
Příloha č.1: Jmenný seznam hudebníků a lidí okolo Plastic 
People v období od roku 1968 do roku 1988 

Hudebníci 

Ivan "Váňa" Bierhanzl- kontrabas 
Jan Brabec - bicí 
Josef Brabec - bicí 
Vratislav Brabenec - alt a soprán saxofon, texty 
Eugen Brikcius - nehrající člen 
Ladislav Dědek - pozoun 
Jan Franta - trubka 
Milan "Mejla" Hlavsa - baskytara, hudba 
Josef Janíček - kytara, klávesy, zpěv 
Michal Jemek - zpěv, soprán saxofon, texty 
Jan Jílek - trubka 
Jiří "Kába" Kabeš - elektrická viola, kytara 
Ladislav Leština - elektrické housle 
Jan Macháček - kytara 
Petr Placák - texty, klarinet 
Michaela Pohanková - zpěv 

Josef "Bobeš" Rosler - klarinet, basklarinet 
Milan Schelinger - kytara 
Tomáš Schilla - violoncello 
Jan Schneider - perkuse, vokál 
Václav Stádník - flétna 
Vasil Šnajdr -flétna 
Jiří "Přemysl" Števich - kytara 
Jiří Šula - bicí 
Jaroslav "Boví" Unger - perkuse, vokál 
Jaroslav Vožniak - bicí 
Paul Wilson - kytara, zpěv, kazoo 
Pavel Zajíček - zpěv, texty 
Pavel "Eman" Zeman - bicí 

Lidé okolo The Plastic People of the Universe 

Egon Bondy - texty 
Jiří "Fireman" Bouček - pyrotechnik 
Přemek Fialka - film 
Robin Hájek - nahrávání 
Aleš Havlíček - film 
Zdeněk "Pišišvor" Hrabě - pyrotechnik 
Michal Charouz - nahrávání 
Paní Jemeková- kostýmy 
Ivan "Magor" Jirous - umělecký vedoucí, manažer 
Věra Jirousová - nápady, texty 
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JUDr. Klíma - advokát 
Pavel Kratochvíl - manažer 
Jiří Němec - psycholog 
Dana Němcová - manažerka 
Fanda Pánek - texty 
Tomáš "Kvašňák" Pohl- technika 
Paní Pospíšilová - pečovatelka 

Petr Prokeš - nahrávání 
Petr Prokeš - fotograf 
Vilém Ryšavý - manažer 
Jan Ságl - fotograf 
Zorka Ságlová - výtvarnice 
Vladimír "Hendrix" Smetana - technika 
JUDr. Sodomka - advokát 
JUDr. Štěpánek - advokát 
Vladimír "Plivník" Vyšín - plivač ohňů, technika 
Jiřina Zemanová - texty 

Plastic People Fundation - mecenáš 
Boží Mlýn - vydavatelství 

(Převzato z kroniky The Plastic People ofthe Universe, viz: M Hlavsa - J 
Pelc: Bez ohňů je underground, Praha, BFS, 1992) 
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Příloha č. 2 : Žádost o zaslání informací k osobě Svatopluka 
Karáska ze dne 22. července 1976 
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sdělení správy Sboru národní bezpečnosti hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje ze dne 4. srpna 1976 

- ABS: Archivní materiál a. č. 687608 MV, svazekč. 687608_1_6 
(svazek bývalé Správy sledování) 
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Příloha č. 3: Dopis Zdeňka Mlynáře státním orgánům z 8. září 
1976 

Otevřený dopis politickým činitelům odpovědným za zákonnost v ČSSR 

Od jara letošního roku je v Československu vězněna desítka mladých lidí, 
jejichž proviněním je, že skládali, zpívali a hráli hudbu a texty, které jsou proti 
gustu různých oficiálních orgánů a administrátorů v kultuře a politice. Jde o 
Ivana Jirouse a jeho přátele, především z hudebních skupin Plastic People of 
Universe a DG 307. 

Jako kriminální živly mají být postiženi mladí lidé, hlásící se u nás k 
hudebnímu a ideovému proudu, zvanému "underground culture", který lze 
pozorovat v různých industriálně vyspělých zemích dnešního světa. Jsem 
marxista a v idejích tohoto proudu nespatřuji společenské východisko z 
krizových situací, do nichž staví člověka - a zejména mladého člověka -
moderní industriální civilizace. Avšak i jako marxista i jako právník musím 
protestovat proti tomu, aby stát, který se nazývá socialistickým, reagoval na 
podobné hnutí mladých lidí tím, že zneužije trestní zákon a autory či interprety 
nepohodlných textů a hudby zavře do kriminálu jako zločince. 

