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Abstrakt
Předmětem  diplomové  práce  „Vybrané  samizdatové  časopisy  let  1980  až  1987  (X 

Desítka/Violit a Jednou nohou/Revolver Revue) je podat obraz o vzniku a fungování 

těchto  časopisů  v  kontextu  doby.  První  část  práce  je  zaměřena  na  obecný  popis 

historických událostí, především období  kolem nástupu Gustáva Husáka do čela KSČ a 

počátku normalizace. S touto změnou souvisí témata jako politické čistky a procesy a 

vývoj opozice. Druhá kapitola se věnuje fenoménu Charty 77, jejímu vzniku, odezvě na 

ni  ze  strany  stranického  a  státního  aparátu  a  tomu,  co  znamenalo  být  chartistou  v 

běžném životě.  Ve třetí  kapitole  je  stručně  vymezen  pojem samizdat.  Čtvrtá  a  pátá 

kapitola je věnována samotným časopisům. V šesté kapitole probíhá jejich porovnání 

především z hlediska výroby a distribuce.

Abstract
The subject of the thesis “Selected samizdat magazines 1980 – 1987 (X Desítka 

(Ten)/Violit and Jednou nohou (One Foot)/Revolver Revue)” is to give a picture of how 

these magazines were created and how they functioned in the context of the time. The 

first part of the thesis gives a general description of historical events, especially the 

period surrounding Gustáv Husák’s rise to become the head of the Czechoslovak 

Communist Party and the start of normalisation. This change brought about issues such 

as political cleansing and trials and the development of opposition. The second chapter 

is devoted to the phenomenon of Charter 77, its origins, the response to it by the party 

and state apparatus and what it meant to be a Charter 77 member in everyday life. The 

concept of samizdat is briefly defined in chapter three. The fourth and fifth chapters 

deal with the magazines themselves. In the sixth chapter they are compared mainly in 

terms of production and distribution. 
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Úvod
Téma  své  diplomové  práce  jsem  si  zvolila  proto,  že  se  zajímám  o  období 

normalizace  v  Československu,  konkrétně  o  dobově  příznačný  fenomén  samizdat. 

Domnívám se totiž, že i novější historicko-vědné práce (s datem vzniku po roce 1989) 

věnují tvorbě samizdatu mnohem menší prostor než normalizačním titulům, které byly 

distribuovány prostřednictvím oficiálního tisku. Dalším z důvodů je můj zájem o roli a 

vývoj médií v normalizační společnosti.

Důležitým  kritériem  při  výběru  tématu  mé  diplomové  práce  bylo  též  téma 

kultury  a  můj  zájem  o  tvorbu  autorů,  kteří  se  počátkem  80.  let  dvacátého  století 

shromáždili kolem samizdatových sborníků a edic X (Desítka) s literární přílohou Violit 

a  později,  v  roce  1985,  kolem časopisu  Jednou nohou,  později  přejmenovaného  na 

Jednou nohou/Revolver Revue1. Byl to okruh tvůrců - literátů a výtvarníků - spřízený 

nejen generačně,  ale  i  vazbou k Praze.  Skupina začínajících  autorů,  která  se snažila 

tvořit a své práce zveřejňovat bez ohledu na normalizační kontext. 

Práce je opatřena poznámkovým aparátem a seznamem použitých materiálů s 

přílohami. 

Název práce dostál změny v podobě uvedení jména zkoumaných časopisů tak, 

jak  mi  bylo  vedením  katedry  doporučeno  při  aktu  schválení  tezí.  Původní  název 

Vybrané samizdatové časopisy let 1980 až 1987 se tedy změnil na Vybrané samizdatové  

časopisy let 1980 až 1987 (X Desítka/Violit a Jednou nohou/Revolver Revue).

V úvodní  části,  která  se  pokouší  o  zasazení  tématu  práce  do  historického  kontextu 

politické  a  kulturní  situace  Československa  v  období  po  roce  1968,  jsem  čerpala 

především z knih historika Milana Otáhala, který je autorem mnoha věděckých studií, 

zabývajících  se  tématem  normalizace.2 Nejvíce  jsem  čerpala  z  jeho  publikací 

1

Časopis se zpočátku jmenoval Jednou nohou, v čísle 5 a 6 se název rozšířil na Jednou nohou Revolver 
Revue. Od sedmého čísla titul Jednou nohou mizí a zůstává Revolver Revue.

2 Milan Otáhal se v 60. letech jako člen KSČ účastnil reformního procesu, kvůli významnému podílu na 
zpracování a vydání knihy Sedm pražských dnů (tzv. Černá kniha) byl propuštěn z Historického 
ústavu ČSAV a v roce 1970 byl taktéž vyloučen z KSČ. Patřil mezi první signatáře Charty 77 a od 
konce sedmdesátých let až do roku 1989 působil v redakční radě samizdatového sborníku Historická 
studia. Po roce 1989 nastoupil do Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Milan Otáhal vydal 
řadu publikací, které se zabývají mapováním období let 1869-1989.  Mezi nimi například knihu Deset 
pražských dnů: 17.-27. listopad 1989, Křižovatky XX. století: Světlo a bílá místa v nejnovějších 
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Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání3 a Podíl tvůrčí inteligence na pádu  

komunismu4.  Tuto  kapitolu  jsem oproti  původnímu  plánu  pojala  poněkud  obšírněji, 

protože jsem si v průběhu psaní uvědomila, jak jsou události v období kolem násilného 

potlačení Pražského jara a nástupu normalizace důležité k pochopení nebo nepochopení 

postojů občanů z různých sfér veřejného života v následujících dvou dekádách.

Druhá část je pohledem na fenomén Charty 77. Tato kapitola je zařazena navíc, 

a rozchází se tak tedy výčtem kapitol v původních schválených tezích, považovala jsem 

však  za  vhodné   se  tomuto  tématu  věnovat  v  samostatné  kapitole,  protože  vhodně 

předznamenává následující části práce o samizdatu a samotných časopisech.

Ve třetí části se věnuji vymezení pojmu samizdat a jeho roli v Československu 

70. a 80. let dvacátého století. 

V další  kapitole  se  již  zaměřuji  na obsahovou a formální  stránku vybraných 

periodik.  Zajímají  mě  především okolnosti  jejich  vzniku,  jejich  tematické  zaměření, 

jednotliví přispívající autoři a jejich motivace, i formální stránka, jako je způsob výroby 

a distribuce. 

Cílem mé práce  je  zpřístupnit  pohled  do  zákulisí  vzniku  vybraných  českých 

samizdatových periodik a postihnout odlišnosti mezi nimi. 

Podobným tématem, avšak z hlediska především literárně vědního, se zabývá 

diplomová práce Samizdatový okruh sborníku X („Desítka“)/Violit  a Edice pro více, 

Víta Bezdíčka,  obhájená v roce 2003 na FF UK, Katedře české literatury a literární 

vědy.

Při analýze vybraných titulů vycházím jak z primárních zdrojů, tedy z výtisků 

daného  periodika,  které  byly  fyzicky  dostupné  v  knihovně  Libri  prohibiti  X 

Desítka/Violit č. 7 a 8, všech 7 čísel  časopisu  Jednou nohou a Jednou nohou/Revolver 

Revue. Čerpám však také ze zdrojů sekundárních, například z internetových. Velmi mi 

pomohla  též  naskenovaná vydání  všech osmi  čísel  sborníku X (Desítka),  kterou mi 

poskytl pan Jiří Gruntorád v naskenované podobě. Přínosem  pro  tuto  práci,  mi  byly 

rozhovory  se  dvěma  zásadními  aktéry,  kteří  stáli  u  zrodu  obou  titulů,  Viktorem 

Karlíkem a Jáchymem Topolem.

dějinách, publikaci Opozice, moc, společnost. Příspěvek k dějinám „normalizace” (1994) a mnohé 
další. 

3 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, vol. 36. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, 105 s.  ISBN 80-728-5011-3

4 OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Kruh nezávislé inteligence. Brno: 
Doplněk, 1999. (Knihy, dokumenty.) str. 7. 162 s. ISBN:80-7239-050-3
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 1 Historický kontext
Ačkoliv je pro předmět této práce podstatný vývoj české společnosti v 70. a 80. 

letech 20. století, nelze opomenout ani události předcházející tomuto období. Pro vznik 

samizdatu jsou do značné míry určující události roku 1968, proto považuji za vhodné 

toto období - a dobu následující - alespoň zhruba nastínit. 

 1.1 Pražské jaro
Podle  Prečana  se  Pražské  jaro  1968  stalo  jedním  z  nejvážnějších  pokusů  o 

reformu socialismu sovětského typu. Od jiných pokusů se odlišovalo tím, že tentokrát se 

stalo  záležitostí  nejen  úzce  vnitrostranickou,  ale  bylo  podporováno  taktéž 

nezanedbatelnou částí obyvatelstva. Právě v této době se ve společnosti postupně rodí 

nezávislé  veřejné  mínění.  Začínají  se  též  objevovat  první  zárodky  občanské 

společnosti.5 Dle Doskočila, pokus o tzv. socialismus s lidskou tváří  byl pokusem o 

odstranění existujících vad a „o určitou demokratizaci a úpravy, které by socialistický  

model zefektivnily a učinily opět přitažlivým“.6 

Sovětský svaz však tento vývoj vnímal  jako hrozbu ztráty kontroly a vlivu v 

zemi  a  obával  se  negativního  dopadu na  obranyschopnost  a  na  hospodářství  celého 

bloku socialistických zemí,  v němž ČSSR zastávala významné postavení.7 A tak byl 

obrodný proces  v  Československu brzy násilně  přerušen intervencí  vojsk  Varšavské 

smlouvy.

 1.2 Počátek normalizace v Československu
Okupací Československa armádami pěti zemí Varšavské smlouvy8 v noci z 20. 

na  21.  srpna  1968  skončilo  období  Pražského  jara.  Od  tohoto  okamžiku  lze  v 

5 PREČAN, Vilém: Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér Pražského jara 1968. In: PECKA, 
Jindřich a Vilém PREČAN. Proměny Pražského jara 1968-1969: sborník studií a dokumentů o  
nekapitulantských postojích v československé společnosti. Brno: Doplněk, 1993. Studie, materiály, 
dokumenty. ISBN 80-85765-02-0,  s. 13-36.

6 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 412 
s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-204-2, s. 21.

7 Tamtéž, s. 22.
8 Akce se zúčastnila vojska Sovětského svazu (SSSR), Polské lidové republiky  (PLR), Maďarské 

lidové republiky (MLR), Bulharské lidové republiky, (BLR) a Německé demokratické republiky.
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Československu sledovat kroky, vedoucí k normalizaci. Ve dnech 23.- 26. srpna jednali 

v Moskvě českoslovenští političtí zástupci s vedením Sovětského svazu a k 31. srpnu 

schválil  ústřední  výbor  Komunistické  strany Československa  text  tzv.  moskevského 

protokolu.  Jeho  přijetím  československá  strana  kapitulovala  a  zavázala  se  k  plnění 

sovětských požadavků. Tímto novým základním politickým dokumentem státu se mimo 

jiné legalizoval pobyt sovětské armády na území Československa.9

K rozdrcení  reformního  procesu a  k zajištění  návratu  Československa zpět  k 

neostalinskému systému se Sovětský svaz pokusil využít Alexandra Dubčeka10 a další 

politiky reformního křídla. Podstatou Dubčekovy nové politické linie bylo překonání 

nedůvěry  sovětského  vedení,  plnění  tzv.  moskevského  protokolu  a  normalizování 

poměrů v zemi.11

Již  dne  13.  září  1968  schválilo  Národní  shromáždění  tři  zákony,  omezující 

ústavní  a  občanská  práva.  Mezi  nimi  zákon  č.  127/1968  O některých  přechodných  

opatřeních v oblasti tisku a dalších hromadných informačních prostředků. Tento zákon 

„umožňoval  obnovení  předběžné  cenzury  a  deklaroval  systém  sankcí  vůči  

vydavatelům“.  Tímto  aktem  byla  znovu  zavedena  cenzura  a  tedy  „skončilo  krátké  

období svobody médií“.12 

 1.3 Nátlak na Dubčekovo vedení
Jak  uvádí  Otáhal,  „taktika  kompromisů  a  neustálého  ustupování  Dubčekova  

vedení  před  Moskvou  a  domácími  vykonavateli  narážela  především  na  odpor  

9 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 
evropských dějinách. Díl čtvrtý: od roku 1918. První vydání. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 360 s. 
ISBN 80-7185-794-7, s. 239.

10 Dubček, Alexander (1921-1992) - slovenský politik a státník, Jeden z hlavních představitelů 
reformního proudu v KSČ v 60. letech, vůdčí osobnost a symbol Pražského jara 1968, těšící se 
mimořádné popularitě doma i v zahraničí. V letech 1963-1968 1. tajemník Komunistické strany 
Slovenska, v letech 1968-1969 1. tajemník Komunistické strany Československa, v letech 1969-1970 
poslanec sněmovny lidu Federálního shromáždění. In: Rok 1968 posrpnový vývoj událostí [online]. 
Praha: Tomáš Vlček, c1999-2017 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/1968/1968_11_01.php 

11 BÁRTA, Miloš. Pokus o záchranu reformního programu. In  Československo roku 1968. 2. díl:  
počátky normalizace. Ed. BELDA, Josef, FELCMAN, Ondřej, MENCL, Vojtěch. Praha: Parta, 1993. 
ISBN 80-901337-9-7, s. 5.

12 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií od počátku do  
současnosti.  Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-
8, s. 313.
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veřejnosti“.13 Přispělo k tomu zejména schválení československo-sovětské smlouvy o 

dočasném  pobytu  sovětských  vojsk  v  Československu.14 Souhlas  s  podpisem  této 

smlouvy získal Brežněv15 na schůzi sovětských a Československých politiků16, která se 

konala ve dnech 3.-4. října 1968 v Moskvě17. 

Jednání o vlastním textu smlouvy pak pokračovalo ve dnech 14. a 15. října 1968. 

Dne 18. října  byla smlouva ratifikována zasedáním Národního shromáždění. Hlasovat 

pro  odmítlo  jen  1418 poslanců  z  přítomných  242  poslanců,  a  smlouva  byla  tímto 

schválena.

Dalším  vývojovým  předělem  bylo  zasedání  ÚV  KSČ  v  listopadu  1968. 

