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Snímky polské dekády
Příběh českého fotografa a jeho archivu

PETR BLAŽEK

Ota Nepilý se poprvé dostal do Polska v létě 1981. Fascinovaně přihlížel 

vzepětí polské společnosti, které o několik měsíců později ukončil generál 

Wojciech Jaruzelski nastolením válečného stavu. Mladý fotograf se po jeho 

zrušení vracel do sousední země pravidelně. Účastnil se proslulých srazů 

hippies, které se vždy v srpnu konaly (a doposud konají) v rámci poutě do 

Čenstochové. V archivu se dochoval spis Státní bezpečnosti, v němž jsou 

jeho polské výpravy i snímky zmíněny.

Na podzim 1983 předložil mladý stu-
dent fotografi e na Střední umělecko-
průmyslové škole v Brně jako roční-
kovou práci dokumentární cyklus 
z poutě v Čenstochové. Uskutečnila 
se tehdy poprvé od vyhlášení váleč-
ného stavu v prosinci 1981 a pro 
značnou část polské veřejnosti se 
stala příležitostí ukázat, že nadále 
odmítají nenáviděný režim. Pouť se 
tehdy stala celonárodní manifestací 
za svobodu a nezávislost. Ota Nepilý 
do školy přinesl snímky poutníků 
nesoucích polské národní vlajky, 
mariánské prapory a transparenty 
podzemní Solidarity. Na dalších zá-
běrech zachytil euforickou atmosfé-
ru prvního dne srazu hippies poblíž 
kláštera na Jasné Hoře, kteří společ-
ně se salesiánským knězem Andrze-

jem Szpakem probděli a protančili 
celou noc. Učitelé na škole nevěděli, 
jak na předloženou práci reagovat. 
Někteří z nich se domnívali, že je 
student provokatérem, který má od-
halit jejich názory. Raději práci ulo-
žili do ředitelny a studenta nechali 
s pokáráním projít k maturitě.1

Pro Otu Nepilého se polské cesty 
staly iniciačním zážitkem. Ačkoliv již 
v předchozím období postupně zjiš-
ťoval, jaká je skutečná povaha režimu, 
ve kterém vyrůstal, teprve v Polsku 
poznal doslova jiný svět. V zimě 1984, 
krátce poté, co Lech Wałęsa získal 
Nobelovu cenu míru, odjel do Gdaň-
ska. Přestože neměl žádné doporu-
čení, polský odborový předák ho 
vlídně přijal, a dokonce svolil, aby 
pořídil jeho portrét. Po návratu z Pol-

ska se Nepilý prostřednictvím Petra 
Pospíchala2 seznámil s dalšími sig-
natáři Charty 77. Postupně pořídil 
snímky Václava Havla, Jaroslava Ša-
baty, prof. Václava Černého, Egona 
Bondyho a dalších. 

V roce 1984 se po maturitě vrátil 
do Hradce Králové. Petr Uhl ho při 
jedné pražské návštěvě představil 
mladé rozhlasové redaktorce Miladě 
Langrové, se kterou se domluvil na 
vydávání samizdatového čtvrtletní-
ku o Polsku. Pro časopis,3 který vy-
cházel v několika strojopisných 
exemplářích, dodával fotografi e. Na 
jeho vydávání se podílel i poté, co 
začal mít problémy se Státní bezpeč-
ností.4

V dubnu 1985 Petr Uhl pozval Otu 
Nepilého do Pardubic na setkání 

1  Rozhovor s Otou Nepilým, Brno 22. 7. 2010.
2  Petr Pospíchal (nar. 1960), brněnský signatář Charty 77, v listopadu 1989 spoluzakladatel Občanského fóra, poté poradce prezidenta 

Václava Havla a velvyslanec ČR v Sofi i.
3  V pražské knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti jsou uložena čtyři čísla tohoto časopisu. Podle Oty Nepilého se měl 

jmenovat Informace o Polsku, název však nebyl – patrně z konspirativních důvodů – v žádném z exemplářů uveden. V knihovně je uložen 
pod názvem Solidarność.