Že jde o zneužití trestního zákona, to zcela jasně ukázalo soudní líčení u 
okresního soudu pro Plzeň - jih dne 5. a 6. července letošního roku. Tento soud 
odsoudil k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trvání od osmi měsíců do 
dvou a půl roku K. Havelku, M. Skalického, F. Stárka (všichni ve věku 24-26 
let, pracovali v dělnických povoláních) za to, že se údajně dopustili trestného 
činu výtržnictví (6 202 tr.z.) tím, že umožnili v klubu SSM v Přešticích u Plzně 
veřejné vystoupení Ivana Jirouse a zpěváků Karla Soukupa a Svatopluka 
Karáska, které obsahovalo "hrubě neslušné a vulgární výrazy". Tři mladí lidé 
mají tedy být po mnoho měsíců vězněni jen za to, že pomáhali organizovat 
schůzku jiných mladých lidí, na níž měly být pronášeny "vulgární výrazy"! A to 
všechno nikoli v pověstných Zvonokosech, nikoli v Kalvínově Ženevě na konci 
středověku, nýbrž v Československé socialistické republice roku 1976. 

Plzeňský soud vycházel z toho, že "trestný čin" výtržnictví je plně prokázán 
tím, že v interpretovaných písňových textech bylo zjištěno několik běžných 
hovorových vulgárních slov, jako např. hovno, prdel, vysrat se apod. Soudu 
přitom muselo být zjevné, že nikdy nešlo o samoúčelné nadávky, nýbrž že tato 
slova byla součástí textů, vyjadřujících určitý životní pocit nebo názor. Tak 
např. jeden svědek vypověděl, že slyšel výrok "člověče, čemu se podobáš ve 
své velikosti ... hovnu". 

Představitelé moci obvykle nikdy a nikde nechtějí připustit, že by se ve své 
velikosti podobali čemukoliv jinému, než vtělení nejsvětějších ideálů lidstva. 
Avšak nonnální člověk nemá tak trvalé pocity sebeuspokojení, nonnální lidé 
propadají i pocitům bezmoci a skepse. I břitké sebeironizování šokujícími slovy 
je proto pro nonnální lidi lidské; za citovaným příměrem vyciťují mnohem 
spíše biblické "Prach jsi a v prach se obrátíš, než úmysl páchat "trestný čin 
výtržnictví" . 
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Ani vulgární, v lidové češtině však zcela běžná slova, nejsou žádnou novinkou 
nebo zvláštností textů k "underground" hudbě. Jen nahlédnutím do 
akademického Slovníku spisovného jazyka českého (Academia díl I.-IV. Praha 
1960-71) lze bez obtíží zjistit, že "výtržnictví" v podobě publikace takových 
slov se dopouštěli mnozí čeští umělci dávno před nyní vězněnými autory a 
interprety: Díl III., str. 499: "já na zákon seru" (Karel Čapek). Tamtéž: "co s 
námi svedou? sračku starou" (Pavel Bojar). Díl II., str. 879: "no, do prdele vám 
mluvit nebudu" (Ivan Olbracht). Tamtéž: "jděte do prdele s vaší Amerikou" (E. 
F. Sedláček). Díl IV., str. 344: "víš, že se ti na to stejně vysereme" (Miroslav 
Hanuš) - a tak dále, a tak dále. 

Podle měřítek, uplatňovaných v trestním řízení proti přátelům I. Jirouse, by 
musela být trestně stíhána i veřejná četba četných textů nejenom Jaroslava 
Haška, ale třeba také Vítězslava Nezvala a mnoha dalších našich literátů. Nic 
podobného jsme však zatím ještě ani v dnešním Československu neviděli a 
pravděpodobně ani neuvidíme. Neboť trestní řízení proti Ivanu Jirousovi ajeho 
přátelům ve skutečnosti nebylo zahájeno kvůli "vulgárním výrazům". Bylo 
zahájeno proto, aby postrašilo a umlčelo mladé lidi, kteří odmítají podřídit se, 
oficiálním, státně uznávaným kritériím, podle nichž má mladý člověk žít a bavit 
se, cítit a posuzovat hodnoty ve společnosti i ve svém životě. Jde o zastrašení a 
potlačení těch, kteří se protiví - byť i tak nevinným činem, jako je zpívané slovo 
- uznat alespoň navenek, alespoň licoměrně, že všechno oficiálně vynucované 
je jedině správné a dobré. Stoupenci "underground" hudby nejsou trestáni za 
vulgární výrazy, to je jen záminkou pro zneužití trestního zákona. Mají být 
potrestáni za to, že odmítají podřídit se, že proti oficiálním zákazům a příkazům 
chtějí po svém hrát, zpívat a žít. Nejde nyní o to, zda tento způsob jejich 
vzpoury je nebo není společensky možným východiskem pro řešení krizových 
situací lidského života. Jde o to, zda mají nebo nemají mít právo, aby zkoušeli 
ve svém vlastním životě hledat takové východisko, které považují za pravé a 
hodnotné. Samozřejmě, že pro ně jako pro všechny ostatní občany platí zákony 
a právní řád, avšak tyto zákony nelze z pohnutek politické libovůle proti nim 
zneužívat, tendenčně aplikovat. 