Výstupem z tohoto zasedání byla rezoluce, zčásti nahrazující Akční program19. Podpora 

předních představitelů reformního proudu ze strany studentů a odborových organizací 

začala  slábnout.  Dubčekovo  vedení  již  nadále  nebylo  schopné  realizovat  obrodný 

proces.  Studenti  svých  cílů  nedosáhli,  „vedení  KSČ je  nepodpořilo  a  sami  nebyli  

schopni strhnout do akcí ani dělníky, ani veřejnost".20 

Nový  impuls  studentskému  hnutí  a  celé  společnosti přišel  v  lednu  1969  v 

souvislosti  se  sebeupálením  Jana  Palacha,  radikální  činem  a  radikální  formou 

politického protestu.21

13 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, 124 s. ISBN 80-85800-12-8. s. 12.

14 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 12.

15 Brežněv, Leonid Iljič (1906 - 1982), sovětský politik a nejvyšší představitel Sovětského svazu a 
Komunistické strany Sovětského svazu v letech 1964 až 1982.

16 Schůzky ze zúčastnili Alexander Dubček, Oldřich Černík a Gustáv Husák.
17 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 

evropských dějinách. Díl čtvrtý: od roku 1918. První vydání. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 239.
18 Jména poslanců, hlasujících proti: Božena Fuková, Gertruda Sekaninová, František Kriegel a 

František Vodsloň. Jména deseti poslanců, kteří se zdrželi hlasování, nebyla zveřejněna.
19 Akční program KSČ byl základním dokumentem Pražského jara. Byl přijat na zasedání ÚV KSČ, 

konaném ve dnech  1.-5. dubna 1968. Představoval koncepci pokusu reformy socialistického zřízení 
po stránce ekonomické, politické i společenské. "Socialismus se může rozvíjet jen tím,že otevře  
prostor pro uplatnění různých zájmů lidí a na tomto základě bude demokraticky vytvářet jednotu  
všech pracujících", konstatuje se v dokumentu.In: Akční program KSČ [online]. Praha: Bedřich 
Marjánko, c1999-2017 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php 

20 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 13.

21 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 13.
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 1.4 Gustáv Husák prvním tajemníkem ÚV KSČ
V té  době stále  více rostla  společenská  role  dělníků.  Dělnické  hnutí  dosáhlo 

svého  vrcholu  na  konci  roku  1968,  a  to  bojem  o  funkci  předsedy  Federálního 

shromáždění.  Gustáv  Husák,  představitel  tvrdého  prosovětského  křídla,  usiloval  o 

obsazení  této  funkce  Slovákem.  Akce  na  podporu  J.  Smrkovského,  dosavadního 

předsedy Národního shromáždění, skončila neúspěšně. 

Jak  uvádí  Otáhal  „K  rozhodnému  útoku  proti  Dubčekovi  poskytly  záminku  

demonstrace v  březnu  1969 po vítězství  československého hokejového mužstva nad  

mužstvem sovětským.“22 Českoslovenští  hokejisté porazili  hokejisty Sovětského svazu 

hned dvakrát. Po prvním vítězství začalo sovětské vedení připravovat provokační akce. 

Když  28.  března  1968  vyhrálo  československé  družstvo  nad  Sovětským  svazem 

podruhé, obyvatelé mnoha měst vyrazili do ulic. U většiny z nich nešlo jen o projev 

radosti nad výhrou v ledním hokeji, ale také o pocit zadostiučenění a o odvetu za srpen 

1968. Na Václavském náměstí se sešlo kolem 150.000 lidí.  Situace zneužili agenti Stb 

k provokaci.  Několik z nich začalo vrhat dlažební  kostky  (předem jimi  samotnými 

navezené)  na  výlohu  kanceláří  Aeroflotu23 a  následně  se  pak  někteří  jedinci  z 

rozvášněného davu nechali strhnout a kanceláře zdemolovali.24  

Dne  17.  dubna  1969,  na  zasedání  ústředního  výboru  KSČ.  byl  Alexander 

Dubček „odstraněn z funkce a na jeho místo zvolen Gustáv Husák, kterého si Moskva  

vybrala za nástroj realizace svých záměrů.“25

Zvolení  Gustáva Husáka26 prvním tajemníkem ÚV KSČ se stalo mezníkem a 

završilo první fázi normalizace.   Jak shrnuje Doskočil:  „Co se v Moskvě nepodařilo  

prosadit v srpnu 1968 vojenskou cestou, tedy dosadit kolaborantskou vládu, bylo nyní  

provedeno politickými prostředky domácího původu, koalicí konzervativců a realistů.“27 

22 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 13.

23 Václavské náměstí 11, budova Darexu.
24 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 

Knihy dokumenty, s. 21.
25 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 

Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994. s. 13.
26 Husák, Gustáv (1913-1991), slovenský právník, československý politik a prezident, v 60. letech jedna 

z hlavních osobností reformního proudu, v období Pražského jara  stoupenec A. Dubčeka, od dubna 
1968 místopředsedou vlády, iniciátor ústavního zákona o federativním uspořádání republiky, účastník 
moskevských jednání v srpnu 1968, od dubna 1969 v čele KSČ: do května 1971 první tajemník, od 
května 1971 do prosince 1987 generální tajemník ÚV KSČ. Od 29. května 1975 prezident republiky. 

27 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 
Knihy dokumenty, s. 229.
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A dále charakterizuje osobnost Gustáva Husáka: „Na dalších dvacet let se zařadil mezi  

dominantní osobnosti naší politické scény i východního bloku. Odvrácenou stranou jeho  

politické kariéry byl dlouhodobý ekonomický,  kulturní a morální úpadek republiky a  

ponížení národů Československa. Zřejmě ani on v okamžiku své volby netušil, že jeho  

dvacetiletá vláda bude pro zemi takovou katastrofou.“28

Zvolení Husáka prvním tajemníkem, a tak i fakticky nejvyšším představitelem 

státu, se ale stalo také impulzem pro nový vývoj opozice. Veřejný odpor projevovaly 

sice spíše jen malé skupiny společnosti, především z řad studentů, přesto ale došlo ještě 

ke  zmobilizování  obyvatel  některých  velkých  měst  a  k  masovému  protestu  při 

příležitosti prvního výročí okupace Československa. Dne 21. srpna 1969 se uskutečnily 

v Praze, Brně a částečně v Liberci spontánní stávky a demonstrace, které byly režimem 

tvrdě potlačeny.  Podle Otáhala, tyto akce  „potvrdily,  že Husákovo vedení nemělo ve  

společnosti oporu, že své pozice mohlo upevnit pouze násilím a politické odpůrce bylo  

schopno  porazit  nikoli  politickými,  ale  pouze  administrativními  a  mocenskými  

prostředky.“29

 1.5 Vývoj opozice
Novou fází ve vývoji opozice, bylo vydání Manifestu deset bodů30.  Manifest, 

adresovaný  Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  České  národní  federální  vládě,  vládě 

České socialistické republiky a ÚV KSČ,  podepsali R. Battěk, V. Havel, L. Kohout, K.  

Kyncl, M. Lakatoš, V. Nepraš, L. Pachman, J. Tesař, L. Vaculík a J. Wagner. Někteří z 

autorů Manifestu byly tehdy stále ještě členy komunistické strany, jiní nestranící „kteří  

se aktivně angažovali v Pražském jaru a zastávali velmi radikální stanoviska“.31

Podle Otáhala tento dokument32 znamená určitý posun, protože autoři manifestu 

„položili důraz i na lidská a občanská práva“33 a byl tak významný nejen pro signatáře, 
28 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 

Knihy dokumenty, s. 229.
29 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 

Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 13.
30 Datováno 21. srpna 1969.
31 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 

Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 15.
32 Text manifestu In: Deset bodů adresovaných Federálnímu shromáždění ČSSR, České národní radě,  

federální vládě, vládě České socialistické republiky a ÚV KSČ [online]. Praha: Tomáš Vlček, c1999-
2017 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/txt/txt_1969_10bodu.php 

33 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, s. 15.
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ale také jako demonstrace toho, že ne všichni občané jsou smířeni s normalizací. Otáhal 

též  upozorňuje  na  skutečnost,  že  v  textu  Manifestu  můžeme  najít  již  „zárodky 

nepolitické politiky,  která se stala charakteristickým přístupem určité části  disentu k  

společenským problémům v pozdější době“.34  

Komunističtí funkcionáři neprodleně zasáhli, Luďěk Pachman, Rudolf Battěk a 

Jan Tesař  byli  zatčeni  a po několik měsíců drženi  ve vazbě.  K procesu se signatáři 

tentokrát nedošlo.35 

„Jinak tomu bylo v případě členů ilegální skupiny, známe pod názvem Hnutí  

revoluční  mládeže  nebo  Revoluční  socialistický  strana  (Československo)“.36,  uvádí 

Otáhal.

Zrod této  radikální  levice  v  Československu  ovlivnila  tzv.  Nová  levice  - 

myšlenkový směr a společensko-politické hnutí levicového zaměření,  vzestupující  od 

60. a 70. let 20. století na západě. Hnutí odmítalo „nejen východní, ale i západní systém,  

a v roce 1968 významně ovlivnilo studentské hnutí“.37

„Základem radikálního křídla byli  studenti  Filozofické  fakulty  KU v Praze38,  

kteří  se  dostali  do kontaktu s  P.  Uhlem a společně  se rozhodli  založit  samostatnou  

organizaci. (…) Základní prvky programu lze shrnout takto: Hnutí revoluční mládeže  

nepokládalo  tehdejší  režim  za  socialistický,  nýbrž  za  centralistitcký,  byrokratický,  

autoritářský a totalitní, neboť rozhodující politickou a hospodářskou moc mělo v rukou  

mocenskobyrokratické  centrum,  které  bylo  mezinárodně  propojeno  a  podřízeno  

sovětskému centru.“39

Jak  dále  Otáhal  uvádí,  přestože  intervence  vojsk  Varšavské  smlouvy  do 

Československa zasadila ránu sovětskému socialismu, někteří levicově orientovaní lidé 

se  nechtěli  myšlenky  socialistmu  vzdát  a  hledali  a  nacházeli  východisko  v 

„samosprávném socialismu, který v sobě nesl prvky anarchismu /vztah k státu/, ale i  

trockismu /kritika  stalinsmu jako  byrokratického  systému  IV.  internacionálou/.  Ani  

34 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 15.

35 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 16.

36 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 15.

37 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 17.

38 mezi nejaktivnější patřili Jan Frolík, Egon Čierný, Jaroslav Bašta, Jaroslav Suk
39 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 

Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 17.
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tento program však již nemohl obyvatelstvo mobilizovat k větší aktivitě proti politice  

normalizace, jak ji začalo provádět Husákovo vedení“.

Mocenské  orgány  však  opět  zasáhly,  činnosti  Hnutí  revoluční  mláděže  byla 

zastavena a skupina byla zatčena. V březnu 1971 bylo odsouzeno 16 lidí za podvracení 

republiky.

„Soud  s  členy  hnutí  byl  prvním  velkým  politickým  procesem  v  Československu  po  

srpnové  okupaci v roce 1968 a dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969, proto i tresty  

byly vysoké; hlavní obžalovaný P. Uhl byl odsouzen na 4 roky odnětí svobody.“40

 1.6 Čistky
Nové vedení  v čele s Husákem zaměřilo svou pozornost na upevňování svých 

pozic a na eliminaci opozice. Tato politická linie byla schválena na zasedání ÚV KSČ v 

květnu 196941. Na tomto zasedání byly též udělovány tresty signatářům42 manifestu Dva 

tisíce slov.43 Značný rozruch způsobil také projev Františka Kriegla, člena ústředního 

výboru a jednoho z nejradikálnějších reformátorů, který zpochybnil legitimitu smlouvy 

o dočasném pobytu sovětských vojsk a Husákovu politiku označil na návrat před leden 

1968. Husák reagoval návrhem Kriegla vyloučit  nejen z ústředního výboru,  ale i  ze 

strany. Podle Doskočila, toto vylučování bylo předzvěstí budoucích čistek.44

V  lednu  197045 přijalo  plenární  zasedání  ÚV  KSČ  Dopis  ÚV  KSČ  všem 

základním organizacím a členům strany k výměně členských legitimací KSČ. Tímto byly 

40 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 17.

41 Zasedání ÚV KSČ se konalo ve dnech 29.-30. května 1969 a jako svůj hlavní úkol přijalo "obnovit 
marx-leninskou jednotu KSČ a její vedoucí úlohu, konsolidovat hospodářství a prohloubit 
internacionální svazek se SSSR a socialistickými zeměmi". In: Totalita.cz: Kalendárium roku 1969 
květnové události [online]. Praha: Jarmila Cysařová, c1999-2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1969_05.php 

42 Z ústředního výboru byli tak vyloučeni František Vodsloň, Karel Kosík, František Pavlíček a Karel 
Pavlištík. Všichni odmítli svůj podpis odvolat. In: DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie 
jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006.  Knihy dokumenty, s. 320-322.

43 Výzvu Dva tisíce slov (Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům,  
umělcům a všem) sepsal spisovatel Ludvík Vaculík . Text byl dne 27. června 1968 otištěn v 
Literárních listech a v denících Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny. Výzva vyjadřovala obavu , 
aby nedošlo k ukončení politických reforem a nabádala občany k aktivitě. Výzva, kterou podepsalo 
120.000 občanů, vyvolala odmítavou reakci předsednictva ÚV KSČ. In: BEDNAŘÍK, Petr, Jan 
JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií od počátku do současnosti.  Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 287.

44 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 
Knihy dokumenty, s. 320-322.

45 Dopis byl otištěn v Rudém právu  3. února 1970. 
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odstartovány tzv. prověrky. Byl spuštěn proces, jehož cílem byla „očista KSČ od všech 

‚nepřátelských,  revizionistických  a  pravicových  živlů‘,  obnovení  jednoty  strany  na  

základě  marxismu  leninismu,  obnovení  a  upevnění  vedoucí  role  strany  a  její  

akceschopnosti a revoluční bojovnosti“.46 

Jak uvádí Otáhal, prověrky, jako akt politické pomsty, postihly na půl milionů 

členů.  Byly  zaměřeny  proti  politicky  angažovaným  komunistům,  především  proti 

inteligenci. Pro takto postižené lidi to znamenalo taktéž existenční problémy a  „řada z  

nich  byla  zařazena  do seznamu ‚nepřátel  socialismu‘  a  sledována  policií“.47 Řídící 

orgány komunistické strany věnovali mimořádnou pozornost ideologické oblasti, tedy 

kultuře, umění, vědě a sdělovacím prostředkům. Oběťmi prověrek se stala i značná část 

technické inteligence, oproti tomu zemědělská inteligence nebyla podle materiálu ÚV 

KSČ zasažena oportunismem tolik, jako jiná odvětví.48

Složitější situaci muselo Husákovo vedení řešit v případě umělecké inteligence. 

