. Byla to Melodie a členský bulletin Jazzové sekce Jazz. 

Měsíčník Melodie vycházel od roku 1963 a zajímavý byl zejména v druhé polovině 

šedesátých let. Plnohodnotný obraz světového dění na poli populární hudby  natož na poli 

jazzovém nepodával nikdy. Na vině byl samozřejmě i bedlivý ideologický dohled.  

 Bulletin Jazz se zpočátku zabýval pouze jazzem, spolu s nástupem jazzrockové 

syntézy začal představovat i alternativní hudební scénu a rock. I když vycházel stále 
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nepravidelněji, byl nabit informacemi, po nichž jeho tehdejší čtenáři prahli. Nedílnou součástí 

jeho šarmu byla grafická úprava Josky Skalníka. Vycházel dvanáct let, první číslo bylo 

rozdáváno na přerovském Československém jazzovém festivalu v roce 1972. Jazz se vyvinul 

v časopis neomezeně pojednávající soudobou kulturu, zejména však hudbu. Poslední vyšlo 

dvoučíslo 27/28 na jaře roku 1982. Číslo 29 už bylo připraveno pouze redakčně. Bulletin Jazz 

ovšem nebyl jediným zdrojem informací, které bylo díky Sekci možné získat.  

(...) udělali jsme další Jazzový dny a další Jazzový dny a ten bulletin nabíral na 

obrátkách a pak jsem přišel s tím, že bysme mohli dělat, jako, ňáký malý knížky. A Joska říkal 

– mohlo by to bejt psaný strojem, protože sazárny, to neexistovalo, sazárny. Tam byly třeba 

několikaletý termíny, no, několikaletý ne, ale třeba půl roku na sazbu, jo. Taky knihy u nás 

vycházely za dva, za tři, za čtyři roky. Všechny musely bejt schválený. A najednou my jsme to 

chrlili, prostě, podle potřeby. (...) 98 Pan Srp připomíná, že až do roku 1989 Sekce vybudovala 

„největší síť podzemních tiskáren“. Čtenáři si texty dále sami rozmnožovali a přepisovali, 

takže když Sekce vydala třeba knihu o Johnu Lennonovi, mělo jí podle něho nějakým 

způsobem v ruce možná dvě stě tisíc lidí. Takový úspěch byl ovšem způsobený hlavně již 

zmíněnou zoufale nenaplněnou poptávkou. (...) ať už to byly publikace, nebo předtím 

nahrávky, nebo vůbec informace o těch koncertech, když byly, když se konaly ještě Pražské 

jazzové dny, tak stačilo vopravdu pár plakátů a pár dopisů a vlastně, ta Lucerna byla potom 

nabitá.99  

Mnohé informace však bylo nutno utajovat, a to i v jádru Jazzové sekce. (...) tam byl 

docela zajímavej systém těch informací. Protože ty informace, samozřejmě, nevěděli, neměli 

všichni a každej měl jenom ňáký, takže i ta dílčí informace, jako, neměla tu plnou hodnotu, že 

jo. Tak já jsem třeba věděl jenom něco, to jsem třeba neřek nikomu, věděl jsem, že to nikomu 

říct nemám, anebo jsem to řek jenom lidem, vo kterejch jsem věděl, že to říct můžu a, a pak 

jsem se třeba dozvěděl, že to byli ňáký agenti [smích], ale tehdy jsem samozřejmě ten pocit 

neměl (...)100  

Informace o vývoji euroamerické moderní hudby bylo nutno získávat za našimi 

hranicemi. Cestovat se normálně téměř nedalo a dovoz většiny tiskovin byl zakázán. 

Vynikajícím způsobem zhodnocoval své kontakty v cizině zejména hudební publicista Josef 

Vlček. (...) Myslím si, že nikdy nebude úplně doceněna úloha Pepíka Vlčka, kterej, jako, byl 

coby znalec a publicista hudební naprosto ojedinělej fenomén v tý době (...) to co von udělal 
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svoji publicistikou a svejma kontaktama zahraničníma a schopností, prostě, kdeco 

vykorespondovat pro českou, takovou tu nezávislejší hudbu, jako si myslím, že nemá moc 

jinde obdoby, aby, prostě, jeden člověk takovýmhle zásadním způsobem dokázal ovlivnit, 

poměrně velkou komunitu kulturně intelektuální (...) prostě mu chodily ty časopisy ze 

zahraničí a vobčas přišel, že jo, za někým, že aha, říkal – hele, teďka prostě, se začlo hrát  