Snaha utéci ze společnosti, vybudovat mimo oficiální společnost jiné vlastní 
společenství, v němž by nebylo toho, co člověk pociťuje jako faleš a lež 
oficiálních společenských struktur - to je snaha mladých lidí v moderní 
industriální civilizaci častá. Myslím, že marxisté musí hledat, jak obecné 
společenské příčiny, které k tomu vedou v moderní civilizaci vůbec, tak také 
konkrétní historické příčiny, které k tomu vedou v různých zřízeních, zemích a 
státech. Chtějí-li tedy například u nás dnes marxisté tyto snahy nějak ovlivnit, 
chtějí-li, aby co nejméně mladých lidí hledalo východisko v úniku ze 
společnosti do izolovaného světa nějaké vlastní sekty, musí se zamyslet nad 
příčinami, které dnes u nás především k takovým snahám vedou, musí se 
pokusit odstraňovat takové příčiny. Nemohou však doufat, že kriminálem a 
jinými formami násilí se pro mladé lidi stanou méně přitažlivé tendence, jež 
únik ze společnosti a vytváření jiných, náhradních společenství nabízejí jako 
východisko. 

Myslím, že v naší zemi dnes působí celá řada konkrétních faktorů, které 
zesilují přitažlivost snah utéci ze společnosti pro každého, kdo se chce bránit 
proti falši a lži. Nehledě na opačná slovní ujištění, je ve skutečnosti faleš a lež 
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uznávána v dnešním našem režimu za občanskou ctnost. Falešná, nepravdivá 
interpretace našeho společenského vývoje v roce 1968 je dokonce základem 
celé oficiálně prosazované ideologie. Kdo přijímá nepravdy alespoň navenek, 
kdo proti nim neprotestuje, je ponechán v klidu, nebo i preferován. Kdo však 
proti takovým nepravdám protestuje a vystupuje, je pronásledován a ničen. Kdo 
se přetvařuje a navenek hlásá to, čemu nevěří, a co v soukromí popírá, je 
považován za spořádaného občana. Kdo otevřeně říká svůj opravdový názor i 
tehdy, je-li v rozporu s vůlí moci, je pronásledován a šikanován. Víra a 
přesvědčení jsou v každodenním životě stále více směšným anachronismem, 
cestu k oficiálnímu úspěchu otevírá naopak cynismus a schopnost popřít cokoli, 
co se nelíbí oficiální moci. Stále více se rozmáhá všeobecná korupce a koupit 
lze dnes už téměř všechno v této zemi. Oficiální propaganda sice občas slovy 
proti tomu brojí, ale ve skutečnosti se režim nemůže proti korupci účinně 
postavit, neboť se o ni opírá. Jako ctnost se nepokrytě vychvaluje udavačství, 
pokud slouží politickým záměrům režimu. Práce a kvalifikace velmi často 
nejsou kritériem pro společenské uplatnění, jež je podmiňováno především 
stupněm servilnosti vůči oficiální moci. Slepá, úplná poslušnost vůči této moci 
je ve skutečnosti základní uznávanou ctností. Jakákoli neposlušnost, kritická 
neústupnost a vlastní hlava jsou naproti tomu občanovi na závadu a mohou se v 
očích moci lehko stát zločinem. 

Teprve režim, který lidem u nás dá možnost, aby proti všemu tomu bojovali, 
který jim dá svobodu projevu pro účinnou kritiku naší současné nemocné 
společenské reality, bude mít určitou naději, že mladí lidé začnou častěji 
uvažovat o tom, jak hledat humánní východisko nikoli v úniku ze společnosti, 
nýbrž ve společensky integrované aktivitě. Samozřejmě, že ani v jiném než 
dnešním režimu by nezmizely proudy, orientované podobně jako "underground 
culture". A však mladí lidé by měli svobodnou možnost ověřit si volbu mezi 
hodnotami, jež lze svobodně hledat a hájit v socialistické společnosti, zbavené 
maximální měrou cynické licoměrnosti a kasárenské reglementace lidského 
života. Společnost by se nikterak nemusila bát extremismu "underground 
culture"; jakákoli i oficiální společností později uznávaná avantgarda umělecká 
vždy působila v době svého zrodu šokujícím způsobem svými extremistickými 
prvky, avšak v demokratickém společenství vždy byly nakonec skutečné 
hodnoty, jež přinášela, integrovány do národní kultury a extremistické rysy 
vždy společnost, pokud měla skutečnou svobodu volby vlastních hodnotových 
orientací, prostě zamítla a překonala. 