Podle Otáhala, zde musel aparát KSČ použít převážně mocenských a administrativních 

prostředků v podobě poskytování výhod vybraným tvůrcům. „Největší problémy měl se  

Svazem filmových a televizních umělců, který byl nakonec vyloučen z Národní fronty a  

tím ztratil i legalitu, a se Svazem spisovatelů.“49 

Čistky se však týkaly všech vrstev společnosti, nejen straníků. V tomto období 

se  více  než  devadesát  tisíc  občanů Československa  rozhodlo  pro emigraci.  To však 

znamenalo zpravidla trestní stíhání.50 Značná část z nich byla odsouzena za odchod do 

zahraničí, kde zůstala bez souhlasu československých úřadů, a to podle § 109 trestního 

zákona („opuštění  republiky“),  který byl  přijat  v  roce 1961.  „Pokud československý  

občan  bez  povolení  úřadů opustil  území  republiky,  měl  být  podle  tohoto  paragrafu  

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo nápravným opatřením.  Do 

konce osmdesátých let bylo podle § 109 trestního zákona celkem odsouzeno a následně  

46 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 19.

47 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 19.

48 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 20.

49 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 22.

50 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 
evropských dějinách. Díl čtvrtý: od roku 1918. První vydání. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. s. 242.
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rehabilitováno 110 485 osob (nejvíce  v  letech  1970: 13.363, 1971: 20.163 a 1972:  

12.263).“ 51  

 1.7 Politické procesy
Otáhal uvádí,  že  přestože bylo  opoziční  hnutí  omezeno na menší  skupinky s 

nepatrným vlivem  na  širší  vrstvy  obyvatelstva,  Husákovo  vedení  je  považovalo  za 

hrozbu a překážku konsolidace. Proto byl zásah proti opozici tak důrazný („v červenci a 

srpnu 1972 stanulo před soudem 47 osob, které byly odsouzeny celkem na 118 let odnětí  

svobody“).  Procesy  měly  i  mezinárodní  aspekt.  Protestovala  řada  západních 

komunistických stran i odborových organizací.52 

Politické  procesy  byly  svým  způsobem  pokračováním  a  dokončením  čistek. 

Přestavitele reformního proudu, kteří byly vyloučeni v rámci čistek z možnosti legálně 

politicky působit,  vyřazovaly nyní  tyto procesy ze společenského dění docela.  Jejich 

místo začali postupně obsazovat jiné vrstvy, především z řad intelektuálů. Podle Otáhala 

se  v  tomto  období  též  měnil  program  odporu  proti  normalizačnímu  režimu.

„Východiskem z krize přestal být socialismus, navazující na obrodný proces a na první  

místo se dostala lidská a občanská práva. Opoziční hnutí ztratilo v následující etapě i  

svůj politický charakter, jeho cílem již nebyl boj za odstranění Husákova vedení, ale  

dialog s mocí.“53

Přestože  se  opozičním  silám  nepodařilo  zabránit  nastolení  a  utužení 

normalizačního režimu,  přinejmenším se prokázalo,  že určité  skupiny občanů reálný 

socialismus odmítají. Dalším pozitivem je podle Otáhala skutečnost, že mnozí z občanů, 

aktivních v opozičních hnutích, mohli své zkušenosti uplatnit později, v 70. a 80. letech, 

v rámci disidentských struktur.54

51 BLAŽEK, Petr. „Opuštění republiky“: Devět dokumentů k odsouzení Karla Kryla v roce 
1975. Paměť a dějiny národa [online]. Praha, 2014, 8(03), 18 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 
http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1403/100-117.pdf 

52 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 29.

53 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 29.

54 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 30.
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 1.8 Situace v kultuře na přelomu 70. a 80. let
Normalizace poměrů ve společnosti   po Pražském jaru a způsob vlády KSČ, 

který vytvářel příznivé podmínky pro budování reálného socialismu, to vše znamenalo 

velký zásah do chodu kulturních institucí, do umění, a mělo též velký dopad na svobodu 

slova.

Husákův režim za pomoci represivních metod rozděloval kulturní scénu na dva 

proudy.  Kulturu  režimem  podporovanou,  tedy  oficiální,  a  kulturu  neoficiální.  Sem 

patřili  například  autoři,  působíci  v samizdatu (Václav Havel,  Jáchym Topol,  Ludvík 

Vaculík)  a autoři,  kteří  situaci  řešili  (či  byli  nuceni řešit)  emigrací  (Milan Kundera, 

Josef Škvorecký, Miloš Forman).55

Oficiální kultura byla režimem vnímána jako pomocník strany. Její součástí byla 

jak angažovaná kultura, sloužcí přímo politické moci, tak kulturní aktivity odborových, 

mládežnických56 nebo zájmových organizací. Do proudu oficiální kultury lze řadit i tzv. 

vysokou kulturu,  která byla  režimem tolerována.57 Pro oficiální  normalizační  kulturu 

jsou  typické  spíše  pokleslé  umělecké  žánry.  Určujícím  kritériem  byla  především 

popularita.

 Režim usiloval o ideologické ovládnutí kulturní oblasti (nakladatelství, hudební 

a filmová vydavatelství, divadla aj.). Tuto politiku uskutečňoval v několika krocích – 

dosazováním  kádrově  spolehlivých  lidí  do  vedení  kulturních  institucí  a  zaváděním 

oficiálních norem, které určovaly, co je a co není umění a zároveň do umění vnášely 

ideologický prvek. Dalším krokem kulturní politiky komunistického režimu byl důraz 

na masovost.58

Všechny  oblasti  kultury  byly  zasaženy  permanentním  dohledem  režimu.  Z 

důvodu údajného kádrového ozdravění začaly vznikat seznamy zakázaných spisovatelů. 

Následným krokem pak byl zákaz jejich děl. Časopisy, neodpovídající normalizačnímu 

55 HARNA, Josef, FIŠER, Rudolf. Dějiny českých zemí. Od poloviny 18. století do vzniku  České  
republiky.  1. vyd. Praha: Fortuna, 1998.  ISBN 80-7168-522-4. s. 246.

56 Po politických událostech let 1969-1970 se situace mládežnických a zájmových organizací prakticky 
vrací do stavu před rokem 1968. Organizace jsou buď zrušeny nebo převedeny pod jednotnou 
mládežnickou organizaci Socialistický svaz mládeže (SSM), v případě Slovenska Socialistický sväz 
mládeže.

57 ALAN, Josef, BITRICH, Tomáš. Alternativni kultura: pribeh ceske spolecnosti 1945-1989. Praha: 
Lidove noviny, 2001. ISBN 8071064491, s. 12-13.

58 ALAN, Josef, BITRICH, Tomáš. Alternativni kultura: pribeh ceske spolecnosti 1945-1989. Praha: 
Lidove noviny, 2001. s. 15-16.
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kontextu, byly zrušeny. V oblasti hudby byly vládním usnesením z roku 1972 zavedeny 

tzv. rekvalifikační zkoušky k zajištění „zvýšení interpretační úrovně v oblasti zábavy“.

Rekvalifikační zkoušky se skládaly z písemné práce z hudební teorie, ústního pohovoru, 

z testu kulturně politického přehledu a z praktické přehrávky. Tyto zkoušky vyřadily z 

veřejné scény všechny alternativní hudení skupiny (The Plastic People of the Universe, 

DG 307 Pavla Zajíčka, The Primitives Group a další).59

Pokud jde o cenzuru, od vyhlášení federalizace státu60 začala působnost nových 

institucí: Českého úřadu pro tisk a informace (ČÚTI), jako nástupce Úřadu pro tisk a 

informace (ÚTI), a Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI). Oba národní úřady 

„analyzovaly  a  hodnotily  činnost  médií,  dohlížely  na  dodržování  tiskového  zákona,  

usměrňovaly obsahovou orientaci médií, zaznamenávaly zahraniční propagandu a její  

vliv na veřejné mínění Současně se věnovaly správní činnosti  v oblasti periodického  

tisku“.61

Tlak  režimu  zahnal  nepřizpůsobivé  do  podzemí.  Část  mladých  lidí, 

sympatizujících  se skupinou The Plastic  People  of  the  Univers,  s  historikem umění 

Ivanem  Jirousem  jako  uměleckým  vedoucím,  začala  pořádat  nezávislé  koncerty  a 

výstavy  a  „díky  Ivanu  Jirousovi  se  postupně  začali  stýkat  s  některými  pražskými  

intelektuály:  Jiřím  Němcem,  Danou  Němcovou,  Andrejem  Stankovičem,  Egonem 

Bondym  (vlastním  jménem  Zbyněk  Fišer). Bondy,  již  tehdy  legendární  postava,  je  

autorem románu  Invalidní  sourozenci,  který vyšel v samizdatu v roce 1974. Spolu s  

Jirousovým textem  Zpráva o třetím českém hudebním obrození (z roku následujícího)  

se stal významným formotvorným prvkem undergroundového prostředí.“62  

Ivan Jirous se ke vztahu undergroundu a vládnoucích struktur vyjádřil jasně:

„mezi mocí a undergroundem panuje ovzduší naprosté shody: establishment nás nechce  

a my nechceme mít nic společného s ním".63

59 LINDAUR, Vojtech a Ondrej KONRAD. Bigbit. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-149-5, s. 59-60.
60 Dne 1. ledna 1969.
61 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií od počátku do  

současnosti.  Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-
8.

62 VESELÝ, Luboš. Underground (Charty 77). In: BLAŽEK, Petr. ed. Opozice a odpor proti  
komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-007-9, s. 
112.

63 JIROUS, Ivan. Český underground - geneze a přítomnost hnutí. In: GRUNTORÁD, Jiří. Informace o  
Chartě 77: 1978-1990 : [článková bibliografie]. Brno: Doplněk, 1998. Knihy dokumenty. ISBN 80-
7239-006-6. s. 
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Po festivalu tzv. druhé kultury, který se uskutečnil v únoru 1976 v Bojanovicích 

u Prahy,  „bylo devatenáct  hudebníků a příznivců hudebních skupin PPU a DG 307  

obviněno a uvězněno pro trestný čin výtržnictví. Díky přechozím kontaktům s pražskými  

intelektuály však jejich případ neupadl v zapomnění. K solidaritě s vězněnými vyzval  

bývalé  vysoké  představitele   KSČ  (například  Františka  Kriegela,  Věnka  Šilhána,  

Zdeňka  Mlynáře  a  Jiřího  Hájka),  kteří  se  po  roce  1968  ocitli  v  nemilosti  režimu,  

dopisem Petr Uhl. Kritici režimu různého názorového zaměření a stoupenci souzených  

hudebníků se společně sešli na chodbě soudu na Malé Straně, aby více či méně hlasitě  

protestovali proti absurdnímu soudnímu postihu "Plastiků". Jejich odsouzení k tvrdým  

nepodmíněným trestům bylo posledním podnětem ke vzniku občanské iniciativy nazvané  

Charta 77.“ 

Proces  s  Plastic  People  zapůsobil  opačně,  než  jak  establishment  zamýšlel. 

Underground, jakkoli je i nadále nositelem svobodného autentického umění a snahy o 

jiné  žití  než  takové,  které  establishment  nabízí  loajálním  občanům.  „Ačkoliv  se  

underground vymezoval ve vztahu k vládnoucí moci přesně opačně než Charta 77, která  

jí nabízela dialog, a obě společenství rozdělovaly i další skutečnosti, spojovalo je toho  

tolik,  že se v příštích letech významně prolínaly a vzájemně ovlivňovaly."64

V roce 1979 začal vycházet samizdatový časopis Vokno. Kulturně informační 

časopis se brzy stal hlavním informačním magazínem českého undergroundu. 

Vedle  samizdatu  byl  na  počátku  osmdesátých  let  pro  tzv.  druhou  kulturu 

příznačný fenomén takzvaných recitačních večírků. Výtvarník Viktor Karlík vzpomíná: 

„První se podle mých vzpomínek uskutečnil v rámci výstavy v bytě Jáchyma Topola U  

Santošky 9 na Smíchově v ledun 1983, kde úvodní slovo k malbám, plastikám, grafikám  

a fotografiím Gábiny Fárové, Marka Hlupého Kaplera a mým nahradila recitace poezie  

–  vybavuje  se  mi Vít  Kremlička  a  Filip  Topol.  O týden  později  se  ve  stejném bytě  

uskutečnila výstava Davida Němce, recitace byla opět její součástí.“65

Na  počátku  osmdesátých  let  postupoval  komunistický  režim  vůči  svým 

odpůrcům  obvzláště  tvrdě.  StB  zahájila  akci  zvanou  „Asanace“,  která  měla  často 

brutálním způsobem nutit vytipované nepohodlné odpůrce režimu k emigraci. U řady z 

64 VESELÝ, Luboš. Underground (Charty 77). In: BLAŽEK, Petr. ed. Opozice a odpor proti  
komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-007-9, s. 
112.

65 U nás ve sklepě (antologie poesie druhé generace undergroundu), Edice Revolver Revue sv. 75. 
Praha : Revolver Revue, 2013. 260 s. ISBN 978-80-87037-56-0.
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nich  uspěla.  Mezi  nimi  byli  také  lidé,  spojení  s  undergroundem:  „Pavel  Zajíček,  

Vratislav  Brabenec,  Svatopluk  Karásek  a mnozí  další.  Ve  vězení  si  v  tomto období  

odpykávali  několikaleté  tresty  odnětí  svobody  významní  představitelé   Charty  77,  

odsouzení na podzim 1979 v procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných.  