reggae, nechceš si, tady máš teda ty časáky, že jo, nechceš si to zpracovat do bulletinu, a 

nakonec to stejně dycky udělal sám, protože, prostě, na to nikdo jinej tu kapacitu takovou a 

schopnost psát dobře a rychle a v souvislostech, jako, neměl. To samo vo sobě bylo, prostě, 

pro ty vznikající kapely a existující kapely taky hrozně cenný a pro ty mladý kluky, že jo, který 

prostě vobčas měli něco naposlouchanýho z toho, co kdo namátkou přines, nebo co se jim 

podařilo chytit někde na nějakým rádiu, tak, vlastně, se ty věci dávaly do souvislostí (...) 101 

  Pro informace se dalo jezdit i do takzvaných spřátelených zemí. Jednalo se hlavně o 

Polsko a Maďarsko. Ani to ale nebývalo jednoduché. Do Polska se jezdívalo přes NDR, 

protože z polských hranic byli mnozí občané vraceni zpět. (...) Ale pořád jsme ještě měli styk 

se zahraničím, to znamená, že jsme alespoň ilegálně mohli jezdit – ilegálně – znova do 

Polska, a to jsme dělali tak, že už jsme někteří měli pasy, ale ne dlouho, ne na dlouho, že jsme 

jeli do NDR, tam jsme si koupili jízdenky do Polska a jeli jsme z Drážďan, nebo z Berlína 

takovým osobákem nočním do Varšavy; a to bylo něco strašnýho, protože my jsme si na tom 

nádraží v Berlíně, nebo Drážďanech koupili takovej levnej chlast, nasedli jsme do těch hitláků 

dřevěnejch polskejch a do rána jsme přijeli do Polska úplně totálně vopilí z radosti (...)102  

Informace se v rámci Jazzové sekce předávaly také zcela přirozeně tak, že spolu lidé 

hovořili. Sdílná atmosféra panovala na středečních setkáních v domečku, při práci, během 

všech možných akcí i na jazzových festivalech a koncertech. Pan Exner podotýká, že na 

festivalech docházelo ke konfrontaci mezi kapelami a tím k výměně informací mezi 

samotnými hudebníky. Zdejší hudební klima zásadně ovlivňovaly dovozy kapel ze zahraničí. 

Významné byly také poslechové pořady v Divadle hudby, které zájemcům za železnou 

oponou ukazovaly, jak vypadají záležitosti, o kterých maximálně někde četli. Průlomovými 

zážitky byly například úryvky  z opery Phila Glasse Einstein on the Beach v Divadle hudby 

v rámci VI. Pražských jazzových dnů, či když hrál v Savarinu Petr Kotík se svým orchestrem 

svou avantgardní operu.  Jazzová sekce také pořádala sobotní Kurzy hudební publicistiky, 

které se konaly až do listopadu roku 1989. Tyto kurzy byly vedeny vynikajícími lektory jako 

byli Jiří Černý, Vojtěch Lindaur, Jan Rejžek, Petr Dorůžka či Josef Vlček a další. (...) aby se 
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ty lidi potkávali, proto vznikly třeba Kursy hudební publicistiky (...) na Deltu (pozn. kulturní 

dům Delta) tenkrát jezdili jednou za měsíc frekventanti z celý republiky a tam jim lektoři 

vykládali;  každej ten den byl něčemu věnovanej, třeba, ať už právním otázkám, nebo zdrojům, 

nebo jak psát česky, nebo fotografie, počátky s počítači, ale zase taky jak válečkovat a vlastně, 

bylo to takový školení, jak dělat samizdat [smích] a...a jmenovalo se to Kurzy hudební 

publicistiky (...) to vydrželo až do toho roku 89 až do toho listopadu. Právě měl Zub 

s Rejžkem, to bylo vždycky v sobotu a bylo to vod rána do večera a večer byl na tý Deltě ještě 

koncert, kterej si mohli jako za odměnu ještě dát. (...) v sobotu l8.listopadu vlastně, kdy tam, 

kdy tam byl Rejžek a tuším Vojta Lindaur, byli pohromadě, že jo a říkali, že – vypneme ten 

magnetofon, nebudeme se bavit vo tom co bylo na programu tenkrát, my vám řekneme co se 

tady včera stalo. Takže, tak se to tam vybalilo [...]103 

Na tomto památném kurzu už nebyla ani přednáška ani koncert. Lidé se dozvěděli, co 

se stalo den předtím na Národní třídě, obdrželi letáky a odjeli je rozdávat do míst svých 

bydlišť. Další materiály s informacemi pak do městeček a na venkov putovaly osvědčenými 

cestami, jak je Sekce vytvořila pro svou distribuci. Hromadné zásilky byly totiž automaticky 

cenzurované a zabavované. V prvních dnech revoluce byly masové sdělovací prostředky ještě 

v rukou dosavadní státní moci, jejíž orgány bránily šíření novin a svobodných informací 

vůbec.  Náhradními formami, jak informovat veřejnost, byly například výjezdy studentů a 

herců na venkov, kde informovali o aktuálním dění a vybízeli k vyhlášené generální stávce. 

