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Přemysl Šmíd, malíř, ilustrátor 
a restaurátor, byl přítelem signa-
táře Charty 77 Jana Placáka, který 
jeho obrazy v ilegálním katalogu 
z roku 1988 doprovodil textem. 
Přemysl Šmíd je – kromě ilustrací 
ke knihám Jana Pelce (… a to mi 
nemůžete udělat) či Ondřeje Neffa 
(Měsíc mého života) a dalších – 
i původcem řady textů. Jde ovšem 
pohříchu o hlášení vzešlá z jeho 
schůzek s řídícími důstojníky 
StB. Během těchto sezení estébáky 
informoval o Placákově činnosti, 
plánech a záměrech, přičemž celou 
dobu předstíral přátelský postoj 
k výše jmenovanému. Kopie Šmído-
vých hlášení tak vhodně dotvářejí 
ukázky jeho děl.

Obrazy Přemysla Šmída

Obrazy Přemka Šmída mnoho lidí po-
horšují, zdají se jim málo intelektuální, 
nejsou pro ně obestřeny tajemstvím. 
Myslím, že nemůže být jinak. Jeho 
obrazy totiž nevypovídají o kráse, 
nejsou uvolněnou fantazií, vypovídají 
o banalitě všedního, a to nemáme my 
lidé příliš rádi. Svět, ve kterém žijeme, 
spěje k totalitě, a to nejen v totalit-
ních zemích. Výsledkem toho je, že 
mizí individuální odpovědnost a z ní 
vyplývající individuální svědomí. To 
převzal za lidi stát a zahalil vše do 
pěkně padnoucího šatu anonymity. 
Tato rafinovaná blamáž pak lidem 
umožňuje, aby jejich jednání i sebevíc 
podlé nebylo v rozporu s jejich svědo-
mím. Všední život se stále vulgarizuje, 
stává se profánním. Tuto rovinu lid-
ského žití obrazy Přemka Šmída velice 
dobře postihují. Chladný sexus, rychlá 
auta, řidič mající ejakulaci z požitku 
jízdy, terorismus, nesmyslný chvat 
pohánějící lidi kamsi daleko od své 
vlastní identity, odosobnělá krása 

žen, zpěvák ukájející se mikrofonem, 
svět jako kulečníková koule, se kterou 
zkušení hráči hrají svoji partii. A s tím 
vším v kontrastu tajemná oblaka, věže 
chrámů středověké Prahy, světla na-
značující naději, i když zatím ne ve 
světě lidí.  

Vypráví a vypráví. Jeho oči s vějířem 
vrásek, svatozáří hodně zkusivších 
lidí, malíř, který aby uhájil svoji nezá-
vislost, raději po mnoho let prodával 
se svojí ženou Jiřinou mléko v obcho-
dě. Předlouhá léta ranního vstávání 
a stereotypní práce v mlékárně a při 

tom všem obrovská tvůrčí energie. 
Právě v této době začínají vznikat 
obrazy, na kterých věže pražských 
kostelů a jiných památek pražské 
architektury kontrastují s unuděnými 
tvářemi turistů cvakajících spouště-
mi fotografických aparátů, s obličeji 
lidí, z jejichž tváří jde strach. Jsou to 
kruté masky, které se zcela samozřej-
mě pohybují životem. V obrazech je 
napětí mezi starou Prahou, městem 
alchymistů, podivínů a několika 
různých národností, a mezi přítom-
ností, která díky své bezobsažnosti 

Malíř spolupracovník
Dílo Přemysla Šmída malované i namluvené…

Jan Placák

■  Životopis, kterým se oficiálně prezentuje Přemysl Šmíd
Narodil se v r. 1948 v Hradci Králové. Po absolvování sochařsko-kamenické školy v Hořicích 
se stává členem několika výtvarných skupin a současně zpěvákem bigbeatové skupiny. Vě-
nuje se také restaurátorství. Díky svým uměleckých aktivitám se brzy dostává do konfliktu 
s komunistickým režimem. V roce 1978 se stěhuje do Prahy a jeho obrázky jsou k vidění na 
několika výstavách. Ilustrátor dětského časopisu Ohníček. Řada úspěšných výstav v zahraničí 
(Chile, Dánsko, Holandsko…). Za zmínku stojí také řada neoficiálních výstav, v roce 1982 jsou 
dokonce dvě takové výstavy zakázány StB a následuje předběžné zatčení a výslech. Po roce 
1989 se aktivně věnuje ilustrátorství a malbě. Namaloval také slavný portrét Václava Havla. 