Další lidé se ocitli za mřížemi v souvislosti s odhalením  zásilky exilových publikací  v  

dubnu 1981 (nakonec neuskutečněný proces s Jiřinou Šiklovou a spol.). Pod ustavující  

prohlášení Charty 77 připojilo svůj podpis ročně pouze pár desítek lidí a její akti-

vita  byla výrazně utlumena až  paralyzována a mezi  některými  signatáři  se  dokonce  

objevovaly myšlenky na úplné ukončení její činnosti. Za vydávání časopisu Vokno byli  

od podzimu 1981 vězněni Milan Frič, Michal Hýbek, Ivan Jirous a František Stárek.“

 2 Charta 77
V roce 1972, po tvrdých postizích těch, kteří se postavili Husákovu režimu, se 

vytvořily  příznivé  podmínky  pro   další  fázi  "normalizace"66 společnosti.  Husákova 

vládnoucí  skupina  se  zaměřila  na  zlepšení  sociální  a  životní  úrovně  obyvatelstva. 

Političtí představitelé přistoupili k budování konzumního socialismu.“67 

 2.1 Vznik Charty 77
Stabilizační opatření v ekonomice a nová taktika vedoucí garnitury poskytovala 

do  jisté  míry  obyvatelstvu  možnost,  aby  se  realizovalo  uspokojováním  svých 

materiálních zájmů. Pro většinu obyvatelstva se staly ideálem materiální hodnoty. Jak 

popisuje  Otáhal,  „vládnoucí  skupina  tak  uzavřela  s  občany  jakousi  společenskou  

66 Pojem normalizace zahrnuje podle Otáhala léta 1969-1989. O jejím konci - v listopadu 1989 - panuje 
shoda. Pokud jde však o začátek, názory mezi historiky se liší. Někteří jej datují od okupace v srpnu 
1968, jiní až od zvolení Gustáva Husáka do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. In: OTÁHAL, 
Milan. Normalizace, 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2002, 105 s. ISBN 80-728-5011-3.

67 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 32.
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smlouvu:  zbavila  je  do  jisté  míry  existenčních   starostí,  zabezpečila  určitý  životní  

standard, některým vrstvám dokonce poměrně vysoký,  a zaručila sociální jistoty.  Na  

oplátku požadovala apolitičnost, rezignaci na účast ve veřejném a politickém životě".68

Paralelně  s  tím  začaly  vznikat,  hlavně  mezi  intelektuály,  malé,  neformální 

skupinky,  většinou přátel,  často založené na profesním základě.  Tito lidé se scházeli 

soukromě  a  diskutovali  o  poměrech.  Historici  se  věnovali  odborným  tématům  a 

publikovali v samizdatech. Členové takovýchto skupinek začali postupně s veřejnými 

projevy, jakými například byly návštěvy kulturních podniků69 nebo zasílání dopisů  se 

stížnostmi stranickým a státním orgánům.70

Disidentské hnutí  vykazovalo velkou roztříštěnost  a iniciativy z nejrůznějších 

sfér veřejného života o sobě vzájemně nevěděly. Takovým stmelujícím prvkem mnoha 

opozičních  proudů  se  nakonec  stal  zásah  policejních  složek  proti  tzv.  hudebnímu 

undergroundu.  Underground zpočátku  nebyl  politickým hnutím,  až  teprve  mocenské 

zásahy71, propagandistické kampaně a soudní perzekuce přeměnily hnutí v politickou 

záležitost.  Široká veřejnost  neměla  pro mladé  lidi,  oficiálními  místy vydávanými za 

chuligány a výtržníky, velké sympatie a pochopení. Pro intelektuály však byla tato akce 

chápána jako útok na svobodu a občanská práva. 72

Dalším významným impulsem pro vznik Charty 77 byla mezinárodněpolitická 

situace,  Helsinský  proces  a  mezinárodní  pakty73.  Závěrečný  akt  Konference  o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě působil jako povzbuzení obráncům lidských práv ve 

východní Evropě. Helsinský proces a mezinárodní pakty „představovaly důležitý faktor,  

68 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 32.

69 Mezníkem se stalo představení Havlovy Žebrácké opery v sále kulturního domu „U Čelikovských" 1. 
listopadu 1975. Na této akci pro zvané se sešlo jádro příštích disidentů a chartistů. Ačkoli představení 
proběhlo bez problémů, později byla proti Havlovi a hercům rozpoutána kampaň, iniciovaná Stb. In: 
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 33.

70 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 33.

71 Martin Jirous (1944-2011), byl odsouzen v roce 1973 na deset měsíců pro výtržnictví. V prosinci 1975 
a v září 1976 stanuli před soudem členové nejznámější undergroundové skupiny The Plastic People of 
the Univers. In: OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám 
„normalizace". Edice Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 33.

72 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 33.

73 Zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě probíhalo od roku 1973 v Helsinkách i za 
účasti Československa.  V roce 1975 zde byl přijat Závěrečný akt, v němž se jeho signatáři zavázali k 
zásadě ochrany lidských práv. 
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od kterého mohli jeho protagonisté odvozovat i legitimizovat svou činnost. Odvolával se  

na ně i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, založený v dubnu 1978“.74

Prohlášení Charty, jehož hlavním autorem byl Václav Havel (spoluautorem byl 

Zdeněk Mlynář),  spojilo  zástupce do té  doby izolovaných skupin bývalých politiků, 

spisovatelů,  hudebníků,  lidi  nejrůznějšího  politického  spektra.  Jak  uvádí  Otáhal,  v 

období od Vánoc 1976 a Nového roku 1977 podepsalo prohlášení 243 signatářů.75

Uvnitř Charty probíhaly od počátku diskuze a spory,  dané různorodou ideově 

politickou orientací  aktivistů a  generačními  rozdíly.  Významným rysem Charty byla 

rezignace na politiku a tedy „nepolitická politika“.76

 2.2 Odezva stranického a státního aparátu na Chartu 77
Prohlášení  Charty  77  nezůstalo  bez  odezvy  ze  strany  stranického  a  státního 

aparátu.  „První útok směřoval proti jejím mluvčím. V. Havel byl zatčen, J. Patočka77 

podroben vysilujícím výslechům a 13. března 1977 zemřel.“78

Jak vzpomíná Kamila Bendová,  „protože druhý mluvčí, profesor Jan Patočka,  

zemřel po několikahodinovém výslechu, měla Charta 77 několik dalších měsíců pouze  

jednoho  reprezentanta,  profesora  Jiřího  Hájka  (...)  s  nadsázkou  je  možné  řici,  že  

zastupování  Charty  77 bylo (...)  takové  veslo,  které se každý zoufale  snažil  někomu  

dalšímu strřčit,  aby  se  ho  konečně  zbavil  (...)  odvahu  převzít  roli,  která  pro  jejího  

nositele znamenala, že jeden rok svého života stráví obětavou prací pro ostatní. Kdosi  

spočítal, že pravděpodobnost zavření mluvčího byla skoro více než padesátiprocentní“.

Politické vedení zorganizovalo kampaň, která měla Chartu 77 zdiskreditovat v 

očích veřejnosti. Dne 12. ledna 1978 vyšel v Rudém právu článek nazvaný Ztroskotanci 

a samozvanci. O signatářích psal jako o skupině zkrachovalých existencí, organizátorů 

kontrarevoluce v roce 1968, a prohlášení Charty označil za protistátní a lživý hanopis. 
74 PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: BLAŽEK, Petr. ed. Opozice a 

odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-
7363-007-9.

75 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 33.

76 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 39.

77 PATOČKA, Jan (1907-1977) - filosof, signatář Charty 77 a jeden z jejích prvních tří mluvčích (s Jiřím 
Hájkem a Václavem Havlem).

78 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 39.
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Zároveň se snažilo donutit občany k tomu, aby  Chartu odsoudili jako nepřátelský čin, 

aniž  by  ti  však  byli  seznámeni  s  textem  prohlášení.  „Veřejná  kampaň  vyvrcholila  

shromážděním  umělců  v  Národním  divadle  18.  ledna  1977,  které  Rudé  právo  

charakterizovalo jako ‚manifestaci jednoty umělců s politikou komunistické strany‘, a  

na němž bylo přijato Provolání československých uměleckých svazů.“79

Podle Otáhala, význam Charty spočíval v tom, že sjednotila různorodé nezávislé 

iniciativy a tím, že díky ní se stalo Československo středem světového zájmu, uchránila 

tak mnohé jeho signatáře před perzekucí ze strany policejní a soudní moci. Dalším z 

pozitivů Charty je ten, že otevřela prostor pro vznik nových občanských iniciativ, jako 

byl  například Výbor  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  /VONS/80 a  umožnila  a 

usnadnila rozvoj samizdatu.81

 2.3 Každodennost signatáře Charty 77 a jeho blízkých
Jak říká Kamila Bendová82, „zásadní rovina zápasu s režimem měla existenční  

charakter: vydržet, nepropadnout skepsi a pokračovat v činnosti“.83 

Pro vykreslení toho, jak složitá byla situace, ve které Charta 77 působila, a co to 

znamenalo pro život signatáře a jeho blízkých, popisuje dále: 

„Ke každému oponentovi režimu byl vypracován konkrétní postup, jak ho donutit vzdát  

se aktivit, které StB považovala za ‚nepřátelské‘,  a konkrétněji uvádí několik okruhů z 

Pokynů k zabezpečení úkolů, vyplývajících z rozkazu náčelníka SNV Hlavního města 

Prahy a Středočeského kraje č. 7/87. Tyto okruhy sloužily jako bohatý inspirační zdroj 

pro permanentní šikanování signatářů Charty 77: 

79 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 41.

80 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) byl ustanoven 27. dubna 1978 sedmnácti 
československými občany. Jeho úkolem bylo v duchu poslání Charty 77sledovat případy osob, které 
byly v ČSSR trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení, nebo které se staly oběťmi 
policejní či justiční svévole. Zabýval se i jinými případy nespravedlivého stíhání, zvláště tam, kde se 
nepřímo týkaly jeho hlavního zaměření. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS). Totalita.cz: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) [online]. Praha: Pavel 
Zvěřina, c1999-2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vons.php 

81 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám „normalizace". Edice 
Historia nova, sv. 6. Praha: Maxdorf. 1994. s. 41.

82 Kamila Bendová (nar. 1946), bývalá disidentka, manželka bývalého disidenta Václava Bendy.
83 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. 
ISBN 80-7363-007-9, s. 55.
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„1.  Zbraně  brokové  a  kulové;  2.  Invalidní  důchody;  3.  Nadměrné  byty;  4.  Zdroje  

příjmů;  5.  Další  nemovitosti:  chaty,  chalupy;  6.  Pracovní  morálka:  neschopenky,  

prověrka v zaměstnání; 7. Motorová vozidla, technické průkazy, řidičská oprávnění; 8.  

Dodržování zásad občanského soužití, prověrka v bydlišti; 9. Plavidla (myslím, že nikdo  

ze signatářů Charty  77 neměl  zádné ‚plavidlo‘);  10.  Telefony;  11.  Osobní  doklady,  

kontrola OP; 12. Výjezdy do zahraničí, cestovní doklady.“ 84

V té době Kamila Bendová pracovala v ústavu ČSAV a ve svých materiálech po 

letech  našla  poznámku:  „zabezpečit  pracovní  přeřazení  mimo  výzkumné  vědecké  

pracoviště,  izolovat  a  diskreditovat  před  nepřátelským  prostředím,  eventuálně  

manželem".85

Podle  Bendové,  jednou  z  nejpalčivějších  věcí  byla  otázka  zaměstnání. 

Propuštěný ze zaměstnání neměl z čeho žít a navíc, v Československu byla pracovní 

povinnost a jiná možnost jak pracovat a vydělat si peníze, než být zaměstnancem státu, 

prakticky neexistovala.86

 „Byl to do jisté míry začarovaný kruh, neboť nezaměstnaní byli odsuzováni za  

příživnictví.  Všechny  signatáře,  kteří  učili  na  vysokých  školách  nebo  pracovali  v  

Akademii věd, po jejich podpisu Charty 77 propustili. ... problém nebyl pouze v tom, že 

vybraná osoba byla propuštěna z "lukrativního" místa, ale že mohla přijít o jakékoli  

místo. Časem bylo dokonce těžké sehnat "obyčejné" zaměstnání.“87

84 K opatřením proti signatářům a sympatizantům  Charty 77 srov. FIEDLER, Martin. Akce 
PREVENCE.  In: Securitas imperii: sborník k problematice bezpečnostních slučeb. Věnováno 10.  
výročí listopadové revoluce v bývalé ČSSR a památce PhDr. Václava Bendy, ředitele ÚDV v letech  
1995-1998. Praha: Themis pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 5, 1999, 343 s. 
ISBN: 80-85821-13-3.  s. 146-172; GRUNTORÁD, Jiří. Státní bezpečnost proti Chartě 77 - Akce  
IZOLACE  In: Securitas imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb. Věnováno 10. výročí  
listopadové revoluce v bývalé ČSSR a památce PhDr. Václava Bendy, ředitele ÚDV v letech 1995-
1998. Praha: Themis pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 5, 1999, 343 s. ISBN: 
80-85821-13-3.  s. 173-190.

85 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

86 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

87 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.
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Dalším  znepříjemňování  života  probíhalo  v  oblasti  komunikace.  Telefonní 

spojení  většinou nefungovalo  pod záminkou technické  poruchy,  někomu byl  telefon 

odebrán, ostatní mohli počítat s odposloucháváním. Na fungování telefonní spojení se 

většinou nedalo spolehnout.88

Způsobů,  jak  komplikovat  život  bylo  nepřeberně.  Například  bylo  možné 

„signatáře Charty 77 a jejich rodiny vystěhovat z domů, které tvořily místa setkání.  