Dnes se u nás sice oficiálně tvrdí, že mladí lidé ve své zdrcující většině 
podporují současný režim, že si ani nic jiného nepřejí, než dostat se po žebříčku 
oficiálních struktur poslušně k svému uplatnění a plnit oficiálně uznávané 
úkoly. Myslím však, že těmto řečem ani představitelé moci u nás ve skutečnosti 
nevěří. Neboť jinak by nebylo tolik strachu před vlivem takových mladých lidí, 
jako jsou Ivan Jirous a jeho přátelé. I oficiální místa asi naopak vědí, jak silné je 
působení nonkonfonnních postojů a proudů mezi naší mládeží. Vědí, že i pod 
svěrací kazajkou oficiálně uznávaných monopolních organizací žije mládež 
docela jinými problémy a hodnotami, než jaké jí předkládají úvodníky v 
novinách. A proto i ten konkrétní a neomalený pokus vyhlásit stoupence 
"underground" hudby za výtržníky, chuligány a kriminálníky, zavřít je za 
užívání "vulgárních slov". 
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Pokus vydávat politicky účelovou trestní represi proti přátelům Ivana Jirouse 
za nepolitickou, kriminální záležitost, neobstál jak před veřejným míněním v 
Československu, tak v zahraničí. Právě proto, že jde o politickou záležitost, 
staví se proti pokusům o zneužití trestního zákona v tomto případě i řada 
pokrokových, levicových sil v zahraničí. Vážím si toho, že mezi nimi jsou také 
italští komunisté a myslím, že hrubý útok "Rudého práva" (dne 2. září 1976) 
proti ústřednímu tiskovému orgánu IKS "Unita" jen přispěl k tomu, aby si 
stanoviska italských komunistů vážilo co nejvíce našich občanů. Bude-li 
"Rudé právo" i nadále zamlčovat, co se děje v Plzni a v Praze, a bude přitom 
napadat italské komunisty, že "berou pod ochranu protispolečenské živly, 
chuligány, které vydávají za umělce", pak tím jen podnítí živější zájem 
československých občanů jak o tento konkrétní případ zneužití trestního práva, 
tak i o stanoviska italských komunistů k celé řadě problémů rozvoje politické 
demokracie a lidských práv za socialismu. A to je ovšem nutno jen a jen vítat. 

Každý, kdo jen trochu zná mechanismus našeho politického systému, s 
jistotou ví, že takové akce, jako je uvěznění desítky mladých lidí za činnost, 
podobnou činnosti přátel Ivana Jirouse, nedělá u nás samostatně ani policie, ani 
prokuratura a soud. Takové akce se vždy "politicky projednávají" na různých 
příslušných úrovních v politických, stranických i státních orgánech. Jejich 
směrnicemi se pak řídí bezpečnost i justiční orgány. Obracím se proto tímto 
otevřeným dopisem především k těmto politickým činitelům a orgánům s 
výzvou: 

1. Zastavte trestní stíhání za výtržnictví proti obviněným členům skupiny 
Plastic People of Universe a DG 307 i proti I. Jirousovi a zpěvákům K. 
Soukupovi a S. Karáskovi. Pokud budou tito lidé souzeni, bude to stejně jako 
soudní proces v Plzni jen důkazem nezákonného, politicky účelového 
zneužívání právního řádu. Zrušte v odvolacím řízení rozsudek okresního soudu 
pro Plzeň - jih, jímž byli odsouzeni K. Havelka, M. Skalický a F. Stárek. 
Propusťte na svobodu všechny ještě nyní vězněné mladé lidi, obviněné v 
souvislosti s tímto případem. 

2. Zrušte administrativní opatření, která některým hudebníkům či jiným 
uměleckým skupinám oficiálně nedovolují provozovat amatérskou uměleckou 
činnost. Tato opatření jsou projevem snahy předepisovat lidem - zejména 
mladým - jak se smějí nebo nesmějí bavit, jak smějí nebo nesmějí cítit a 
smýšlet ve svém osobním životě a volném čase. Jsou v rozporu jak s 
elementárními zásadami demokratického politického a právního řádu, tak i se 
skutečnými zájmy socialistické společnosti, kterou kasárenská reglementace 
každého kroku v životě lidí poškozuje, diskredituje a odsuzuje ke stagnaci a 
zaostávání. 

V Praze 8. září 1976 

72 



Doc. JUDr. Zdeněk Mlynář CSc. 

Zasláno: 

Předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR 
Předsednictvu vlády ČSSR 
Generálnímu prokurátorovi ČSSR 
Předsedovi Nejvyššího soudu ČSSR 
Ústřednímu výboru KSČ 
Tisku a sdělovacím prostředkům 

převzato z "Hnědé knihy" o procesech s českým undergroundem [onl ine J 
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Příloha Č. 4: úryvek ze záznamu soudního přelíčení s I. 
Jirousem a spol. 
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Ukázka Záznamu ze soudního přelíčení s I Jirousem a spol. , ÚSD AV ČR: 
Sbírka Františka Cikánka: Persekuce, protesty proti nezákonnému stíhání 
občanů aj. 
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Příloha č. 5: Prohlášení Charty 77 

.Pl'oh1álenť 

Charty 77 

Dne 13.10.1976 b117 .,e S1:>!rce sákonA essa /l.l20/ nef8jn~ -hal
národnť pakt o obeansk1ch • poli t1 clQ ch prá.,ech- • -1I •• Wrodn! pak.t o 
boepod4fekých, sociálních a kulturních prá.,ech", kter4 bY11 jm~n .. nalí 
r.~bl1k7 podepsány ., roce 1968 •• t.,rz~ ., B.l.~cb roku 1975 a .,.tou
pl17 u ná. " platnost. dn_ 2:3.3.1976. Od tá 401:>7 .aJ! i nsU obean4 pral
"O s nál .tát povinnost ee J~l ~!dlt. 