4  Ota Nepilý se teprve v 90. letech dozvěděl, že Milada Langrová tehdy spolupracovala s StB pod krycím jménem „Ája“. V dochovaném návrhu 
na ukončení spolupráce, který 20. října 1986 napsal její řídící důstojník npor. Vladimír Mareček, je uvedeno, že se s příslušníky StB sešla na 
77 schůzkách: TS Ája byla získána ke spolupráci na základě dobrovolnosti dne 22. 2. 1983 s cílem využití k osobám z řad CH[arty 77] a antisoc[ialis-
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Obálka jednoho z čísel samizdatového 
časopisu o Polsku, na jehož vydávání se 
Ota Nepilý v polovině osmdesátých let 
podílel  Zdroj: archiv Libri prohibiti

OTA NEPILÝ (nar. 1962) 

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Brně, obor fotografi e. Na počátku osmdesátých let 
navštívil Polsko, kde se zúčastnil proslulé poutě 
hippies v Čenstochové. V létě 1983 se do sousední 
země vypravil podruhé a pořídil zde cyklus 
dokumentárních fotografi í. Do Polska poté jezdil 
téměř každý rok. Po ukončení studia se v roce 1984 
vrátil do Hradce Králové, kde pracoval v propagaci 
krajského ředitelství Potravin. Věnoval se 
fotografování spisovatelů, hudebníků a disidentů. 
Portrétoval například Václava Havla a Lecha Wałęsu. 
Samizdatově vydal ilustrované básnické dílo Jiřího 
Gruši. Podílel se také na vydávání samizdatového 
časopisu o Polsku (Solidarność) i dalších titulů. 
V květnu 1985 příslušníci Státní bezpečnosti při 
domovní prohlídce zabavili jeho archiv a řadu hodin 
ho vyslýchali. V následujících měsících se ho snažili získat ke spolupráci. V dubnu 1986 k němu nechali zaregistrovat 
agenturní svazek pod krycím jménem „Fotograf“, který navrhli na konci roku 1987 uložit do archivu pro neserióznost 
T[ajného]S[polupracovníka]. Po absolvování náhradní vojenské služby odešel Ota Nepilý v záři 1988 do Brna, kde žije 
dodnes. Pracuje stále jako fotograf. V České republice a Polsku měl několik výstav.

Obálka eseje Václava Havla, kterou připravil Ota Nepilý pro samizdatovou edici Petra Pospíchala 
 Zdroj: archiv a foto Ota Nepilý

Foto: Gabrysza Poloczek

tických] sil, jako je J[iří] Dientsbier, P[etr] Uhl, V[áclav] Havel, A[ndrej] Stankovič, J[iří] Gruntorád, J[armila] Bělíková apod. Na základě kontaktu 
s výše uvedenými osobami byla TS Ája úkolována k odhalování snah čs. opozice o spojení na polskou opozici a jejich záměrech v protispolečenské 
činnosti namířené proti soc[ialistickému] a stát[nímu] zřízení v ČSSR. Dále ke zjišťování osob, které se podílejí na rozmnožování a rozšiřování pro-
tistátních tiskovin a emig[račních] tiskovin. V citovaném svazku je časopis několikrát zmíněn, jméno Oty Nepilého však nikoliv. Archiv bezpeč-
nostních složek (dále jen ABS), fond Agenturní svazky – Centrála (dále jen f. MV-TS), archivní číslo (dále jen a. č.) 778687 MV.

signatářů Charty 77. Státní bezpeč-
nost měla podle všeho mezi účast-
níky svého spolupracovníka. Za 
několik dnů Nepilého zadrželi pří-
slušníci StB, kteří při domovní pro-

hlídce našli jeho archiv s tisíci foto-
grafi emi. Musel to pro ně být šok, 
když si prohlíželi snímky Václava 
Havla, Lecha Wałęsy či Jerzyho Po-
pieluszka. Jejich autorem byl mladík, 

kterého do této doby neznali. Muse-
li mít jistě pocit, že objevili skrytý 
poklad. Okamžitě přivolali posily 
z pražské centrály a zadržený mladík 
byl vyslýchán nepřetržitě řadu hodin. 
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Zpočátku se snažil mlžit, ale když 
mu ukázali zabavené snímky, začal 
k nim vypovídat. Snažil se zabránil 
domovním prohlídkám na jiných 
místech, kde měl ukryté další mate-
riály: Na základě získaní dalších ma-
teriálů k činnosti jmenovaného [...], 
hovořil spontánně o svých vztazích do 
prostředí „opozice“, aniž by zatajoval 
orgánům Bezpečnosti nějaké podstat-
nější skutečnosti.5