Za tímto účelem se distribuovalo množství letáků, dalších tiskovin a vizuálních prostředků. 

Propracovaná  a prověřená distribuční síť Jazzové sekce tyto spanilé jízdy  „pěšáků revoluce“ 

skvěle doplňovala. (...) v sobotu byl další díl tohohle toho semináře, kam se nám sjelo, prostě, 

asi pětadvacet, třicet mimopražskejch nadšenců (...) a místo toho dostali každej do ruky, 

prostě, pět igelitek s letákama, že jo, a mazali zpátky na nádraží, prostě, informovat o tom, že 

seminář možná už skončil, že se budou řešit jiný věci. (...) pro distribuci jsme potom použili 

takovej, trošku, trianový princip až na to, že těch lidí bylo sedm. Prostě jsme si z počítače 

vygenerovali, jako, sedm lidí, z nichž vždycky se znali navzájem mezi těma sedmičkama jenom 

jeden nebo dva a jinak se znali uvnitř tý sedmičky a takhle jsme, takovým, jako, rozvětvením 

vlastně dokázali, prostě, doručit dvě stě zásilek a dostalo to, já nevím, pět tisíc lidí do 

ruky.(...) no, a potom v tom osmdesátým devátým, vlastně, tahleta distribuční síť fungovala 
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úplně stejně pro - napřed pro takový ty jakýkoliv materiály a potom pro materiály 

Občanskýho fóra.(...)104  

 Jazzová sekce tedy byla významným zdrojem informací o tehdy alternativní kultuře, 

zážitků z koncertů a výstav, které, jak říká pan Opekar, jinde nebyly. Tiskoviny vydávané 

Sekcí byly v té době natolik přitažlivé, že si je často pořizoval dvakrát. (...) To byl takový zvyk 

z vinylových desek, kde vlastně vinylová deska se po čase mohla ohrát a pokud to nebylo 

drahé, tak jsem si, třeba, koupil dvě. Anebo jsem si říkal, že by to mohl být dárek, třeba, 

jednou pro nákýho kamaráda, nebo tak. (...)105  

Atraktivita informačních tiskovin poskytovaných Sekcí způsobovala samovolné 

kolování materiálů mezi zájemci, takže informace dostávalo poměrně velké množství lidí. 

Sekce toto podporovala, protože si stejně nemohla z materiálních ani politických důvodů 

dovolit zvyšovat náklad podle potřeby. Právě velký zájem veřejnosti byl asi prvním impulsem 

k tomu, že se Sekce ocitla v hledáčku státních orgánů.  Šlo totiž o nekontrolovatelně šířené 

svobodné informace, které stát nedokázal tehdy běžnými prostředky ovlivnit. (...) Sekce podle 

mě byla významná, nebo asi pro kohokoli, nejenom pro mě hlavně v tom, že se stala 

nejdůležitějším prostředníkem ve zprostředkování informací vo širokém spektru kultury. To si 

myslím, že bylo nejvýznamnější. A to bylo pro každýho, kdo tam ňákým způsobem byl, ať už 

byl aktivní, nebo pasivní; protože by se k těm informacím nikdy nedostal, jinak, prostě, nebo 

možná dostal, ale strašně složitě a ne ke všem. A tady to bylo vlastně všechno na jednom 

místě, že jo. Tam se dalo, prostě, najít ať už to byla muzika, divadlo, film, výtvarný umění, tak 

se to tam dalo, jakoby, ty informace získat když člověk se vo to snažil a někdy se vo to, vlastně, 

jako moc snažit ani nemusel.106  

Oba nástupnické subjekty vyvíjejí osvětovou činnost dodnes. (...) my tady 

připravujeme výstavu k srpnu 68 a bude to obrovská výstava, kde jsou dokumenty z té doby a 

to jsou letáky, který my jsme množili v té době. (...)107  
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Závěr 

 

Umění, vědě, sdělovacím prostředkům a celé kultuře věnovalo vedení KSČ 

normalizačního Československa velkou pozornost, neboť se podle komunistické doktríny 

jednalo o ideologickou sféru. Tato pozornost se ovšem soustředila na potlačování veškerých 

sledovatelných svobodných prvků. Toto režim prováděl pomocí mocenských a 

administrativních prostředků. Vhodně vybrané tvůrce pak režim nevybíravě korumpoval. 