SYoboQ7 • prá"a lidí, je! tyto palct7 zaručují, jsou ddleHt$1Il1 ci
"UhačnÍJlll hodnote!, k n1m! ., d~J1n'ch uU·oval0 l1.n í mnoha polcroko
"jeh 811, a jejicb uzálcon~nť m~h význaaml pomoci hlDánnÍ1aU -.;ý'yojl nal! 
společnosti. 

Vitála. proto, že Československá 8oclallstic;Cá republika k t,Čfl1t,O 
pakte. pf1stoupUa. 

Jejich zYefejnšt! nám ale zároven s novou oa14bavoetí ptipom!n'. 
kolik záltllidnťch obl!ansk.ých práY plat! v oea! zemi &atÚl .. bohužel - jen 
ns papít •• 

Zcel. iluzorní je napiíklad právo na 8votoou projevu, zaručované 
článkem 19 prvního paktUJ 

Deeítkám Ude ob~and je meno!n~no pr-covat v jejich oboru jen pn> to, 

!e zastávej:! názorl od11čné o~ názord oí'lc1áln!ch. Jsou ptltO'2l často ob

jekt_ oejrozmanltějU d1ekrl.tnlnace a Ukanování 1.8 etrany útadll 1 apo
lečensJl:jcb organ1zae!; zbaveni jak5kolt ilIo~no8ti bránIt se, stl5vaj! .e 

pralcUcQ ob~tmi apartheidu. 
Stattsícam óalč!ch občanO je odpír3nB -svoboča 00 strachu" I~re c~e 

prYn:!ho paktu!. prot.ože j"'ou o_cent Ut v trval~ nebezpečí. ~e projevi

li ev' náso~, ztr.tí pracovní a jin1 aO~08tl. 
V rozporu tl č16nke:n 13 er....h!hc plilktu, Zlljl š "ujícÚlt vi)em pr~vo na vzd~ 

Uní, je nesčetn;}1n ml-'č:,'t3 lidem bráněno ve st\Jólu Jen pro jejich n.:lzory 
anebo dokonce pro názo.ry Jejich rodl~O. Cezpočet. občanll l.IIU8! ~!t ve stra
enu. ~e kdyby •• projevili v souladu S6 sv~~ pře8v~c~en~, mohll by b t 
~ .~1 anebo jejich óčtl zbaveni práva n~ vzdělán!. 

Upla.tněnť prúva "v)'hleó&vat. plljťJn8t. a l'oz:šti"ovat, l.n:ťomaco a lIl,yšlen

Iq ,,!ebo druhu, be~ ohledu na hranice, al ústnč. písemně nebo tiskem" ~1 
·proettecnletv!m um'ní- /bod 2. (lánku 1) pr"niho paktu! Je &tťh6no n8-
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jen mlmoaoudnf, 810 l soudně, asto pod roullkou "-rlminálnťbo obYinanť /jak 
o tom 8~fdč! .!mo jtn~ práY~ probíbajíe! procesy a ml.d$~l huč.bník1/. 

SYoboda v.te~njho projevu je po~l.č.oa centrálo!. ~ísenť= v~ecb .d~lo
vacícn roet1edkO i publi~.čnťch a kulturních zaří.en!. 24an~ poltttek9, 

t'uo:l:onelQi čt vl oecQ né zor nebo ěleek$ proje'V. jen trochu oe 'V~kaJ:t-
ci ůzkámu {'šmel of'tc:tfin! ideologie 1 es oti~, nem !cl být nel'e jn oJ j. 
UlCllo~t!n. veřojná krlt1u krbových apolečensk$cb je.,"', j.v;vlou~élIa IIIO~ ... 

noet 'Vefejn1 obran.}' proti oeprwvdlv '111 a urá!llv;1%I nařčanÍln oficiální pro

paganQ;y /zó~onnó o~~an. proti ~ůto~~~ na čest a po.,ěe\-, jodnazn.lnl za
ručovtilná člár:l4:eu. 17 prvn í ho pa}t tu, 'V praxi neex1stuje/f lHvá obviněn! nel
ze v.}''1rfJ ti t Q marn,)' je ka~d.} pokus aocáhnout népravy nebo opravy eoudn! 

cestou; v oblaatl. duchovní fl "ult.um! ~orby je 9ylou "na ot~v;- .má dhlcu-

8e • ..;noho v ěóeclQch fl kul turnťch pracovnficO t jin.,ch občano' j. dl8<:1"11at.no

váno jen pro to, b pted lety legáln~ zveřojňovali ě1 otevhně v)'810Yovali 

náz,)ry, kterJ Goučosná poli tic,d 1II0C oóe",~"'Je. 