Mnozí  absolvovali  stálé  kontroly  a  případné  odebírání  řidičských  a  technických  

průkazů. Když se manžel vracel z vězení, zastavili nás cestou do Prahy celkem třikrát,  

aby údajně zkontrolovali  technický stav vozidla.  Některým lidem byly také odebrány  

důchody“.89

Další  oblastí,  ve  které  se  uskutečňovala  šikana,  bylo  školství. „Některé  lidi  

vyloučili  ze  studií  těsně  před  jejich  ukončením.  Když  je  vyhodili  z  jedné  školy,  na  

žádnou jinou se již často nedostali. Bylo to absolutní vydírání, protože když vás třikrát,  

čtyřikrát  nevzali ani na střední školu, tak už zbývala pouze základní vojenská služba. A  

bylo jasné, že pro disidentské dítě nebude ‚vojna‘ lehká.“90 

StB  vytvářela  kolem  škanovaných  tzv.  ghetto.  Jejich  spoluzaměstnanci  byli 

pravidelně podrobováni výslechům, před bydlištěm některých signatářů hlídala policie, 

příchozí návštěvy  byly zatýkány a odváženi k výslechu.  Přestože Kamila Bendová 

nebyla  signatářkou  –  Chartu  77  podepsal  její  manžel  Václav  Benda  –  i  tak   byla 

obtěžována ponižujícími praktikami StB. „Kolegové mi například nesměli poděkovat v  

článku nebo jsem nesměla přednášet. Každý měsíc přišel příslušník StB do práce  za  

ředitelem,  který si  zavolal  mého vedoucího,  aby mi nařídil,  abych vypracovala plán  

práce.  Po  odevzdání  putoval   výkaz  nazpět  a  příslušník  StB  si  ho  odnesl.  To  se  

opakovalo každý měsíc několik let.“91

88 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

89 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

90 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

91 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.
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K  obávanějším praktikám patřily již vyloženě otevřené policejní zákroky, mezi 

které patřily:  „domovní prohlídky, zadržení na 48 hodin,  opakované výslechy, dlouhé  

vazby,  vězení  a  v  některých  případech  také  ochranný  dohled.  Ve  většině  bytů  byly  

odposlechy,  do  oken  a  ke  vchodovým  dveřím  mířily   hledáčky  kamer.   Mezi  další  

postupy StB patřily ‚sledovačky‘, buď takové, že o nich sledovaný nevěděl nebo naopak  

člověku otevřeně otravovaly život“92. 

Mezi nejvíce šikanové signatáře patřili Petr Uhl, Jiří Hájek, František Kriegel, 

Ladislav  Hejdánek a Zdena Tominová.  Policisté  vysedávali  za  dveřmi  jejich bytů  a 

domu ve dne,  v noci.  Když pak hlídaný člověk vyšel,  doprovázeli  ho neustále  a na 

každém kroku dva příslušníci StB.93

Každý den se mohlo  stát  něco nepříjemného,  každý den mohl  přijít  výslech, 

mohlo  proběhnou  zadržení  na  24  nebo  48  hodin,  případně  mohlo  dojít  k  domovní 

prohlídce. A tak se každý večer pro jistotu uklízely jak už vydané věci, jako samizdaty a 

připravená sdělení VONS, tak připravované rukopisy a dopisy, aby je Stb při kdykoli 

očekávatelné noční prohlídce nenalezla a nezabavila.94

„Pocit a strach, že každý den mohou přijít a že vždy mohou "něco" udělat, byl  

trvalou součástí zivota otevřených oponentů režimu. Hlavním úkolem bylo vydržet.“95

Vedle  starosti  o  dodržování  lidských  práv,  což  byla  hlavní  činnost  Charty, 

existoval zde fenomén, pojmenovaný jako paralelní polis96. Cílem tohoto konceptu měla 

být nezávislá společnost. Koncept zahrnoval vydávání samizdatových publikací, bytová 

divadla a neoficiální semináře na různá témata. Šlo o snahu najít si svobodný prostor, 

kde se odreagovat.97 

92 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
55.

93 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
58.

94 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
58.

95 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
58.

96 Paralelní polis je politologicko-společenský koncept, vytvořený českým disidentem a politickým 
myslitelem Václavem Bendou. Signatář Charty 77 se snažil o uchopení společenského dění v 
diesentu. Poprvé se tento termín objevil v  jeho textu z roku 1978. 

97 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
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Básník a spisovatel Jáchym Topol vzpomíná na bytové semináře, probíhající  v 

první polovině 80 let: 

„Už na gymplu jsme chodívali  na přednášky k  Juliu  Tominovi  a  učili  se  žít  

konspirativně. Pokud mi třeba Milena Grušová volala, že si dneská mám vzít pálky na  

badminton,  tak to  znamenalo,  že  se  bude probírat  Platon.  Kurz antické  filozifie  byl  

vůbec  zábavný.  Musí  to  znít  legračně,  ale  jen  díky  tomu,  že  nám na  škole  změnili  

hodinu  tělocviku,  tak  mě  na  Sokratovi  nevybrali  fízlové.  Byl  to  etapový  běh  po  

pražských bytech. Chodil jsem k Petrušce Šustrový, do Ječný k Němcovým, k Tominovi.  

Semináře vedli Martin Palouš, Ladislav Hejdánek, Julius Tomin a další. To byla doba,  

kdy u nás zatkli a vyhostili Derridu98. Pamatuju, že jsem si tehdy pořád opisoval něčí  

zápisky.  Byl  jsem permanentně  vyřízenej  buď z  práce  v  kotelně,  kde  jsem pracoval  

vždycky  šestnáct  hodin  a  začínalo  se ve  čtyři  ráno,  nebo z  nějakých  svých prací  u  

zedníků nebo z koncertů a hospod, který plynule navazovaly. Přednášející  musel být  

velmi výraznej, abych neusnul. Byl jsem třeba na vůbec poslední přednášce Bedřicha  

Fučíka v bytě u Havla. Byla mimo jiné o Šaldovi a Bedřicha Fučíka vynášeli do schodů  

do x-týho patra na židli jiní přednášející - Martin Palouš a Ivan Havel. To mě zaujalo  

jako  ukázka  intelektuální  i  fyzický  připravenosti  a  doklad  opravdový  kolegiality  

podzemních profesorů.“99

Podle  Bendové,  většina  lidí  měla  pocit,  že  komunistickému  režimu  se  nedá 

vzdorovat, a že je lepší na sebe neupozorňovat otevřeným projevením svých postojů. 

Disidentů, kteří se toho odvážili a měli sílu vydržet následný vnější tlak, byla jen hrstka.

Od počátku byl jedním z nejdůležitějších střetů Charty s režimem zápas o informování 

veřenosti. Po období spíše interních dokumentů, které kolovaly mezi disidenty, začaly 

vznikat  rozsáhlejší  texy  a  sdělení  VONS,  které  bylo  potřeba  rozšířit  i  mimo  okruh 

zúčastněných.  Vznik  samizdatového  periodika  Informace  o  Chartě  77  byl  v  tomto 

ohledu významnou událostí a velkou pomocí.100

Pro Chartu bylo zásadní také to, aby se její dokumenty dostaly do zahraničních 

médií  a  aby  se  tak  o  její  činnosti  dozvěděla  jak  mezinárodní  veřejnost,  tak  - 

64.
98 Jacques Derrida (1930-2004), francouzský filozof, proslavený zejména svou koncepcí "dekonstrukce" 
99 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 

(Portál). ISBN 80-7178-395-1. 
100 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
64.
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prostřednictvím těchto médií  -  i veřejnost československá:  „Bylo to velmi obtížné a  

stálo to mnoho sil, ale nakonec členové VONS měli například v rozhlasové stanici Hlas  

Ameriky již takovou pověst,  že jejich sdělení redakce navzdory obvyklým zvyklostem  

neověřovala z druhého zdroje a automaticky poskytovala Ivanu Medkovi prostor pro  

jejich odvysílání“ .101

 3 Samizdat

 3.1 Vymezení pojmu samizdat
Pojem samizdat, který je klíčový pro tuto práci, vymezuje Reifová takto:

„Z ruštiny sam = sám; izdátělstvo = nakladatelství tištěná a psaná díla (zejm.  

knihy  a  periodika,  ale  i  letáky  aj.)  rozšiřovaná  (či  jen  obíhající)  v  malém  počtu  

exemplářů nezávisle na státní moci (neoficiální cestou) formou kopírování (ručního či  

strojového) s cílem zpřístupnit umělecké a společenské názory a ideje nereflektované a  

neuplatnitelné  z  různých  důvodů  (zejm.  politických)  v  běžné  (úředně  registrované)  

distribuci. V nejširším slova smyslu lze pod pojmem samizdat chápat ilegální média.  

(…) Pojem zavedl na poč. padesátých let 20. stol.  ruský spisovatel Nikolaj Glazkov,  

když  do  rozmnoženin  svých  cenzurou  zakázaných  básní  vpisoval  Samsebjaizdat  -  v  

parodii tradičních názvů nakladatelství (např. Politizdat nebo Jurizdat).“102

101 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, Petr. ed. 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. s. 
66.

102 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.
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Podle  Hanákové,  literaturou  vydanou  v  samizdatu  rozumíme  díla, „která 

nemohla  vycházet  v  oficiálních  nakladatelstvích,  ale  byla  rozmnožována  ve  

strojopisech, případně jinými technikami (xerox, cyklostyl, ormig apod.)“.103

Dále Hanáková dělí knihy českého samizdatu do dvou základních skupin. Na 

knihy vydané v jednotlivých edicích a na mimoediční publikace. Upozorňuje na to, že 

„určit, jedná-li se o opis ediční či mimoediční je někdy velmi obtížné, protože jednotlivé  

exempláře  většinou  nebývají  opatřeny  nakladatelskými  údaji.  Lze  je  rozlišit  podle  

formátu,  typu  vazby,  úpravy  titulního  listu,  uvedené  ediční  značky  nebo  jiného  

charakteristického znaku“. 

Podle Posset,  „vznik českého a slovenského samizdatu v dnešním smyslu (...)  

úzce souvisí s politickými a společenskými událostmi kolem roku 1968 i po něm“.104

„Rozvoj československého samizdatu byl podnícem po vpádu vojsk Varšavské  

smlouvy, v době normalizace. „Edice Petlice (Ludvík Vaculík) se orientovala na hlavní  

proud literatury z dob přechodného uvolnění poměrů. Edice Expedice (Václav Havel a  

Jan  Lopatka)  sledovala  více  esejistiku,  Prameny  (Jiří  a  Broňa  Müllerovi)  pak  

překladovou  literaturu.  Dále  nutno  připomenout  Kvart  (Jan  Vladislav)  a  periodika  

Kritický Sborník (Jan Lopatka a Karel Palek), Střední Evropa (Rudolf Kučera), Výběr  

(Alena Hromádková), Vokno nebo Revolver revue aj.“105

 3.2 Samizdatové tiskoviny
„Moc chápala samizdat jako nepřátelský a jeho autoři byli předmětem represí...  

Samizdat  představoval  komunikační  kanál,  který  mimo  dosah  cenzorských  aktivit  

režimu  silně  ovlivnil  kulturní,  sociální,  a  politický  život  zemí  východního  bloku  od  

šedesátých let  20. století  do nástupu Michaila Sergejeviče Gorbačova, perestrojky a  

nové politiky glasnosti, kdy se pozvolna vytratil (v Československu přetrval až do roku  

1989). Samizdat hrál významnou úlohu jako výraz občanského odporu.  Představoval  

nezávislý  komunikační  prostor  mimo  působnost  totalitní  moci,  obcházel  monopol  

103 HANÁKOVÁ, Jitka. Edice českého samizdatu 1972-1991. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České 
republiky, 1997. 368 s. ISBN 80-7050-283-5.

104 POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. Brno : Továrna na sítotisk ve 
spolupráci se Společností pro reklamu a tisk R&T; 1991. 215 s. ISBN 80-901192-0-4, stř. 6.

105 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. s. 221.
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obsazeného  veřejného  prostoru.  Základem  společenské  aktivity  samizdatu  byl  

požadavek dodržování lidských a občanských práv.“106

„Represivní  kulturní  politika  přinesla  seznamy  zakázané  literatury,  mnohé  

časopisy  byly  zastaveny.“107 Posset  dále  upozorňuje,  že „zatímco  v  první  polovině  

sedmdesátých let převládaly v samizdatu politické texty a jednotlivé kolující rukopisy,  

nastupuje v druhé polovině sedmdesátých let nezadržitelný trend k literárnímu pojetí a  

periodicitě“.108

 3.3 Exilová nakladatelství
V první  polovině  sedmdesátých let  sehrála  důležitou  roli  i  exilová  literatura. 

„ ....  v důsledku okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy se těžiště  

národního kulturního života  přesunulo zčásti za naše západní hranice, především do  

západní Evropy, Spojených států amerických a Kanady. Po únoru 1948 začaly vznikat  

pozoruhodné  edice,  v  nichž  publikovali  autoři  tak  významní  jako  Jan  Čep,  Egon  

Hostovský,  František  Listopad,  Přemysl  Pitter,  Viktor  Fischl  aj.  Mapováním tohoto  

období se zabývali Ludmila Šeflová109 a Antonín Kratochvíl“.110 

Zde  je  výčet  nejvýznamnějších  exilových  nakladatelství:  CCC Books,  Sixty-

Eight Publishers, Index, Konfrontace, Poezie mimo domov, Arkýř, Rozmluvy.

106 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 220.
107 POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. Brno : Továrna na sítotisk ve 

spolupráci se Společností pro reklamu a tisk R&T; 1991. str. 6.
108 POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. Brno : Továrna na sítotisk ve 

spolupráci se Společností pro reklamu a tisk R&T; 1991. str. 6.
109 Ludimila Šeflová se stala známou širokému okruhu zájemců o českou a slovenskou literaturu doma i v 

zahraničí záhy poté, kdy v roce 1978 vyšla její první bibliografická příručka „Bibliografie literatury 
vydané českými a slovenskými autory v zahraničí 1948-1972 jako společné vydání exilového 
nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a časopisu Svědectví. Mohla tehdy vyjít jen v malém 
nákladu; rozmnožena byla pouze xeroxem ve formátu A4 a obsahovala okolo 2600 záznamů. Autorka 
pak začala uveřejňovat  v pravidelné rubrice časopisu Svědectví (počínaje číslem 60 v roce 1980) 
zčásti současnou, zčásti retrospektivní bibliografii publikací českých a slovenských autorů, jakož i 
knih o Československu. Stala se v tomto oboru uznávanou autoritou bez konkurence; spoléhalo na ni 
jako na svého poradce a spolupracovníka také Československé dokumentační středisko nezávislé 
literatury v Scheinfeldu. 
Knihy Ludvíka Vaculíka vydané v zahraničí v letech 1948 - 1978. Ludvikvaculik [online]. [cit. 2017-
04-17]. Dostupné z: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=92&sid=94 

110 BURIAN, Václav, GALÍK Josef, MACHALA Lubomír, PODIVÍNSKÝ Martin a SCHNEIDER Jan. 
Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (informatorium pro učitele, studenty i laiky). 
Olomouc: Hanácké noviny, 1991.
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 4 Sborník X (Desítka) s literární přílohou Violit

 4.1 Okolnosti vzniku a název
 Prvním kolektivním vystoupením „druhé generace undergroundu“111 se stal v 

letech  1980-1981  samizdatový  sborník  X  (Desítka)  s  literární  přílohou  Violit. 