Vznikla tak situace, kdy pro zdravě uvažujícího občana bylo bezpředmětné ba škodlivé otočit 

knoflíkem u rádia či televizoru. Výtvarnou tvorbu dobově protežovaných akademických 

umělců by vhodně nastínilo zmapování nabídky tehdejších prodejen „Dílo“. Národ byl 

rozdělen na příslušníky nomenklatury se zvláštními výhodami a neplnoprávnou 

depolitizovanou masu, ovládanou dohledem na pracovištích, v místě bydliště a v celé veřejné 

sféře. Významná část této masy se spokojila s životem v relativním dostatku a celkem 

spokojeně žila své životy. Všeobecná pracovní povinnost daná zákonem, holá nemožnost 

svobodného výběru vzdělání a nutnost členství v takzvaných „uměleckých svazech“ či 

absolvování „komisí“, omezovala možnosti tvůrčích osobností na oblast volného času. (...) 

Člověk musel nastoupit do zaměstnání, aby ho nezavřeli, a potom možná jen vydržet, a vedle 

toho si potom nacházet ty svý zájmy, a to je právě vo tom, to povídání vo Jazzový sekci (...)108 

Ve všeobecném marasmu se však přesto, nebo právě proto utvářely skupinky podobně 

smýšlejících přátel a známých. Realizovaly se však spíše soukromě a snažily se nevyčnívat 

z lhostejné společnosti mlčících zastrašených občanů, kteří sice komunisty mnohdy upřímně 

nesnášeli, ale nijak nestáli o to, aby je tito ještě mučili a zavírali. Existovala i socialistická 

opozice, která se hlásila k antikapitalismu a jejímž předvojem byli vyloučení komunisté. 

Jednotlivé iniciativní skupinky se nutně stávaly opozicí, disentem. Disent byl ovšem 

atomizován do uzavřených skupin a neoslovoval kromě prohlášení a informací vysílaných na 

tzv. štvavých stanicích, tj. Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě, širší vrstvy obyvatel. Ve druhé 

polovině osmdesátých let se pak ke skupinám a hnutím typu skautů, trampů, křesťanské 
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opozici či Jazzové sekci přidávala ekologická a mírová hnutí. Svorně pak přispívaly ke korozi 

bývalého režimu.  

    Význam Jazzové sekce byl v jejím úsilí prezentovat na bázi legality svobodné a 

nezávislé umění, v šíření běžně nedostupných informací, v podpoře amatérské hudby a ve 

veřejném správním odporu vůči nátlaku státní moci. Přitěžujícími okolnostmi při její likvidaci 

byla mnohatisícová členská základna, která její materiály odebírala, kontakty na mezinárodní 

organizace, necenzurované texty a aktivity mimo rámec jazzové hudby. Byla to odvaha anebo 

naivita, hájit se právem v bezprávném státě ? Všichni narátoři, ale i další členové Sekce, se 

kterými jsem měla možnost se setkat, se ohlížejí zpět do minulosti s uspokojením. Byly to 

smysluplně prožité roky.  

V rozhovorech aktivisté mluvili o tom, co Sekce znamenala pro ně samotné, a co 

podle nich svou činností poskytovali spřízněné veřejnosti. Přitom tuto „spřízněnou veřenost“ 

opět tvořila zejména tehdejší mladá generace. Ve své době tedy Sekce státní orgány dráždila i 

tímto generačním aspektem. „Boj o mládež“ přitom měla „strana a vláda“ přímo nařízený i 

svým moskevským vedením. Významná část mládeže se však stále přikláněla k hodnotám 

zřejmě nesocialistickým. Jako již v celé moderní době se nehodná mládež dala snadno  

identifikovat účesy, oděvem a divnou hudbou. Tato mládež se přirozeně sdružovala i 

v oficiálně povoleném spolku Jazzová sekce.  