Svoboda náborensk~ho " ,v ZDán!, e:lramč 'tajU~t.onn' Unkem 13 rvnfh.o~
tu, je 8~ et J tic~y o~ezcv&n. mo cens' ou 8v~volí, o~lQ~tov 'o!M činnoati ~u-

cnovnťcb, n d nilll!.~ trvale vhf hroz ode~f.cní nebo ztráty stcltD!ho GOU-

hllll8U 8 v:,'kon jejich funkce ; e:xisb..n~nfu L jin .. r.'I po Uha" osob, , t .r~ 

svá otbo~ enská v.)znání SlOVéW čl S~.1ť{ :l ;or ojev!; p ti ov~nÍl!l vý~~ nóbo

:enstv! 411",0 .... 

z,,'st.rojem. o;::a~ ~ení ii čus to i Jpln~,o potl'-cn! hd.,) oC~M!:k:;ch I~rv 

je 8y tá~ fakti ckJho poó"!%en! v~ecn institucí a orgGnlzMc! Ve etj tě pol1-

Ucl!,) dirc"tiv~ apar~ t~ vlácnolJ ť tran,y a rozhodnutím 1ll0CG08Q- '1livl\)ch 

jednotlivcO. l.lstava ČSSl, a ostloitn! ~ony .. prJvn{ n0r::lY' noupnvuj! a..'l1 

o aall a formu; ani tvorbu a apli~ ci takov.; c roŮlodn ... tí J jsou ČIlS to Jen 

\lstní t ob~ani1m v SóIlča nezn6má II jimi nekontrolovatelná; jejich ~dvoóci ne

zoó~ov!oají nikomu než 6~i 50 ~ sv l vluntni hierarchii, prLto~ v!~k ro~
boduj!cú:!. zp.lsobem ovHvňají l!innost zš' ono'; ~rn':ch i v.;kono.'lcb Ol ~4ncl aUt

ní spráY" j stice. odborov~cht z5jcovf ~ i v ~e ch cet&tn1c ~;ol p.čen ých 
o glitJltw:ací , ·tn~! ch pol Hic<.. .. · CJl tr8n , po::lnlkl , závodil, jr; t'-"V , » .1řad ~, . ol 

a al~! ch .. !!~en:!, pf i OJl! je 'fen p:' ""áZY ::t j í pt'ecno&t 1. .. i ' G tá:rol" 

~ftt~ou-l t 6 or&flniz&ce net.o ob ani ~n. v,,:"l du EV .. c."'. Pl..'.V p:1v LMostí 

~o roz~or ft etlé~tivou, r ohou se ~ r~ tlt k ne~ 1 n~ Ln tanci, ; lot ;0 
.. ón neexlat<..j.ÚI v títi} jso v j~n~ 01'!.t!%Ona ... r va, v;;pl .} vajť~ ! 1: .. U.o "l 

1 lil 42 ~rvní .; rló~ t ... /r.rt- c sdr..1ovat. Se a 2:á\:~z ja.ldho: oH ~ cnn! Jol,,, 

v.yí:.onu/ 1 l ! ru: ..:; /NVlU S t ; r .:v. ~':.1 t o tl ve~Qn (v ~rl,) 1;, • • v.,d/ lil 

6 /v)louč!enf o1ea'lJ.l'in ce před z~'"one; / • .Le . to et.(,jv t.u~ cIťn! <:lOn'j,. 

II o utni pr e {cíl:. za.icl.ú" .. t t;1U'l j ...... 'chkoli ,fl . 2M! dl,oroV S ~inj (11 -

gani,uc., k Ml ev$dl h:> podl! kJc • $ocl 41n{c.'1 1'!ÓjlI:. 'l II $vooo"-n( vyu

U.at p.r v "lil tlUvlcu lb d 1. l bn. u B a:r;"lf. ho ... tl.l/ . 
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DaliS! oběaneká práva, v~etně y.}fslovn~ho zákazu "a:v~volndho zasahová
n:! do 8ou.lcrOll!~ho Uvota. ~o rodiny, domova nebo korespondence" /článek l7 
prvního p~tu/, jsou povd~ltv~ naru~ována teki t.1m, !e m1n18tcr~tvo vnitra 

nejr~zněJ~!mi zp1soby kontroluje ~1vot občan~. například o~po$lech~ t01.
.fond II bytd t kontrolou poňt,y. osobnÍlll sledováním, domovními prohlíckQlli. 

buóovQntm sítě intormótord z fad obyvatelstva /~í8kóvQnjch často nepf!puat

ojai hrozblllD1 nobo naopak ellb1/ atd. Často pH t-aD zasahuje <lo roshoaovťin1 
za;u j}stnIiVliteltl, inspiruje diskriminační Ilkce lUadd a organizací, ovlivňuje 

jusLiční or~ány a ridi 1 propagandistická k~p&ně sdělovacích proatfeOkG. 