Jan Placák (vlevo) se Šmídem – „Kovářem“ na fotografii pořízené sledovačkou. Spis, který StB 
k této akci vedla, měl název „Asistent“.  Foto: ABS

PD_04.indb   101 07.01.16   13:00



102 2015/04 paměť a dějiny  

galerie

jako by do tohoto města nepatřila. 
Důležitý obraz pro další Přemkův 
vývoj nese název Soumračná levita-
ce. Otevírá novou cestu v jeho tvorbě, 
a to nejenom pro nový způsob vidění. 
Mám pocit, že obraz je velice osobní 
a že odhaluje Přemka jako odpůrce 
zavedeného pořádku, jako věčného 
romantika, pro kterého je skutečnost 
obludnou groteskou. Bota, která se 
snaží prorazit slupku koule rotující 
mezi zrozením, nadějí, silou ducha 
a odevzdáním se, o tom alespoň vy-
povídá. Zatím posledním obrazem je 
Posel posledního soudu. Jezdec se pln 
očekávání řítí vstříc budoucnosti, 
která na sebe v děsu pohlíží do zr-
cadla, zatímco minulost téže tváře 
zůstává s klidným úsměvem za zády 
nic netušícího jezdce.

Stojím v místnosti, která je pokojem 
a zároveň ateliérem, domovem, prádel-
nou, kuchyní a taky galerií. Ovšem 
velmi zvláštní galerií. Tady nevisí za-
prášené obrazy, které by okukovali 
upachtění turisté, kultivovaní snobové. 
Není zde konečná stanice nedělní pro-
cházky. Nejsou zde relikvie a zaprášené 
dokumenty mnoha věků. Nejsem v kre-
matoriu, ale v místnosti, kde všechno 
řve, křičí. V místnosti, která svým 
způsobem připomíná zoologickou 
zahradu se zvířaty spoutanými v kle-
cích. Mezi obrazy se na natažených 
prádelních šňůrách jak malí oběšenci 
houpou vyprané šaty, ze skříně, která 
má z nedostatku místa tak plné útroby, 
že nejde zavřít, vyplazuje svůj jazyk 
bílá peřina a malířský stojan upro-
střed místnosti nám slouží za stolek. 

Naším pitím je deset druhů kořalek, 
každá v jiné barvě, a naše dohoda zní, 
že si vzájemně nikdy nesmíme připít 
naráz stejnou barvou. Jiřina, Přemko-
va žena, dobrá víla místnosti, chystá 
kdesi v koutě malé občerstvení. Je tma 
a pouze naší místností prostupuje svět-
lo. Každý obraz je, jak říká Přemek, 
klecí. Klecí, před kterou se i divák stává 
její částí. Klecí, ve které není možno 
se ničím maskovat, nic idea lizovat. 
Klecí, ve které řve obnažená pravda, 
holý život, kde každé gesto je gestem 
tonoucího, kde každá stavba stává se 
kamenem pomíjejícího. Valí se to na 
vás ze všech stran, všude to ukusuje, 
bije nemilosrdně pěstí, svět jako mí-
ček, který neosobně krásná tenistka 
odpaluje ven z rozměru našeho bytí. 

V Praze 4. 9. 1988 

Záznam o schůzce ze dne 19. 11. 1982. Ve zprávě je podle Jana Placáka několik nepřesností: Muzička nebyl z Děčína, ale z Duchcova, Kožíšek 
nebyl z Teplic, ale z Rumburka. Výstava proběhla, katalog vyšel, Šmíd ho však nedostal.  Foto: ABS
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Záznam o schůzce s agentem KOVÁŘEM ze dne 14. 3. 19831

Stručně podstatu poznatku: Jan PLACÁK, sig. CH-77 – schůzky pravicově 
zaměřených osob v prodejně antikvariátu a hodnocení výstavní činnosti 
v Národní galerii

Pramen se dne 9. 3. 1983 sešel se sig. CH-77 Janem Placákem, který ho 
informoval, že získal zaměstnání v prodejně antikvariátu v Praze 1, u Karlova 
mostu díky osobám židovského původu pracujícím v této prodejně. Vyhýbá 
se však uvést konkrétní jména.

Jan Placák informoval pramen, že uvedená prodejna antikvariátu je navště-
vována větším počtem výtvarných umělců židovského původu. Navštěvuje 
ji např. ak. sochař Aleš VESELÝ, vedoucí Východočeské galerie v Hradci 
Králové SŮVA a další. Pravidelné schůzky se uskutečňují vždy v pátek po 
ukončení pracovní doby. Po uzamčení prodejny je hodnocena kulturně po-
litická situace v ČSSR.