Nepilý se v následujících dnech 
snažil upozornit všechny, které při 
výslechu zmínil. Státní bezpečnost 
se naopak rozhodla, že mladíka, 
k němuž nechala 13. května 1985 
zaregistrovat signální svazek,6 získá 
ke spolupráci. Operativní pracovník 
1. oddělení II. odboru Správy StB 
Hradec Králové npor. Jaroslav Tre-
felík se poté, co nezabraly výhrůžky, 
pokoušel získat  „objekt“ přátelským 
jednáním a různými nabídkami. 
Nepilého navštěvoval na jeho praco-
višti a přesvědčoval ho o svých „dob-
rých úmyslech“. Ten se snažil získat 
zpět svůj archiv, což mu příslušník 
StB přislíbil. Nabídl mu také možnost 
absolvovat náhradní vojenskou služ-
bu, a dokonce mu umožnil v létě 1986 
vyjet opět do Polska. Podle svých 
vzpomínek se Nepilý snažil balan-
covat na hraně. Chtěl získat zpět svůj 
fotografi cký archiv, proto schůzky 
neodmítal. Na druhé straně se sna-
žil, aby nikomu neublížil. S přísluš-
níkem tajné policie mluvil z tohoto 
důvodu pokud možno co nejobecně-
ji. Největší zájem měl npor. Trefelík 
o jeho kontakty se signatáři Charty 
77, s nimiž proto Ota Nepilý raději 
sám omezil, a u některých i přerušil, 
styky.7

Po několika měsících se tajná po-
licie rozhodla, že nastal čas získat 
nového spolupracovníka. Podle zprá-
vy npor. Trefelíka se „verbovka“ 

uskutečnila 10. dubna 1986 v budově 
Obvodního oddělení VB 1 v Hradci 
Králové. Jednání byl přítomen také 
náčelník 1. oddělení II. odboru Sprá-
vy StB Hradec Králové npor. Ivan 
Dubec. Setkání údajně proběhlo bez 
problémů: Vzhledem k tomu, že v dis-
kusi nevznikly žádné nevyjasněné 
otázky, byla TS předložena nabídka ke 
spolupráci s orgány StB. Jmenovaný ji 
přijal a potvrdil vlastnoručně napsa-
ným slibem, který si sám zformuloval. 
Pro styk s orgány StB bylo po dohodě 
s TS ponecháno krycí jméno „Foto-
graf “.8 Podle citovaného záznamu měl 
Nepilý na schůzce rovněž informovat 
o své cestě do Polska. Fotografie, 
které zde pořídil, měl použít jako 
záminku pro návštěvu signatářů 
Charty 77 Petra Uhla a Petra Pospí-
chala. Nepilý měl také nadále udr-

žovat kontakty do Polska s cílem 
možného odhalení kanálů čs. opozice 
na opoziční skupiny v PLR.9

Jak uvedené jednání vypadalo ve 
skutečnosti, naznačuje text zmíněné-
ho slibu, který se odlišuje od napros-
té většiny dochovaných závazků. 
Nepilý v něm sice vyjádřil ochotu stý-
kat se nadále s příslušníky SNB, ale 
tajnou spolupráci v něm neslíbil. Obec-
ná formulace textu spíše svědčí o tom, 
že se snažil nepřekročit hranici, kte-
rou považoval za nepřijatelnou: Jako 
občan tohoto státu mám zájem o zacho-
vání míru a dalšího rozvoje socialistické 
společnosti. Svými zkušenostmi a zna-
lostmi chci přispět k mírové budoucnos-
ti ve světě. Zároveň uvádím, že mé jed-
nání a chování bude vždy takové, abych 
se vyvaroval činnosti, která by ohrožo-
vala právní normy nebo zákony tohoto 

Lech Wałęsa ve svém bytě 1. března 1984 Foto: Ota Nepilý

5  ABS, f. MV-TS, a. č. 974012 MV, Memorandum, 1985–1988, 7 stran A4 strojopisu.
6  ABS, Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, SEO KS SNB Hradec Králové, registrační číslo (dále 

jen r. č.) 22377.
7  Rozhovor s Otou Nepilým, Brno 22. 7. 2010.
8  ABS, f. MV-TS, a. č. 974012 MV, Zpráva o získání ke spolupráci, 18. 4. 1986, 3 strany A4 strojopisu.
9  Tamtéž.
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státu. Závěrem chci uvést, že můj přístup 
k výše uvedeným  problémům bude vždy 
čestný a seriózní.10