Tato činnost není regulována zákony, je tajná II občan se proti ní nem,Ue 
nijak bránit. 

V pfofpadech politicky motlvovanáho trestního stíhán! poruťujf v1š e t

tovad lít jU8t1~í orgány práva obvlněnj1ch II ,jej len obhojoby, Z&.rutOVQllÓ 

článkom 14 prvn:!ho paktu 1 čeelcoslovensk$1Jll zákony. Ve vl$zn1dc.h se 8. tak

to odsouzen$mi lidmi zachází zp)eobem, který por~~uje lid~kou dOstojnost 

vbr!čn,ich, ohro~uje Jejich zc1ravf II snaŽ! fl8 je lDor~llnl:t zlOO11t. 

Obecně je poruwván 1 bo~ 2. článku 12 prvního pa~ tG, z rubjíe ob

~u prt5vo svobodně opustl.t 8VOU zom; pod z&mlnkou "OChl'MY n~rodní bez

pečnosti" /bod 3./ je toto právo váz6no nti rlzná nepřípustná poQnínky . Svá

volně 6 postúpuje 1 pH uóčlov Gin{ vat pních. vlz chim atf>tním pHsl"l:ní
kOm, II nichž mnozí nemohou nav /:,;~ívit ~~ ... ,i. nu ll' :klnd jen px'oto, že se pra

covně či pJátelsky Stýkf.1i 8 08ob411ni u n C:e d1.skrtminovan,iml. 

N~kte1<í obČcmá - a{ u~ soukro.:n~, na prucovL ti nebo vcrcJn~, co~ Je 

prliktick:y 11o~n6 Jen v zal r .. ničntch sd~lov"d'ch prosttedcích - n8 $ouetavná 

poru~ovén.í l1.dslc.1ch prbv :.. demoklatlck 'ch evo oe upozorňují a élo;a~j! 8e 

v kon!critni ch pHp.c.'leoh nápravy; jftjich hlasy v čalc z~stáVQj:í v15 1.:'lnou bez 

odezv~, anebo ~e etévají pf@Cmčtem Yy~et~ov~ní. 

Odpovčdnost Zll dodr~ov6ní ol:. aTlských j)r~v v ~et:li padá eanozž'ejmč ph

dev l'oim na politickou fl etátní InOC. 1& ne.ien na ni. Ka~dS neae sv'lj dl od

povMnoeti za obecnd poml:írY t a tady i 7,9 dodri:ovánf uzálton~n.i ch p kto. . l<ta

rd k tomu ostDtnč $~vazuj1 nojen vlády, ale 1 v~cchny ot{Any. 

Pocit t áto s poluodpovH':nosti , vira ve sm:;el ohčlln6~ d Tl( ,LI!I>Vancatt II 

V le k ní, i tlj.,olečná pothba hledut Jej! nov;} tl účin i!lj~í \' .,'1' z . rlvedly 

ná s k cyl.lence vytvořit CtL.Rl'U 71. jejH vzni~ ~ne8 vele "fiČ zn l1ujc.'lle. 

l.lú.!d~l. 77 Jo v oln~ , ni'1'or.o6ln'Í JO otavren~ npoleřl'nství Hl! nhn'ýcí 
přelilv~t,.l;Md, rjzn~ vfly 1 r ', rnSch prClfe ElÍ, I(t('!'§ spojuje v\..10 j('Onotl lv 

i společnč 8e za .. zovat Q roa;>ktov "n! ol;l'lIInslí:Jch tl~ Ic'; co ~:dv v II :í 
zemi 1. ve evčt~ - t~ch p á." tc t.er6 ~1.vv ku pIizná v Jí obo. .lZ ' ::on nó .;J dn ... -

rodní pM 1..)', Závčre!nj akt heJa!.no ti konference, etn6 d H!! 111 dntroČll! 
<loltu.nenty proti v .ll kÓill , n6sllí 8oeil-lnúou j (I.,Jc:.ovn:!mJ útl'ku . It t 16 

Bollht.'nnl! v.J' Ju 1 je VteobecnA deklu'"cf.l Ude" e 1 ~ t' J v ... N. 
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CH.A.lt:U 77 .yr>1etA z. sázecí .ol1darit.7 • ptát.leb! lidí, ktel"! .dí
leJí etu-od o a.ud 1d.414 •• nan epoJlU. a epojuJí .... dJ thot 1 práci. 