Obsahoval výtvarnou část a literární přílohu Violit.

Zárodkem okruhu  soustředěného  kolem sborníku  (a  později  kolem Revolver 

Revue), byla skupina vrstevníků, narozených koncem šedesátých let a pohybujících se v 

oblasti pražských čtvrtí Malé Strany a Smíchova. 

Jak  Viktor  Karlík  upřesňuje,  název  X  (Desítka)  vznikl  na  základě  počtu 

zakládajících autorů. Literární části se začalo říkat Violit až později: „Poprvé se slovo  

Violit objevuje až ve sborníku číslo 5. Dnes se původní název Desítka téměř vytratil a  

většina zúčastněných hovoří o Violitu  a mají  na mysli celý sborník. Zní to lépe,  ale  

věcně je to chyba.“112

Posset zaznamenává sborník pod heslem Violit, uvádí však také název X a 10.113

111 Ivan Martin Jirous přišel s „koncepcí dvou generací, zřetelně rozlišující undergroundovou 'generaci  
průkopnickou' , tvořenou zejména nezávislou hudební scénou sedmdesátých let a inspirovanou dílem  
starších 'solitérů' i 'ohnisek autentické kultury' (k nimž patří zejména autorský okruh Edice Půlnoc), a  
'druhou generaci undergroundu', která výrazně vystoupila počátkem osmdesátých let a jejímž  
'nejmarkantnějším projevem' se od poloviny dané dekády stal samizdatový časopis Revolver Revue“.
VACHR Marek in: U nás ve sklepě (antologie poesie druhé generace undergroundu), Edice Revolver 
Revue sv. 75. Praha : Revolver Revue, 2013, s. 10.

112 Emailová korespondence  autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
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Název Violit  je odvozen od výrazu, pojmenovávajícího jakýsi smyšlený směr 

viluzionismus. Jáchym Topol na vznik názvu literární přílohy vzpomíná takto: „Tak ten 

Violit, to byl můj nápad a pamatuju si, jak jsem četl Mistra a Markétku od Bulgakova a  

tam byl Masolit, masová organizace literátů. A my jsme předtím s kamarádama, to nám  

bylo těch málo let, já nevím kolik, jestli sedmnáct, osmnáct, některým bylo šestnáct, a  

my jsme s mým bráchou Filipem a Jankem Mlynárikem, to byl grafik, malíř, teďka žije v  

Německu,  jsme na nějakém večírku  blouznili,  ze  všech těch  ismů,  že  jsme nasávali  

prostě surrealisty a dadaisty a strašně jsme se rochnili v životopisech Modiglianiho a  

Cézanna a chtěli jsme bejt bohémský umělci a četli jsme prokletý básníky a jednou, v  

nějakým tom kocovinovým ránu,  jsme taky chtěli založit nějakej ismus. Ale ne úplně  

vážně. Byla v to prostě legrace.  A založili  jsme viluzionismus, jako že vyluzujem, to  

znamená,  že  tvoříme (…) pak  jsem psal  nějakej  manifest  o  tom,  ale  doufám, že  se  

ztratil.“114

Jak  říká  Viktor  Karlík,  myšlenka  na  založení  sborníku „přirozeně  vyústila  z  

našich pravidelných setkání v bytě Vítka Krůty a v Malostranské kavárně. Koho to byl  

nápad, lze těžko říct. Každý z nás něco dělal, tak jsme chtěli svou práci zpřítomnit a  

společně ji zveřejnit.“

I  podle  Jáchyma  Topola,  nápad  založit  sborník  vznikl  asi  jako  některý  z 

kolektivních nápadů, vznikajících v bytě Vítka Krůty.115

 4.2 Autoři sborníku X/Violit
Zakládajícími autory jsou, podle abecedy:

Vít Brukner

Marek Hlupý Kapler

Viktor Karlík

Petr Kubín

Vítek Krůta

Ján Mlynárik

113 POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. Brno : Továrna na sítotisk ve 
spolupráci se Společností pro reklamu a tisk R&T; 1991. 215 s. ISBN 80-901192-0-4,  s. 156.

114 Rozhovor autorky s Jáchymem Topolem ze dne 15.5.2017.
115 Rozhovor autorky s Jáchymem Topolem ze dne 15.5.2017.
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David Sís

Martin Socha

Filip Topol

Jáchym Topol

Pět výtvarníků (Marek Hlupý, Viktor Karlík, Vít Krůta, Petr Kubín a Ján Mlynárik) a 

básníci (Vít Brukner, David Sís, Martin Socha, Filip a Jáchym Topolové). „Jediný Filip  

Topol přispíval literárně i výtvarně“, upozorňuje Viktor Karlík.116 Kromě nich se na 

sborníku  autorsky  podíleli  také  Veronika  Bartošková  (grafika),  Eva  Červinková 

(grafika), Gabriela Fárová (fotografie) a Lukáš Marvan. K hostům Karlík uvádí: „Vstup 

každého z ‚hostů‘ sborníku vyvolával různé diskuse, někdy spory. Nejjednoznačnějšího  

přijetí se dostalo Vítu Kremličkovi, který se stal nedílnou součástí celého společenství.  

Jeho  texty  přinesl  Vít  Brukner.  Stejně  jako  Gábina,  která  v  Desítce  publikovala  

opakovaně, poprvé ve třetím čísle.117

Jáchym  Topol  mluví  o  okruhu  autorů  jako  o  malostranské  partě:  „Většina 

jmenovaných chodila v té době na střední školu: Jáchym a Filip Topolové, David Sís,  

Veronika Bartošková a Lukáš Marvan na gymnázium v Radotíně, Viktor Karlík, Petr  

Kubín,  Marek  Hlupý a Gabriela  Fárová na Střední  průmyslovou školu  grafickou  v  

Hellichově ulici, Vít Krůta a Martin Socha na  keramickou školu v Bechyni, Vít Brukner  

a Ján Mynárik se učili v oboru reprodukční grafik.“118

 4.3 Fungování redakce
O fungování redakce klasického typu nelze v případě sborníku Desítka 

mluvit. Práce (texty, grafiku) si připravil každý sám v deseti exemplářích, přinesl je na 

smluvené  místo,  kde  se  všichni  sešli  a  tam bylo  vše  zkompletováno.  Původní  obal 

vytvořil  vždy jeden z  výtvarníků.  Každý si  pak  donesl  domu jedno zkompletované 

originální číslo.

Výtvarné práce vznikaly na různých místech, obvyklým způsobem, podle 

příslušné techniky.  „Většinu to byly dřevořezy, linoryty nebo suché jehly.  Tisk grafik  

116 Emailová korespondence autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
117 Emailová korespondence autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
118 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 

(Portál). ISBN 80-7178-395-1. 
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probíhal  privátně  nebo  v  práci  u  Jána Mlynárika  a  Víta  Bruknera.  Pracovali  jako  

reprodukční grafici. Také se pamatuji na tisk grafik v Lidové škole umění v Grébovce,  

kam chodil  Marek na kurzy kreslení.  Filipovi  jsme museli  jeho suché jehly tisknout.  

Literáti své příspěvky množili opisem na psacím stroji. Klíčovým místem byl byt Vítka  

Krůty v Tomášské ulici a Malostranská kavárna. Po emigraci Vítka Krůty se poslední  

číslo  sborníku  kompletovalo  v  ateliéru  Marka  Hlupého  Kaplera  v  Malé  plynární  v  

Holešovicích.“

 
Na  rozdíl  od  většiny  jiných  samizdatových  časopisů,  Desítka  neměla  žádné 

rubriky ani jednotlou typografickou úpravu. Jak popisuje Viktor Karlík: 

„Myslím, že slovo „redigovat“ v té době taky nikdo pořádně neznal, respektive nevědel,  

co by to mohlo znamenat.  Ale třeba se pletu,  s odstupem se mi to tak jeví.  To až v  

Revolver Revue lze mluvit o redakční práci.“119 

Při analýze obsahu sborníku se jeví, že opravdu k žádným redakčním úpravám 

nedocházelo.  Literární  a  básnické  příspěvky  jsou  řazeny  volně,  v  textech  jsou 

ponechány překlepy, škrty, rukopisné úpravy. Některé listy příspěvků jsou samostatně 

číslované u jiných stránkování chybí. Grafické listy jsou řazeny volně. Jednotlivá čísla 

sborníku nepojí  žádný tematický rámec,  volba  příspěvků záležela  jen na samotných 

autorech.  Viktor  Karlík  potvrzuje:  „Do sborníku si  ze zakládajících  členů mohl  dát  

každý co chtěl.  Po zveřejnění  docházelo k různým reakcím.  Od vstřícných po velmi  

odmítavé.  Jen  u  ‚hostů‘  se  jejich  příspěvky  podrobovali  diskuzi  před  zařazením do  

čísla.“120

Viktor  Karlík  ve  své  knize  Podzemní  práce  uvádí,  že  práce  na  tomto 

samizdatovém sborníku pro něho znamenala přirozený způsob realizace a že si při ní 

ujasnil své další směřování.121

 4.4 Stručná deskripce obsahu
Kompletní  soubor  vlastní  Viktor  Karlík.  V  knihovně  Libri  prohibiti  jsou 

momentálně k nahlédnutí  dvě čísla sborníku z celkem osmi vydaných – č.  7 a č. 8. 

119 Emailová korespondence autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
120 Emailová korespondence autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
121 KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík: podzemní práce : (zpětný deník) = underground work : (retroactive  

diary). Praha: Revolver Revue, 2012. Revolver Revue. ISBN 978-80-87037-42-3. 
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Naskenovaná  kopie  kompletního  souboru  je  taktéž  k  dispozici  v  knihovně  Libri 

Prohibiti. 

 Desky sborníku tvoří kartón (bílý, modry nebo přírodní). 

 Textové příspěvky nejsu většinou číslované. 

 Původní uspořádání jednotlivých příspěvků nelze tedy zrekonstruovat. 

 Výtvarná část obsahuje barevné linority, lepty, dřevoryty, suchou jehlu, 

fotografie.

 Textová část bývá sešitá kancelářskými svorkami. 

 Texty  jsou  psány  strojopisem,  nejčastěji  na  bílém  nebo  modrém 

kancelářském nebo průklepovém papíře.

 V textu bývají rukopisné opravy. 

 Některá literární díla jsou rukopisně signována

 4.5 Distribuce
Sborník byl vydán vždy jen v deseti exemplářích. Jeho vlastníci jej však 

půjčovali dalším lidem a tím mohlo dojít ke zpětné vazbě. 

„Číslo 2 Martin Socha přes svého kamaráda půjčil  Olegu Susovi,  a ten pak  

zaslal recenzi. Byla zahrnuta do sborníku č. 5 (jmenovala se K rukopisu Filipa Topola  

Cesta).  Památným se stalo také Magorovo hodnocení grafických listů ze sborníku v  

květnu 1981 v noci u Mlynáriků doma, na rozlučkovém večírku. V předvečer odjezdu  

Jána  Mlynárika  do  Německa.  Magor  chtěl  o  sbornících  napsat.  Po  koncertě  Psích  

vojáků ve Veltrusech122 jsme si domluvili schůzku v hospodě u Modré štiky.  Nesli jsme  

mu tam sborníky společně s Vítkem Krůtou a Martinem Sochou. Magor na schůzku  

nedorazil.  Setkali  jsme  se  pak  později  ve  stejný  den  v  Malostranské  kavárně,  ale  

sborníky jsme již u sebe neměli a navíc ten den zatkli Filipa a Jáchyma. Věci nabraly  

spád jiným směrem.“123

Policejní perzekuce vůči bratrům Topolovým a emigrace Jána Mlynárika a Vítka 

Krůty v roce 1981, ovlivnily zásadním způsobem tvorbu pro sborník a časopis Violit. 

122 V červenci 1981 se konal koncert ve sklepení zámku ve Veltrusích. Zde došlo k setkání hudební 
skupiny Psí vojáci s Ivanem Jirousem. Psí vojáci zahráli v premiéře skladbu „Baroko v Čechách“ s 
textem Jáchyma Topola. Nedlouho po koncertě došlo k zadržení a vyslýchání obou Topolů.

123 KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík: podzemní práce : (zpětný deník) = underground work : (retroactive  
diary). Praha: Revolver Revue, 2012. Revolver Revue. ISBN 978-80-87037-42-3. 
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„Postupně jsme se propojili s pražským undergroundem a sborník na podzim 1981 vyšel  

naposledy,  začali  jsme  dělat  něco  jiného.  Slovo  samizdat  se  stává  vědomě  žitým  

termínem.“124

Autoři, přispívající do literární části sborníku X/Violit

Jáchym Topol (4.8.1962 v Praze)

Po absolvování gymnázia v Praze-Radotíně (1981) studoval na střední škole sociálně 

právní, kterou nedokončil, a do roku 1986 pracoval jako skladník, topič a nosič uhlí, do 

1990  byl  v  invalidním  důchodu.  1980-1981  patřil  k  okruhu  autorů  vydávajících 

samizdatový  sborník  X  [Desítka] s  literární  přílohou  Violit,  1985  spoluzaložil 

samizdatový  časopis  Jednou  nohou  /  Revolver  Revue,  kde  do  1993  působil  jako 

šéfredaktor a do 1994 jako redaktor, poté ve svobodném povolání  a na zahraničních 

tvůrčích stipendií. Na jaře 1989 spoluzaložil samizdatový politický časopis Sport, který 

se  v  listopadu  1989  transformoval  v  Informační  servis  a  od  jara  1990  na  týdeník 

Respekt, kde pracoval jako reportér do 1991. Od 1996 studoval etnologii na FF UK, 

studium  nedokončil.  2005-2007  působil  znovu  v  Respektu,  2009-2011  v  Lidových 

novinách,  od 2011 pracuje jako programový ředitel  v Knihovně Václava  Havla.  Od 

1979  do  pol  80.  let  textařem  skupiny  Psí  vojáci,  1982-1986  textařem  a  zpěvákem 

skupiny Národní  třída.  Laureát  Ceny Toma  Stopparda  (1988,  za  sbírku  Miluji  tě  k 

zbláznění). Ceny Egona Hostovského (1955, za román Sestra) a ceny Jaroslava Seiferta 

(2010, za prózu Chladnou zemí).