Podle vzpomínek Oty Nepilého mu 
prohlášení nadiktoval npor. Trefelík: 
Byla to jeho podmínka navrácení nega-
tivů s lidmi z Charty 77 a z Polska. Říkal, 
že potřebuje mít ode mne nějakou zá-
ruku, že se snímky nezneužijou k něja-
kým protistátním článkům na západě, 
že bez tohoto prohlášení mi negativy 
nemůže vrátit. V Brně v roce 1989 toto 
prohlášení na mne StB vytáhla, když 
jsem se s nimi nechtěl bavit a ptali se, 
co to je, tak jsem řekl, že asi zkouška 
rukopisu, kterou po mně chtěla StB 
v Hradci Králové, ale že tam nevidím 
ani místo, ani datum napsání, ani účel. 
K udržování kontaktu se mnou využí-
vala StB právě zabavený archív nega-
tivů, který mi vraceli po částech až 
někdy do začátku mé náhradní vojenské 
služby na vojenském letišti.11

Výsledky vynucené spolupráce Oty 
Nepilého byly pro Státní bezpečnost 
podle všeho mizivé. Svědčí o tom 
stručná zpráva jeho „řídícího orgánu“, 
npor. Trefelíka, který si na konci roku 
1987 stěžoval: Vztah TS k ŘO se změnil. 
TS odmítá podávat poznatky k závado-
vým osobám. Přestože je zjištěno, že 
udržuje styky na sign. Charty 77 Jana 
Hrudku, k jeho osobě odmítá cokoliv 
sdělit. Jeho postoje jsou silně alibistické. 
Státobezpečnostní poznatky vydává za 
své soukromé věci. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem byla k TS 
provedena hloubková prověrka, která 
odhalila neserióznost TS k ŘO. V prů-
běhu roku 1988 bude rozhodnuto o ulo-
žení TS nebo jeho udržení v síti tajných 
spolupracovníků.12 O půl roku pozdě-
ji náčelník Správy StB Hradec Králo-
vé pplk. Josef Hakl schválil Trefelíkův 
návrh na ukončení spolupráce pro 
neserióznost a ztrátu motivace ze stra-
ny TS. V návrhu uvedl, že v souvislos-

ti se spoluprací nebyl nikdo bloko-
ván13.

Agenturní svazek byl uložen do 
archivu 5. srpna 1988. O měsíc poz-
ději, 9. září 1988, byl pod stejným 
registračním číslem obnoven signál-
ní svazek.14 Zvolená kategorie spisu 
naznačuje, že jeho činnost Státní 
bezpečnost hodnotila jako nepřátel-
skou. Zájem tajné policie souvisel i se 
zákazem výstav, na jejichž pořádání 
se Ota Nepilý podílel. I z tohoto dů-
vodu se po ukončení náhradní vojen-
ské služby rozhodl, že odejde do Brna. 
V červenci 1989 dostal předvolání do 
budovy tamní krajské správy SNB, 
kde mu příslušníci StB opět nabízeli 
spolupráci. Poukazovali na ručně 
psané prohlášení ze spisu, který pod-
le zápisu v protokolu svazků získali 
z Hradce Králové již na konci února 

1989. Nepilý označil předložený papír 
pouze za zkoušku rukopisu a spolu-
práci odmítl. O tři dny později napsal 
na jednání příslušníků StB stížnost 
náčelníkovi krajské správy.15 Odpo-
vědí byla v září 1989 snaha o násilné 
vystěhování z brněnského bytu.

Na počátku listopadu 1989 se Otu 
Nepilému podařilo dostat se oklikou 
přes NDR do polské Vratislavi na Fes-
tival nezávislé československé kultu-
ry. Stejně jako při jiných polských 
výpravách měl s sebou fotoaparát. Na 
snímcích zachytil euforickou atmosfé-
ru koncertu v místním divadle, kde 
poprvé od roku 1969 vystoupil za že-
leznou oponou Karel Kryl. O tři týdny 
později již zpíval Kryl před zaplněným 
Václavským náměstím, které požado-
valo ochod vedoucích funkcionářů 
komunistického režimu. 