CHARU 77 nea! organhac!. nemá stanovl •• tál' or~l e organbaěnl 
poa..íntn' ~hn8uí. pat.fi II ni ka!d,f, ledo eouhlaa! • Jej! lII7llenkou, 11 .. 
~aaUlí •• její práce a po4poruj. ji. 

CtI.iJťU 71 neni úkladnou k opoziční polttlc:k4 l!1.nno.tl. Chce elou..Ht 

ob.co4llau újllu jako mnoh6 podobn' občanek' l.nlc1atiY" v rOsnjeh z.ícb na 

Upadl 1 Vlchodě. tJechce te<\1 ")'ty~o .. t vlaatn! progr~ politických čl 

epoleěenelo:jch rei'orcnebo =fn, ale v4at. " oblaaU ev iho p~ooben! }(on.truk
tlTní al_log. politickou. státní .oc!, zejQána tím, ~e bude upozorňov.t 
na clzn' konk.dtn!pt!p.~ porullovéní l1ds:C$ch • občan&k,tch pr 61', připra

vovat Jejich do~.ntac1. nnrho.,.t h!en!, přecUád_t r-~&n~ obocněj~! 

ná~, emUuj!ci le }:Irohlubování těchto práv III jejich záruk. yllsoblt jako 

pro.Uední'k v pHpadn:fch konfliktních eituacích, lcter4 ID'He bezpr6.,! vyYo

lat, atd. 
SYjm Qmbol1clci1l jrA-án. zó'ruň<lj. CR.t.R'IA 17. h uniká na prahu r0-

ku, který b) 1 prohláěen rokelll pré" poll ticlcjc:h vězňll a v nt lllž ID~ bělehrads

k' Ico.nference &.l.::oumat pln!ní dvaalel z aelelnet. 
Jako signatáři tohoto prohlát en! pově1'Uj~e prof. Lr Jana Patočku 

LrSc .. r h. c •• Václava Havla a prof'. : r JH! ho Há j ka llrS8 úlo·;ou mluvčích 

Clli..RH 77. 1 1 to mluv l! í jl plnomocn ě zas tupuj! j ak pře, e t~ to t ll1 a j in~'m 1 
organizacemi, tak v1ed na~í a ev~tovou ver c ~nost!t a 8v;~i ~o~ý18y zuraču

jt autenticit·ol jejích dok:w:ent.l1 . V ná s i v c .. H !ch ol:. "nech. lcteřť se ;>H

pojí, boleou mít 8"á 8polupracovní~, ~ter! se s ni~1 zl1čaetT.í potlebn;ch 
Je<lnán!, ujmou se dílCích úlcol>l fO l:: ~clou 8 n i mi 8cílet ve!!cerou o<'l "ov~c.!noet. 

Věřťme, h C!i.tJťI .ri. 77 př16;:.~je 1: tOlllu, aby v Čee!cos!vvensku v ~ l (.hn l 

občané pracova.l1 li Hli jako sveboe.n! licá . 

převzato z výstavy " Souhlasím s prohlášením Charty 77 z 1.1.1977 - Podpisy 
prvních signatářů Charty 77" [onlineJ 
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Anotace 

Tato bakalářská práce charakterizuje činnost kapely The Plastic People of 

the Universe, která u nás působila od roku 1969. Protože v období nastupující 

"nonnalizace" odmítla ustoupit sílícímu nátlaku mocenských struktur, byla 

zbavena profesionálního statutu a donucena přestat veřejně vystupovat. 

Přestože se hudebníci stáhli do ústraní a hráli už jen pro své přátele, režimu byli 

stále trnem v oku. Po několikaletém pronásledování byli v roce 1976 zcela 

nepochopitelně odsouzeni k trestům odnětí svobody. Nesmyslnost tohoto 

procesu byla natolik evidentní, že zaktivizovala politicky a ideově různorodé 

iniciativy, které pojil společný cíl: bojovat za občanská a lidská práva. Sdružily 

se proto v nezávislé občanské iniciativě Charta 77, která byla odhodlána 

zoufalou situaci v totalitním Československu konečně změnit. 

Klíčová slova: 

The Plastic People ofthe Universe, hudební skupina, underground, nonnalizace, 

totalitní Československo, soudní proces, občanská a lidská práva, Charta 77 
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Summary 

This bachelor essay characterizes activity ofthe music group The Plastic 

People ofthe Universe, which was originated in 1969 in Czechoslovakia. This 

music group refused to submit enforcement of coming "normalization", thaťs 

why they have lost professional statue and couldn't play in public any more. 

Although the musicians played only for their friends at private celebrations, 

they were persecued by totalitarian regime and eventually were imprisoned in 

1976. This sentence was so shocking that different people with disparate 

political and ideological confessions united in informal civic initiative Charter 

77. This people were resolved to fight for humen and civil rights and to change 

the desperate situation in Czechoslovakia. 

Keywords: 

The Plastic People ofthe Universe, music group, underground, normalization, 

totalitarian Czechoslovakia, the lawsuit, humen and civil rights, Charter 77 
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