Syn dramatika a překladatele Josefa Topola (1935-2015), bratr hudebníka Filipa Topola 

(1965-2013)  a  vnuk  spisovatele  Karla  Schulze  (1899-1943).  Od  1991  manžel 

teatroložky Barbary T. (roz. Mazačové, 1964, dvě dcery) 

Filip Topol (12.6.1965 v Praze - 19.6.2013 v Praze)

Po absolvování gymnázia (1983) vystudoval obor varhany na Konzervatoři pro pracující 

v Praze. Do 1990 se živil jako  programátor. Poprvé vystoupil sólově 1978 na Hrádečku 

u  Václava  Havla  před  koncertem The  Plastic  People  of  the  Universe  (Pašijové  hry 

velikonční).  Téhož roku založil  se spolužáky ze základní  školy,  baskytaristou Janem 

Hazukou  a  bubeníkem  Davidem  Skálou,  skupinu  Psí  vojáci.  1979-1980  absolvoval 
124 Emailová korespondence autorky s Viktorem Karlíkem z dubna 2017.
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několik  povolených koncertů  (mj.  na 9.  Pražských jazzových dnech),  do 1986 hráli 

ilegálně, potom směli vystupovat veřejně, ale pod názvem P.V.O. (Psí vojáci osobně), 

od 1990  pod původním jménem již profesionálně. Kvůli zdravotním problémům svého 

frontmana přestala  1997-1998 skupina vystupovat,  činnost  ukončila  v srpnu 2011, v 

říjnu  2012  činnost  obnovila.  Filip  Topol  patřil  k  okruhu  autorů  vydávajících 

samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit. Skládal hudbu k divadelním 

inscenacím,  hrál  ve  filmu  (Žiletky,  1994,  rež.  Zdeňek  Tyc),  hostoval  na  albech 

spřátelených hudebníků

Syn  dramatika  a  překladatele  Josefa  Topola  (1935-2015),  bratr  spisovatele  Jáchyma 

Topola (1962) a vnuk spisovatele Karla Schulze (1899-1943).

Vít Brukner (1.5.1962 v Praze)

Absolvoval Střední odborné učiliště polygrafické (1977-1981), poté do 1984  zaměstnán 

jako reprodukční grafik ve státní tiskárně  Praha. 1982-1986 absolvoval Gymnázium pro 

studující  při  zaměstnání  v  Praze.  1984-1987  nočním  hlídačem  v  Náprstkově 

muzeu.1986-1990  absolvoval  pražskou  DAMU,  obor  loutkoherectví.  1992-1993 

pracoval v Západočeském divadle Cheb. 1991 spoluzaložil  divadlo Buchty a loutky, 

působící od 1994 v Praze. 1980-1981 patřil k okruhu autorů vydávajících samizdatový 

sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit. 1982-1986 byl členem hudební skupiny 

Národní třída, 1985, součástí hudebního projektu Z jedné strany na druhou, 1988-1993 

členem Domácí kapely. V současnosti je činný v souboru Buchty a loutky, pro jejichž 

inscenace, ve kterých vystupuje, skládá hudbu, pořizuje výpravu a režiruje.

Syn básníka a překladatele Josefa Bruknera (1932), od 1991 manžel herečky souboru 

Buchty a loutky Zuzany Bruknerové (1962).

Martin Socha (4.10.1962 v Plzni)

Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Od 1986 se živí výrobou 

sádrových  modelů   a  forem  pro  keramiky.  1980-1981  patřil   k  okruhu  autorů 

vydávajících samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit, publikoval v 

samizdatovém časopise Jednou nohou / Revolver Revue. Byl bubeníkem ve skupinách 

Dezintegrátor (1978-1981 v Bechyni), Emma 1901 (1980-1982 v Praze), Národní třída 

(1982 a 1984-1986) a Jeho hoši - His Boys (1986-1988).
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Vít Kremlička (22.10.1962 v Praze)

Po  gymnáziu  ve  Štěpánské  ulici  v  Praze  (1980)  absolvoval  dvouletou  střední 

pedagogickou  školu  a  poté  pět  semestrů  na  PF  UK v  Brandýse  nad  Labem  (obor 

speciální  pedagogika).  Pracoval  jako  zeměměřič,  noční  strážný  v  NG,  operátor  ve 

výpočetním středisku Pražských pivovarů a sodovkáren. 1990-1998 studoval na FF UK 

v  Praze  bohemistiku  a  komparatistiku,  1995-1996  pracoval  jako  externí  dramaturg 

Divadla Komedie v Praze, jinak ve svobodném povolání. 1980-1981  patřil  k okruhu 

autorů vydávajících samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit. Kromě 

samizdatových  sborníků  publikoval  své  verše  v  časopise  Jednou  nohou  /  Revolver 

Revue, odkud byly převzaty do exilových periodik Paternoster (Vídeň) a Listy / Čtení 

na léto (Řím). 1982-1985 byl členem hudební skupiny Národní třída (housle, kornet, 

zpěv  a  texty)  a  1986  a  1988  country-metalové  skupiny  Jeho  hoši  -  His  Boys 

(elektronická  mandolína,  zpěv).  Laureát  ceny  Jiřího  Ortena  (1991,  za  prózu  Lodní 

deník) a Ceny Revolver Revue (za rok 2010).

Autoři, přispívající do výtvarné části sborníku X/Violit

Marek Hlupý Kapler (19.10.1961 v Ivančicích)

Studoval  na  Střední  průmyslové  škole  grafické  v  Praze  (1977-1979)  a  na  Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově, obor scénografie, kde maturoval 1982. 

1984-1990 absolvoval Akademii výtvarných umění v ateliéru doc. Ladislava Čepeláka. 

1987-1990 člen redakčního týmu  Revolver Revue. 1990 stál  u  zrodu  týdeníku 

Respekt, kde jako grafik působil do 1991. 1991-1995 pracoval jako výtvarník dekorací 

ve filmovém studiu Barrandov. 1996 nastoupil do týmu restaurátorů pod vedením akad. 

mal.  Martina  Pavaly  a  do  2000  restauroval  nástěnné  malby  na  zámku  Kratochvíle. 

Restaurováním  se  zabývá  stále.  1980-1981  patřil  k  okruhu  autorů  vydávajících 

samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit. Věnuje se malířství, cestuje 

a žije střídavě u Netolic na Šumavě a v Praze. 

Syn filmového architekta Jiřího Hlupého (1932).

Viktor Karlík (13.3.1962 v Praze)
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Absolvoval  Střední  průmyslovou  školu  grafickou  v  Praze  (1981)  a  poté  do  1990 

pracoval  v  depozitáři  Orientální  sbírky  Národní  galerie  v  Praze.  1985  spoluzaložil 

samizdatový časopis Jednou nohou / Revolver Revue, vycházející od 1990 tiskem, kde 

dodnes působí jako grafik a jeden z redaktorů. 1995 spoluzaložil Kritickou Přílohu RR. 

1989  stál  u  zrodu  Nezávislého  tiskového  střediska  a  jako  grafik  začal  pracovat  v 

informačním servisu, přejmenovaném v březnu 1990 na týdeník Respekt, kde pracoval 

do  1991.  1980-1981   patřil   k  okruhu  autorů  vydávajících  samizdatový  sborník  X 

[Desítka] s literární přílohou Violit,  byl  spoluzakladatelem  hudební  skupiny  Národní 

třída (1982-1986, texty, zpěv, housle), 1984-1985 vydával samizdatovou edici Pro více. 

Od 1980 až do konce 80. let vystavoval své obrazy a plastiky samostatně i v rámci 

kolektivních výstav v soukromých prostorách, první samostatnou výstavu přístupnou 

širší  veřejnosti  měl  v  květnu 1989 v pražském Junior  klubu Na Chmelnici.  Volnou 

tvorbu často řadí do cyklů (např.  monotypy Kanály,  1988-1992, práce s  nalezenými 

předměty na překližkách, 1991-1994, obrazy Nature morte, 1995-1996, obrazy Centrum 

periferie atd.). Od 1990 vystavuje doma i v zahraničí,  jeho práce jsou zastoupené ve 

veřejných sbírkách (Národní galerie v Praze ad.) a v řadě soukromých sbírek v Čechách 

i v cizině. Kromě běžné redakční agendy je v Revolver Revue autorem řady rozhovorů a 

portrétů věnovaným neznámým či opomíjeným umělcům, spolukoncipoval cykly pro 

Revolver Revue, Z dílen grafiků , Ateliéry nebo knižní řadu jedna věta a příležitostně 

vystupuje i jako autor kritických textů o soudobém veřejném a kulturním dění. Od 90. 

let působí též jako knižní grafik (např. pro nakladatelství Atlantis, Torst, Kalich, Triáda 

a zejména Revolver Revue), před i po 1989 některé knihy ilustroval (např. J. Topol, F. 

Topol, V. Kremlička, Z. Hejda).

Od 1991 manžel teatroložky a redaktorky Terezie Pokorné (1965).

Vítek Krůta (27.1.1962 v Mělníce)

Studoval na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, po dvou letech přestoupil 

na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor scénografie,  nástěnné 

malířství  a výstavnictví,  kterou absolvoval 1981. 1980-1981  patřil  k okruhu autorů 

vydávajících samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit a v téže době 

byl členem hudbení skupiny Psí vojáci, kde hrál na kytaru.V létě 1981 emigroval do 

Spolkové  republiky  Německo,  kde  1982-1991  pracoval  jako  restaurátor  nástenných 
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maleb a obrazů u norimberské firmy Wiedl. Od 1991 působí v USA jako restaurátor, 

učitel umění a ve svobodném povolání.

Petr Kubín (12.4.1962 v Praze)

Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor užitá fotografie (1981), 

poté zaměstnán ve Středisku pražské památkové péče 1983-1990 jako kopáč, později 

fotograf. 1990-1993 fotografem v Lidových novinách, 1993-1997 v týdeníku Respekt. 

1997-1999 vedl fotografické digitální studio v Amos Typo s.r.o., 2000 založil vlastní 

ateliér digitální fotografie, 2008 pracoval jako fotoeditor v Lidových novinách, od 2008 

jako fotograf ve svobodném povolání. 1980-1981 patřil  k okruhu autorů vydávajících 

samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit.

Ján Mlynárik (5.2.1963 v Praze)

Od  1978  se  učil  reprodukčním  grafikem,  1981  emigroval  do  Spolkové  republiky 

Německo, 1981-1982 žil ve Francii, 1982-1983 vykonával grafické práce pro rakouský 

časopis Bestande a pracoval  jako grafický asistent  v západoněmeckém Ulmu.  1984-

1989 zaměstnán u sítotisku ve firmě Hetex v Bad Urachu, 1990-1991 u firmy Etifix v 

Grafengergu, 1992-1999 tiskařem u firmy Knauer v Dettingenu. 2000-2004 vystudoval 

obor scénický malíř  na Event-Akademie v Baden-Badenu, 2000-2005 působil  v této 

profesi v Landestheater Tübingen, 2005-2010 v Altes Schauspielhaus ve Stuttgargu, od 

2011  připravuje  scénické  projekty  v  amfiteátru  v  Reutlingenu.  1980-1981  patřil   k 

okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X [Desítka] s literární přílohou Violit.

Syn historika a politika Jána Mlynárika (1933-2012).

Gabina (1.4.1963 v Praze, vl. jménem Gabriela Fárová)

Absolvovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor fotografie (1982), a rok 

pracovala  externě  jako  manekýnka  pro  Ústav  bytové  a  oděvní  kultury.  1983-1985 

zaměstnána  jako  fotoreportérka  ve  výrobním  družstvu  Fotografia  Praha  -  svatby, 

pohřby,  promoce.  1986-1990  studovala  obor  umělecká  fotografie  na  FAMU.  1990 

spoluzakladatelka družstva Radost (dnešní Radost  FX)  a  současně  1990-1991  řídila 
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stejnojmennou fotografickou agenturu. Natočila hudební klipy pro skupiny Garáž (Má ji 

má) a Půlnoc (Muchomůrky bílé).  Od  1992  působí  jako  umělecká  fotografka  ve 

svobodném povolání. Věnuje se portrétní fotografii a aktům, které zpracovává černobíle 

klasickou metodou.  Volnou tvorbu řadí  do cyklů  (např.  Klášter  ve Valdicích,  1990, 

Třídy,  1992-1993,  Gabinetky,  1993-2001,  Vlásky,  1997,  Povinná  relaxace,  2000, 

Venkovní  sklizeň,  2002-2004,  Manévry,  2006-2007).  Vystavuje  v  Čechách  i  v 

zahraničí. Její dílo je zastoupeno ve sbírce PPF a v několika světových sbírkách. 1980-

1981 patřila  k okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X [Desítka] s literární 

přílohou Violit.

Dcera výtvarníka Libora Fáry (1925-1988) a historičky umění Anny F. (1928-

2010).

 5 Jednou nohou, později Jednou nohou/Revolver 
Revue

 5.1 Okolnosti vzniku a název
První číslo časopisu Jednou nohou vyšlo v únoru 1985. Zakladateli  byli  Ivan 

Lamper, Jáchym Topol a Viktor Karlík. Klíčovou roli Ivana Lampera zdůrazňuje Viktor 

Karlík: „Klíčovým organizátorem a hnacím motorem celého projektu byl Ivan Lamper.  