Během rozhovorů se všichni narátoři spontánně vyslovovali k tomu, čím byla pro ně 

samotné Sekce důležitá a co podle nich přinášela spřízněné veřejnosti, členům a čekatelům na 

členství. Objasňovali význam a roli Jazzové sekce v sedmdesátých a osmdesátých letech. Tato 

práce pojednává o tématech, o kterých se zmiňovali nejčastěji. Zazněly i další zajímavé 

otázky, které by mohly být vhodné k dalšímu zpracování. Jde například o prožívání členství 

v Sekci jejími aktivisty na venkově anebo na malých městech. Zajímavá je významná role žen 

v Sekci.  

Výzkumným problémem této práce bylo objasnění motivace a hodnotového žebříčku 

předních aktivistů Jazzové sekce. Zatímco literatura pojednává spíše data a fakta, zaměřila 

jsem se v této práci spíše na hodnoty, postoje, pocity a vztahy. Tázala jsem se, jak svou 

činnost v Sekci viděli sami aktivisté. Co podle nich přinesla Sekce jim samým, a co podle 

svého subjektivního náhledu svou činností poskytovali veřejnosti.  

Rozhovory ukazují, že jde o otevřené, výrazně společensky založené a pozitivně 

laděné osobnosti. Kromě toho, že se zajímají o jazz a další hudební styly zpravidla mimo 

střední proud, jsou to svobodomyslní lidé s aktivním zájmem o veřejné dění s ujasněnými 

politickými postoji. Svůj volný čas chtěli tito lidé plnohodnotně prožít podle svého. 
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Nespokojili se s tehdejší chudou nabídkou a kulturní projekty si vytvářeli sami, nejenom pro 

sebe, ale i pro ostatní.  To, že se nejednalo o primárně politickou záležitost dokládá i to, že ve 

své činnosti  dodnes pokračují.  

Pro vlastní aktivisty bylo především důležité jejich společenství. Ve skupině aktivistů, 

při setkáních v „domečku“ i na akcích, byla atmosféra na tu dobu nebývalá. Scházeli se tam 

podobně smýšlející lidé shodných zájmů. Byla to dobrá společnost. Ovzduší bylo přátelské a 

dílem politické situace i spiklenecké. Členové si navzájem pomáhali a vytvářeli podpůrné sítě. 

Protože se převážně jednalo o mladé lidi, seznamovali se, párovali i sezdávali. Velký význam 

mělo toto společenství pro mimopražské členy. Politický vývoj způsobil sblížení Sekce 

s disidenty, společenským prvkem byly i kontakty Sekce na zahraniční ambasády. Aktivisté 

tedy díky Sekci prožili mládí v dobré společnosti a získali celoživotní přátele nebo i partnery. 

Smířlivě a velkoryse pohlíží i na tehdejší kontakty některých kolegů se státní bezpečností. 

Rozštěpení Sekce na dvě organizace bylo sice trochu mrzuté, ale dnes je o to více příležitostí, 

kde se scházet.  

Odměnou a motivací k další práci bylo pro aktivisty morální uspokojení. Vědomí, že 

stáli na správné straně a ničeho špatného se nedopouštěli, pomáhalo hlavně členům, kteří se 

za své angažování v Sekci ocitli ve vězení. Tam je v jejich přesvědčení navíc podporovaly 

ohlasy a dopisy od světových kulturních osobností, Amnesty international a množství 

sympatizujících spoluobčanů. Významná byla podpora nejbližších členů rodiny. Uspokojivý 

byl také celostátní dosah jejich práce. Aktivisté Sekce se účastnili protestních akcí a 

demonstrací  za svržení bývalého režimu a podle svého přesvědčení se jich zúčastňují i dnes. 

Jedná se zejména o demonstrace za svobodu Běloruska či Tibetu, anebo protesty proti 

kulturní politice pražské radnice.  

Posledním nejvýznamnějším přínosem, který akcentovali všichni zpovídaní narátoři, je 

didaktický vliv Sekce. Všichni zaznamenali pod jejím vlivem osobní růst a některé Sekce 

dovedla i k jejich současné profesi. Získali zkušenosti, dovednosti a kontakty, které dodnes 

využívají. Bývalí členové Sekce dnes často pracují v nejrůznějších kulturních organizacích. 

Sekce byla rovněž přípravkou tržního podnikání.  