Pracovník Národní galerie v Praze HARTMAN informoval Jana Placáka, 
že dne 8. 3. 1983 měla být z iniciativy ředitele Národní galerie akademika 
Jiřího KOTALÍKA zahájena výstava současného českého výtvarného umě-
ní. Jedná se o přírůstky výtvarných děl nakoupených v poslední době od 
výtvarníků. V uvedené výstavní síni měly být prezentovány práce od celé 
řady autorů, kteří se zkompromitovali v krizových letech 1968/69 a SČVU 
jim znemožňuje výstavní činnost. Jedná se např. o Vladimíra JANOUŠKA, 
Čestmíra KAFKU, Stanislava KOLÍBALA, Adrianu ŠIMOTOVOU a další, kteří 
tvoří abstraktní díla podléhající západním uměleckým směrům. Někteří 
z vystavujících autorů se zúčastnili nelegálních výstav. Před vernisáží se 
do výstavní síně dostavil ministr kultury ČSR M. KLUSÁK. Kriticky zhod-
notil koncepci výstavy. Rozhodl, že nesmí být prezentována díla Aleše 
VESELÉHO, Bedřicha DLOUHÉHO, Jiřího SOPKA a dalších. Z tohoto důvodu 
otevření výstavy bylo odloženo na pozdější dobu a v tisku bylo oznámeno, 
že výstava se odkládá z technických důvodů. Jan PLACÁK vyjádřil obavy, 
aby nevznikly nějaké problémy J. KOTALÍKOVI, který podporuje současné 
„avantgardní umění“. Díla určená pro výstavu vybíral k nákupu osobně  
J. KOTALÍK. Např. od Aleše VESELÉHO zakoupil „sochu“ za několik desítek 
tisíc korun, která byla vytvořena pomocí betonu a zkroucených železných 
drátů. Jan PLACÁK označil ředitele NG J. KOTALÍKA za člověka, který má 
pochopení pro podobnou tvorbu.

[…]

■  Vyjádření Jana Placáka: Skoro celá zpráva je Šmídovým výmyslem pro StB 
s cílem pošpinit různé lidi a způsobit jim potíže. Šmíd trpěl velikášstvím, chorobnou 
ctižádostivostí a zřejmě byl i antisemitou. Dovedl však všechny tyto charakterové 
poruchy skrývat, na povrch vyplavaly až po roce 1989. Konkrétně: v antikvariátu 
v Karlově ulici jsem pracoval od jara roku 1981, kdy jsem byl po nátlaku orgánů 
MV ČSSR na podnikové ředitelství n. p. Kniha zbaven místa zástupce vedoucího 
prodejny a převeden na místo skladníka do antikvariátu v Karlově ulici s tím, že 
nesmím přijít do kontaktu se zákazníky. Sochař A. Veselý nikdy do zmiňovaného 
antikvariátu nechodil, žádné schůzky umělců se tam nikdy nekonaly, dr. Josefa 
Sůvu agent Šmíd zřejmě nenáviděl ještě z doby, kdy bydlel v Hradci Králové  
(dr. Sůva totiž neměl pochopení pro Šmídovy obrazy), ostatní zmiňované nesnášel 
pro jejich neoficiální renomé. Prostě zcela důvěryhodný agent Šmíd „Kovář“ si 
vše vymyslel, aby mohl zcela vědomě uškodit jiným lidem, pro jistotu vše ještě 
okořenil židovským původem, to totiž estebáci vždy rádi slyšeli.

1  ABS, f. Agenturní svazky – Centrála (MV-TS), svazek a. č. 850597 MV.

Obrazy Přemysla Šmída prezentované v samiz-  
datovém katalogu z roku 1988

Foto: archiv Jana Placáka
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Záznam o schůzce s agentem KOVÁŘEM ze dne 25. 4. 19832

Stručně podstata poznatku: 
Jan PLACÁK – sig. Charty 77 – organizování nelegální výstavy za účasti nepřátelsky zaměřených osob

Pramen se dne 24. 4. 1983 setkal se signatářem Charty 77 Janem PLACÁKEM, který mu navrhl, aby se zúčastnil se 
svými obrazy na nelegální výstavě v Praze.

Pramen s jeho návrhem souhlasil a Jan PLACÁK mu sdělil, že výstava bude zahájena dne 29. 4. 1983 ve vile v Pra-
ze 6 ul. U třetí baterie č. 1, kde má Tomáš RUMPL k dispozici tři pokoje. Úvodní slovo k výstavě přednese Zbyněk 
FIŠER (Egon BONDY).