JAROSLAV TREFELÍK (nar. 1952)

Původním povoláním brusič kovů. V roce 1974 
maturoval na Střední průmyslové škole strojnické 
v Chrudimi. Po absolvování náhradní vojenské 
služby byl 1. března 1975 přijat do SNB. Po 
absolvování služby v pohotovostním pluku byl 
přidělen ke KS SNB Hradec Králové. Až do června 
1990 působil jako operativní pracovník StB, v druhé 
polovině osmdesátých let jako starší referent 
specialista 1. oddělení II. odboru Správy StB Hradec 
Králové. Dne 15. ledna 1990 byl odvolán z funkce 
a zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené 
příslušníky SNB. V říjnu 1990 byl uvolněn ze 
služebního poměru příslušníka SNB ze „závažných 
rodinných důvodů“. 
Od června 1976 byl členem KSČ.  Od roku 1988 
studoval při výkonu služby na Fakultě StB VŠ SNB 
v Praze. Dosažené hodnosti: 1975 – strážmistr, 
1976 – nad strážmistr, 1979 – podporučík, 1981 – 
poručík, 1984 – nadporučík, 1988 – kapitán. Foto: ABS

10  ABS, f. MV-TS, a. č. 974012 MV, Prohlášení Oty Nepilého, 1 strana A4 rukopisu.
11  Archiv Petra Blažka, Dopis Oty Nepilého, 9. 8. 2010.
12  ABS, f. MV-TS, a. č. 974012 MV, Memorandum 1985–1988, 7 stran A4 strojopisu.
13  Tamtéž, Návrh na ukončení spolupráce s TS Fotograf, 29. 6. 1988, 3 strany A4 strojopisu.
14  ABS, Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, SEO KS SNB Hradec Králové, r. č. 22377.
15  Archiv Oty Nepilého, Kopie stížnosti na jednání vyšetřovatele dne 26. 7. 1989 a 30. 7. 1989, 2 strany A4 strojopisu.

Pod vlivem svých styků se začal intenzivně zajímat o dění v PLR (1981–82). Pravidelně navštěvoval církevní slavnosti 
v Čenstochové a sledoval vývoj „svobodných odborů“ Solidarita. Prostředím, v němž se pohyboval, byl demagogicky 
ovlivňován v tom smyslu, že v PLR dochází k porušování lidských práv a základních svobod občanů.

Z memoranda k Otu Nepilému, které napsal v roce 1986 npor. Jaroslav Trefelík (ABS)
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První strana návrhu na ukončení spolupráce s TS „Fotograf“ Zdroj: ABS
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Čenstochová – čekání na poutníky (srpen 1983) Foto: Ota Nepilý

Polský venkov – kopie obrazu Černé madony z Čenstochové, přinesená poutníky (konec 80. let) 
Foto: Ota Nepilý

Studie_Blazek_verze.indd   69Studie_Blazek_verze.indd   69 9/23/10   8:30:05 AM9/23/10   8:30:05 AM



70 2010/03 paměť a dějiny  

 

studie a články

Čenstochová – polští dělníci na pouti (srpen 1984) Foto: Ota Nepilý

Studie_Blazek_verze.indd   70Studie_Blazek_verze.indd   70 9/23/10   8:30:07 AM9/23/10   8:30:07 AM



Snímky polské dekády

paměť a dějiny 2010/03  71

 

Poznaň – pomník věnovaný obětem vzpoury z června 1956 (1984) Foto: Ota Nepilý

Pomník u hlavní brány do gdaňských loděnic, postavený v roce 1980 na památku dělnických obětí masak-
ru z prosince 1970 (1984) Foto: Ota Nepilý
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Lidé u kláštera na Jasné Hoře po ukončení stanného práva v srpnu 1983 na nejmasovější pouti v historii 
Polska Foto: Ota Nepilý

Traktorista zdraví procházející poutníky (konec 80. let) Foto: Ota Nepilý
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Začátek nejnavštívenější a nejdelší mše pro hippies po ukončení válečného stavu. Celý večer a celou 
noc tu zpívaly, tančily a modlily se tisíce mladých lidí (Čenstochová, srpen 1983). Foto: Ota Nepilý
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Mše na srazu hippies v Čenstochové (srpen 1984) Foto: Ota Nepilý

Hippies, krátce po příchodu na Jasnou Horu (srpen 1983) Foto: Ota Nepilý
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Vlevo: Malá Patricie, jejíž rodina později emigrovala do USA, se modlí na polní mši pro hippies v Čenstochové (1984)
Uprostřed: Hippies rodina v Čenstochové (1985) 
Vpravo: Mírový pochod hippies přes Jasnou Horu a centrum města proti zbrojení a prodeji hraček v podobě zbraní (1986)

Foto: Ota Nepilý

Salesiánský kněz Andrzej Szpak slouží mši pro hippies a další alternativní mládež na louce u Jasné Hory na 
oltáři z hromady kamenů, posbíraných na nedalekém poli (1984) Foto: Ota Nepilý

Studie_Blazek_verze.indd   75Studie_Blazek_verze.indd   75 9/23/10   8:30:12 AM9/23/10   8:30:12 AM