V části Pohled „My a veřejnost“ se pojednávají přínosy Sekce široké členské základně 

a spřízněné veřejnosti. Důležité bylo, že se činnost Sekce mohla volně prezentovat, protože se 

její aktivity oficiálně odehrávaly na bázi legality. K akcím byly vylepovány plakáty, do 

krčského „domečku“ mohl volně přijít každý, kdo o to měl zájem. Sekce se snažila udržet na 

legálním základě, protože vliv jejích tiskovin, koncertů či dalších počinů,  byl daleko širší, 

než u samizdatu anebo koncertů hudebního undergroundu. Protože se jednalo o legální 
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činnost, neměli aktivisté potíže na svých pracovištích. Proti své vůli byla však Sekce postupně 

vytlačována do ilegality státní mocí.  

Muzikanti, aby se mohli prezentovat, museli mít „přehrávky“ a také svého zřizovatele 

Jako vstřícný zřizovatel přitom mohla sloužit i místní organizace SSM, vše záleželo na lidech. 

Průlom v podporování amatérských skupin Jazzovou sekcí nastal, když se roku 1976 v rámci 

Pražských jazzových dnů stali spolupořadateli Obvodní kulturní dům Prahy 8 a Obvodní 

výbor socialistického svazu mládeže v Praze 8. Stalo se tak díky Miloši Čuříkovi, který 

pořádal v Holešovicích na Rokosce přehlídku amatérských jazzových a rockových skupin. 

Rock přilákal do Sekce ohromné množství nových zájemců a s nimi i zájem státní 

bezpečnosti. Poměr vyznavačů progresivních hudebních stylů v Sekci převážil nad jazzovými 

tradicionalisty. Sekce dostala do velkých sálů jazzrock a podílela se na rozvoji kapel nové 

vlny.  

Potíže s prezentací svých děl neměli jenom amatéři. Strastiplné bylo i vytištění 

povolené publikace. Jazzová sekce měla povoleno vydávat „odborný časopis“, brožury a 

informace na základě schváleného plánu činnosti. Veškeré tiskoviny se tak vydávaly za 

přílohy bulletinu Jazz, i když Jazzpetit a Situace byly samostatnými edičními řadami.  Edice 

Situace představovala soudobé umělce, kteří vzhledem ke svým výjimečným uměleckým 

kvalitám nepožívali přiměřeného uznání. V edici Jazzpetit vyšel roku 1982 Hrabalův 

necenzurovaný román Obsluhoval jsem anglického krále. Vycházely také publikace o 

moderním umění a mnoho dalších, některé i přičiněním mimopražských aktivistů.  

Jazzová sekce byla alternativní platformou pro volně smýšlející lidi. Vytvářela 

potřebný pocit, že je vůbec možné se k „zajímavé“ kultuře dostat. Lidé věděli, že se jedná o 

alternativní kulturní akce, což zvyšovalo jejich atraktivitu. Jinou alternativní platformou byl 

tehdejší hudební underground. Informace o jeho koncertech ale nebyly veřejně šířeny a jejich 

návštěva vesměs znamenala vážné postihy přinejmenším pro ty občany, kteří stáli o studium 

anebo „lepší“ povolání. Alternativní kulturní prostor vytvářejí obě nástupnické organizace 

Jazzové sekce dodnes.  

Všichni zpovídaní aktivisté akcentovali význam Sekce v distribuci informací o hudbě 

a alternativní kultuře. Před rokem 1989 byly v republice jenom dva časopisy o populární 

hudbě. Melodie a bulletin Jazz, který se z počátku zabýval pouze jazzem, od nástupu 

jazzrocku pojednával i alternativní scénu, rock a nakonec neomezeně soudobou kulturu. 

Významná byla úloha hudebního publicisty Josefa Vlčka. Na festivalech docházelo ke 

konfrontaci muzikantů, důležité byly dovozy kapel ze zahraničí. Poslechové pořady v Divadle 

hudby seznamovaly diváky s jinde neprezentovanými trendy. Až do listopadu 1989 pořádala 
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Jazzová sekce Kurzy hudební publicistiky. Pro velký zájem veřejnosti kolovaly informační 

materiály Sekce mezi nespočetnými zájemci. I to bylo trnem v oku státní bezpečnosti.  

Nejdůležitějším poselstvím Jazzové sekce je možná poznatek, že život lze činně a se 

vztyčenou hlavou prožívat i v totalitní společnosti, i když snaha být ve shodě se sebou 

samým, se svou rozumovou přirozeností, není v pokřivené společnosti bez rizika.  Že stačí 

upřímně pracovat pro obecné dobré. Že lámat si hřbet a charakter „kvůli dětem“, nemusí být 

nejlepší strategií ani pro skutečný prospěch vlastních dětí. A že když někdo něco zkazí, je tu 

pořád ještě přátelství.  
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