Uvedené výstavy se zúčastní kromě TS „KOVÁŘE“ se svými výtvarnými pracemi Vladimír MUZIČKA, signatář 
CH-77 Pavel BLATTNÝ, Jan BARTOŠ a dalších osm výtvarníků, kteří dle slov Jana Placáka Pramen nezná (sic). Jedná 
se o mladé lidi okolo 20 let. Konání výstavy je důsledně utajováno a Pramen nezná další osoby, které jsou o připravo-
vané akci informovány. Výstavu budou navštěvovat pouze malé skupinky zájemců v počtu 5–6 lidí, aby nevzbudily 
pozornost okolí.

Dne 28. 4. 1983 budou obrazy určené na výstavu sváženy automobilem P. BLATTNÉHO. Ukončení výstavy a odvezení 
obrazů je plánováno na 1. 5. 1983 v odpoledních hodinách.

J. PLACÁK informoval Pramen, že byt Tomáše RUMPLA se nachází v přízemí, zahradní branka je uzavřena. Po 
zazvonění bude majitel pozorovat, zda-li nepřichází neznámý člověk. Tomáš RUMPL bude rovněž sledovat neznámá 
vozidla zaparkovaná na malém náměstí v blízkosti jeho bydliště.

[…]

Záznam o schůzce s agentem KOVÁŘEM ze dne 2. 5. 19833

Stručně podstata poznatku: 
Jan PLACÁK, Tomáš RUMPL, nepřátelsky zaměřené osoby – reakce na zamezení nelegální výstavy v bytě T. RUMPLA

Pramen dne 29. 4. a 30. 4. se setkal se signatářem charty Janem PLACÁKEM a Tomášem RUMPLEM. Jmenovaní 
vyjadřovali neustále podiv, jak mohli pracovníci Bezpečnosti odhalit přípravu nelegální výstavy výtvarných děl 
v bytě T. RUMPLA, která se měla konat od 29. 4. do 1. 5. 1983. J. PLACÁK vyjádřil, že o přípravě výstavy se Bezpečnost 
dozvěděla pravděpodobně od spolunájemníka RUMPLA jistého PULTARA a případně od sousedů, kteří měli možnost 
spatřit BLATTNÉHO, T. RUMPLA a další zúčastněné osoby při vykládání obrazů z automobilu P. BLATTNÉHO. Dle 
jeho názoru Bezpečnost dále mohla získat některé informace odposlechem telefonu v antikvariátě, kde pracuje Jan 
PLACÁK. Jan PLACÁK žádal opětovně přítomné, aby upustili od jakýchkoliv důvěrných telefonických rozhovorů. Poté 
informoval přítomné, že na výstavu byli pozváni hosté z Bratislavy. Někteří pozvaní na výstavu do Prahy přijeli, byli 
však před bydlištěm RUMPLA zastaveni a kontrolováni hlídkou VB.

J. PLACÁK dále uvedl, že v minulém týdnu navštívil V. HAVLA v bydlišti a informoval ho o připravované výstavě 
v bytě RUMPLA. Václav HAVEL dne 1. 5. 1983 chtěl výstavu osobně navštívit. Při příchodu do vily ho informoval 
domovník VANĚK, že T. RUMPL je zadržen příslušníky VB a jen tak brzy se asi nevrátí. Po tomto sdělení vykázal  
V. HAVLA z vily.

Obrazy instalované na výstavě v bytě T. RUMPLA byly sejmuty v průběhu 30. 4. a 1. 5. 1983. Zúčastnění autoři si 
své práce odvezli do svého bydliště.

[…]

■  Vyjádření Jana Placáka: Výstavu samozřejmě provalil Šmíd. Mě sebrali v den vernisáže brzy ráno doma a drželi mě celý 
den u výslechu do okamžiku, kdy se jim podařilo sebrat Tomáše Rumpla, abych ho nemohl varovat. Šmída také fingovaně 
sebrali, aby se neprovalilo jeho skutečné poslání. Navíc jim nahrálo to, že zmiňovaný domovník „Pultar“ (ve skutečnosti 
se jmenoval Pultr – Václavu Havlovi se představil jako „Vaněk“) byl jedním z mediků, kteří se přihlásili po zavření českých 
vysokých škol v roce 1939 na dostudování do německé říše a od 50. let byl agentem Bezpečnosti, do Rumplova bytu estebáky 
bez vědomí majitele vpustil sám za pomoci klíče, který si obstaral bez jeho vědomí. Pavel Blatný se psal s jedním -t-, zatímco 
„výtvarníka Jana Bartoše“ si zřejmě Šmíd vymyslel, žádnou takovou osobu jsem neznal.

2 Tamtéž.
3 Tamtéž.
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