Předtím  jsme  samizdaty  opisovali  na  stroji,  což  znamenalo  jen  omezené  množství  

průklepů. Ivan do toho přišel s praktickou znalostí a s ochotou věci skutečně realizovat  
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na cyklostylu, tiskovém stroji. Byl vynikající organizátor a opravdu tomu dával strašně  

moc.“125 

Podobně vidí roli Ivana Lampera i Jáchym Topol: „Ivan Lamper se stal hlavou,  

mozkem a technikem té naší party. Díky němu jsme okamžitě jeli, abychom měli větší  

počet  kusů,  aby  to  bylo  technicky  dobré  a  abychom  se  každému  z  těch  samizdatů  

vyrovnali a následně je předešli.“126

Ivan  Lamper  vzpomíná  na  šťastné  setkání  a  spolupráci  s  Viktorem 

Karlíkem a  Jáchymem  Topolem:  „Bylo  to  velmi  šťastné  setkání  v  tom,  že  jsme  si  

dodávali energii a že každý mohl přinést něco. Jáchym znal mnoho lidí, byl inteligentní,  

vnímavý a měl v tom také autorský záměr.  Pro mě to mělo asi  nějaký identifikační  

význam. Cítil jsem, že oni disponují něčím, co já nemám, uměleckými talenty, znalostí  

lidí. Já jsem do toho dával jakýsi tlak, aby to nepřestalo.“127

Jáchym  Topol  vidí  prapočátky časopisu  Jednou nohou už  u  časopisu  Violit: 

„Bavilo nás dávat něco takového dohromady, ale nechtěli jsme být tribunou ničeho a  

asi ani ne regulérním časopisem. Stačilo nám vidět někde vytištěný svý věci (…) My  

vlastně  házely  všechny  svoje  výtvory  do  černý  díry  (…)  Oficiální,  tedy  komunisty  

milostivě  trpěné,  to  nebyl  náš  prostor.  V  roce  1985  se  najednou  vynořil  ze  Zlína,  

tehdejšího Gottwaldova, Ivan Lamper. Klíčová postava nejen pro Revolver Revue, ale  

pro celkovou kvalitu samizdatu vůbec.“128

O okolnostech  vzniku  časopisu  vypráví  Jáchym  Topol:  „Časopis  se  nejdřív  

jmenoval Jednou nohou. Dobře to vystihovalo naši pozici.  Pro intelektuály jsme byli  

špinaví androši, pro androše zas zasraný intelektuálové. To nám vyhovovalo. Jednou  

nohou  tam  i  tady.  Samozřejmě  v  názvu  byl  i  podtón  toho,  být  jednou  nohou  v  

kriminále.“129

125 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015. ISBN 978-80-7036-470-3, s. 155.

126 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 155.

127 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 155.

128 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 
(Portál).  s. 62-63,

129 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 
(Portál).  s. 64.
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V  roce  1985  vyšla  dvě  čísla  s  názvem  Jednou  nohou,  v  roce  1986  vyšlo 

dvoučíslo (dvě čísla v jednom svazku), stále s názvem Jednou nohou, a jedno číslo, kde 

byl titul rozšířen o  Revolver Revue. S tímto názvem vyšlo ještě jedno číslo a od čísla 7 

se Jednou nohou již neobjevuje. Zůstává Revolver Revue. O důvodech změny názvu 

říká Jáchym Topol: „Jednou jsme byli s Lamperem strašně naštvaný. Lidi z Vokna byli  

pořád v base. Přehnala se kolem nás zase jedna z vln perzekucí, zavírání. Ivan zuřil.  

(…) Není divu, že mu v mozku rozpáleným do běla naskočil Goebbelsův výrok: ‚Jak  

slyším  slovo  kultura,  tak  sahám po  revolveru.‘-  ‚V  tom případě  my  jsme  Revolver  

Revue,‘ zakončil Ivan a mně to připadalo výborný.“130

 5.2 Autoři, redaktoři
První redakční tým tvořili Ivan Lamper, Jáchym Topol a Viktor Karlík. Prvním 

šéfredaktorem  byl  Ivan  Lamper.  Podle  Michala  Geislera,  který  pořídil  s  Ivanem 

Lamperem rozhovor,  Lamper  byl  spíše  politicky zaměřená  osobnost  s  novinářskými 

dispozicemi a ambicemi.

„Blízkými spolupracovníky byli Ludvík Hradílek a výtvarník Marek Hlupý (…)  

postupně do redakce přibývají: publicista a překladatel Alexandr Vondra (od 5. čísla),  

výtvarník Joska Skalník (od 10. čísla) a publicista a překladatel Zbyněk Petráček (od  

11. čísla).“131

 5.3 Fungování redakce
Každý se tří zakládajících členů přistupoval k práci na časopise svým způsobem 

a na základě svých dispozic.  Lamper se věnoval redakční práci,  strategii,  organizaci 

výroby, „přispíval i některými recenzemi či kritickými texty“.132

Jáchym Topol  se  vzhledem ke  svému zájmu o  literaturu  zabýval  výběrem a 

sháněním textů. Jeho přínos pro časopis spočíval i šíří důležitých kontaktů, což bylo 

130 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 
(Portál).  s. 64.

131 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 158.

132 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 156.
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užitečné při shánění financí nebo budování distribuční sítě. Sám o sobě říká: „Já jsem si  

připadal spíš jako styčný důstojník. Pro mě bylo celkem jednoduchý oběhat Prahu a  

získat překlady od Kořána, dojít za Václavem Havlem a dostat jeho text Šest poznámek  

o kultuře nebo někde sehnat peníze na barvy do cyklostylu. S Ivanem jsme si vymýšleli,  

co bude uvnitř.  Neměli  jsme spolu skoro žádný neshody. Zpětně ale jasně vidím, že  

motorem byl Ivan.“133

Výtvarník  Viktor  Karlík,  třetí  ze  zakladatelů,  se  staral  o  grafickou  podobu 

časopisu.  S  tvorbou  samizdatových  časopisů  měl  zkušenost  z  minulosti  a  sám 

provozoval svou vlastní samizdatovou Edici pro více.134

 5.4 Stručná deskripce obsahu
Obsahové zaměření samizdatové Revolver Revue, resp. časopisu Jenou nohou, 

se vyvíjelo postupně. V prvním čísle vyšla díla pouze českých autorů (Václav Havel, 

Ivan M. Jirous, Vít Kremlička, Jáchym Topol, J. H. Krchovský a Egon Bondy).135

Přestože  v  dalších  číslech  postupně  přibývala  překladová  literatura136, 

publikování tuzemských autorů mělo nadále významný prostor na stránkách časopisu.

V pátém čísle se objevují též rubriky s informacemi o politickém a kulturním 

dění.137

Tvář časopisu se měnila také s tím, jaké technické možnosti byly dostupné. 

Jáchym Topol říká: „Chtěli jsme to dělat pořádně. Ne pár čísle na průklepáku pro deset  

známých. Začínali jsme sice klasicky s psacím strojem a kopíráky, ale velice rychle se  

přešlo na cyklostyl.“138

 5.5 Distribuce a provoz
První  číslo  vyšlo  v  únoru  1985 v  nákladu  50  kusů.  Bylo  věnováno  Ivanovi 

Jirousovi, který byl v té době vězněn.

133 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 
(Portál).  s. 63.

134 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 156.

135 Jednou nohou , č. 1/1985
136 Byla překládána např. díla autorů: H. Miller, H. Arendt, S. Beckett, J.R.R. Tolkien, A. Warhol atd.
137 Jednou nohou , č. 5/1986
138 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 

(Portál).  s. 64.
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Na vydání prvního čísla časopisu vzpomíná Jáchym Topol:  „Já mám pocit, že  

když vyšlo to první číslo, tak jsem šel za Václavem Havlem jako za prvním, kterýho jsme  

obdivovali. To je taky dobrý zpětně si uvědomit, že už v tom prvním čísle jsou Magorovy  

Labutí písně a že Havel speciálně pro nás né napsal, ale nám prvním dal Šest poznámek  

o kultuře.  Že jako podporoval tu mláděž. A já si pamatuju, že mi tehdy u sebe v bytě dal  

dva tisíce. Myslím si, že to, že v prvním čísle byl Magor a Havel, že bylo určující. A  

ostatní jsou naše básně a grafiky.“

 Již od prvního čísla se časopis prodával. Cena prvního čísla byla 25,- Kcs. Podle 

tehdejších  zákonů   šlo  o  nedovolené  obohacování  a  tedy  ilegální  činnost.139 K 

financování časopisu říká Jáchym Topol: „Já chtěl na začátku všechno dávat zadarmo.  

Realita  mě z toho rychle vyvedla.  Částečně bylo prostě nutné financovat  další  čísla  

prodejem.  My okolo  redakce  jsme placený  nebyli.  Tehdy to  byla  samozřejmost,  ale  

dneska  mám pocit,  že  je  to  potřeba zdůraznit.  Chtěli  jsme  ale  zaplatit  lidem,  kteří  

Revolver přepisovali na cyklostylový blány nebo dělali jinou technickou práci.“140

Samotná  výroba  a  distribuce  již  vyžadovala  značnou  míru  organizovanosti. 

Kvůli  neustálému  riziku  policejního  zásahu  vznikal  na  různých  místěch141 a  proces 

výroby byl  rozčleněn do mnoha  částí.  Jáchym Topol  vzpomíná:  „Rozstrkat  časopis  

lidem  bylo  vždycky  to  nejobtížnější.  (…)  V  různých  městech  jsme  měli  lidi,  kteří  

dostávali  pět, deset kusů  a rozmnožovali je a doručovali  dál. Důležité bylo dodělat  

prvních, dejme tomu deset kousků. Ty jsme okamžitě odvezli do bezpečí a pak už z nás  

spadlo napětí a nálada byla mnohem volnější. Už jsme věděli, že i když tajný přijedou a  

všechno v baráku zabaví, mají smůlu.“142

139 Rozhovor autorky s Jáchymem Topolem ze dne 15.5.2017.
140 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 

(Portál).  s. 64.
141 „Jednalo se například o byt Ivana Lampera U Lužického semináře, ateliér Viktora Karlíka na 

Smíchově, byt Jáchyma Topola Pod Klikovkou, dům v Thunovské ulici, ve kterém sehnal prostor pro 
výrobu Josef Topol, byt Marka Hlupého, dům Magdaleny Písařicové, vilu rodiny Hradílkových, dům 
Hochmannových (v roce 1989 ho StB zapálila), dílnu na výrobu samizdatů v Musílkově ulici. In. 
GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 156.

142 TOPOL, Jáchym a Tomáš WEISS. Jáchym Topol: nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000. Rozhovory 
(Portál).  s. 64.
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 6 Porovnání titulů a zhodnocení

X Desítka/Violit (1980 - 1981) byl skupinový sborník určený pro zveřejňování 

vlastní literární a výtvarné tvorby, případně tvorby pozvaných hostů. Byla to zábava, 

sdílení  se  skupinou podobně zaměřených  lidí.  Bez  ambic  stát  se  tribunou něčeho  a 

někoho.
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Na  rozdíl  od  mnoha  jiných  samizdatových  časopisů,  Desítka,  resp.  literární 

příloha Violit, neměla žádné rubriky ani jednotnou typografickou úpravu.

Jednou nohou a Jednou nohou/Revolver Revue (1985 - 1987) byl už regulérní 

samizdatový  časopis,  periodikum,  otevřené  všemi  možnými  směry,  koncipované 

redakcí.  Na jeho stránkách se objevovala původní tvorba i  překladová literatura děl, 

která  nemohou  být  publikována  oficiálně,  eseje,  rozhovory,  reportáže,  polemiky, 

výtvarné  umění,  dokumenty.  Taktéž  reklamy  na  knihy,  časopisy  a  nakladatelství 

tehdejší nezávislé kultury. 

Tvůrci časopisu byli v živém kontaktu se zahraničím. Tento kontakt probíhal v 

několika rovinách a zdroje inspirace pocházely jak ze západních zemí tak z ostatních 

zemí východního bloku, především z Polska.143

Závěr
Cílem této diplomové práce bylo podat obraz o vzniku a fungování vybraných 

časopisů v kontextu doby. První kapitolu práce jsem oproti původnímu plánu o něco 

rozšířila o některé podklapitoly,  přidala jsem též původně neplánovanou samostatnou 

kapitolu s názvem Charta 77 . Obě tyto změny vyplynuly v průběhu psaní práce, kdy 

143 GEISLER, Michal. Co znamenalo dělat v osmdesátých letech samizdat? Příběh Revolver Revue. In: 
MALÝ, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní 
muzeum, 2015 s. 162.
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jsem cítila potřebu popsat dobu, která byla podhoubím pro vznik předmětných časopisů, 

trochu obšírněji.

V komparativní části jsem časopisy porovnávala především z hlediska okolností 

jejich vzniku, způsobu jejich vytváření a distribuce. 

Jsem ráda, že se mi podařilo získat některé cenné informace od přímých aktérů, 

Viktora  Karlíka  a  Jáchyma  Topola.  Oba  stáli  u  založení  obou časopisů,  byli  jejich 

aktivními tvůrci a mohli mi tak objasnit mnohé souvislosti, které nelze zpětně dohledat 

a  zjistit  jinou  cestou  než  přímým  kontaktem.  Této  části  práce  přikládám  největší 

důležitost.

Sborník  X  (Desítka)  s  výtvarným  časopisem  Violit  a  časopis  Jednou 

nohou/Revolver  Revue spojují  nejen osoby zakladatelů,  ale,  jak říká Jáchym Topol: 

„Prapočátky časopisu Revolver Revue se dají vystopovat už u časopisu Violit“. Přesto 

je zajímavé, v kolika bodech se od sebe liší.

Tato  práce  může  snad  přispět  k  novému  pohledu  na  vznik  a  vývoj 

samizdatových časopisů v první polovině osmdesátých let a může tak, nyní i s odstupem 

času, pomoci důkladnějšímu zmapování a přehledu o tom, co představovalo vydávání 

samizdatových časopisů v poslední dekádě socialistického režimu.

Summary
The aim of this thesis was to give a picture of how selected magazines were created and 

how they functioned in the context of the time. I expanded the first chapter somewhat 

compared to my original plan by adding some sub-chapters. I also added a separate 

chapter that I had originally not planned for, entitled Charter 77. Both these changes 

occurred during the writing of the thesis when I felt the need to describe the period that 

spawned the rise of these magazines a little more extensively.

In the comparative part I compared the magazines especially with regard to the 

circumstances under which they arose and how they were created and distributed.

I am pleased that I have been able to get some valuable information from Viktor Karlík 

and Jáchym Topol who were direct protagonists at that time. Both were there when 

these two magazines were founded, they were their active creators and so they were 

able to explain to me many contexts that cannot be ascertained retrospectively and that 
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cannot be found other than by direct contact. I attach the greatest importance to this part 

of the work.

The X (Ten) anthology with the graphic magazine Violit and the One Foot/Revolver 

Revue magazine have in common not only their founders but, as Jáchym Topol says: 

“The beginnings of the Revolver Revue magazine can be traced back to the Violit 

magazine”. Nevertheless, it is interesting to see in how many ways they differ.

This thesis may perhaps give a new perspective on the emergence and development of 

samizdat magazines in the first half of the 1980s and so may now, with hindsight, help 

to map more thoroughly and give a better insight into what it was like to publish 

samizdat magazines in the last decade of the Socialist regime.
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