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Tahle země není pro vlasaté

Politicko-organizační oddělení ústřed-
ního výboru Komunistické strany 
Československa (ÚV KSČ) připravilo 
pro delegáty XIV. sjezdu2 materiál o zá-
sahu Veřejné bezpečnosti (VB) proti 
„vlasatcům“ z podzimu 1966. Proč byla 
souhrnná zpráva předložena až po pěti 
letech? Během krizových let 1968–1969 
byly na pořadu dne závažnější události. 
Dále se domníváme, že vedení strany 
hledalo styčné body, v nichž by nalez-
lo společnou řeč s „mlčící většinou“. 
Nové kolo perzekuce vlasaté mláde-
že se zdálo vhodnou příležitostí. Tato 
premisa mohla fungovat v roce 1966, 
ale nikoli v době, kdy národ vstřebával 
šok z okupace a upálení Jana Palacha 
(16. ledna 1969). 

Z výsledné statistiky běhá mráz 
po zádech. „Špatně rostlé stromky“ 
bylo třeba srovnat „do latě“. Evidováno 

a zakročeno bylo vůči 3 976 jedincům 
(40 % nedospělých, 60 % v rozmezí 18 
až 26 let). Převažovaly dělnické pro-
fese (69 %), následovali učni (20 %) 
a studenti (6 %). Zbytek připadal na 
úředníky, techniky a jiná povolání. 
V blokovém řízení bylo pokutováno 
1 249 osob, v celkové částce 52 575 
Kčs. Na osobu připadlo 42 Kčs, které 
musel dotyčný zaplatit za „úpravu“ 
zevnějšku. 

Vyšetřování za přestupek bylo 
zahájeno v 335 případech, blíže ne-
specifikovaných provinění se mělo 
dopustit 522 lidí, zatímco trestný čin 
byl klasifikován u 551 osob (na 140 
z nich byla uvalena vazba). Osmdesáti 
procentům zadržených byl upraven ze-
vnějšek. Jedna polovina byla ostříhána 
po „pohovoru“ na služebnách Veřejné 
bezpečnosti, druhá na základě půso-
bení společenských organizací. Roz-
hodnutím hygienika bylo ostříháno 

397 mládenců, zatímco 294 se odmítlo 
podrobit násilnému zákroku.3 

Informace pro delegáty sjezdu ob-
sahovaly jak dobové piruety, házející 
všechny „vlasatce“ do jednoho pytle 
(příživnictví, špatná pracovní morál-
ka, opilství, pohlavní nemoci, atd.), tak 
pravdivé konstatování, že zásah byl 
kladně přijat širokou veřejností, stej-
ně jako rodiči postižených dětí (až na 
výjimečné, jednotlivé případy). 

Číselné údaje nemohou popsat 
beznaděj a pocity křivdy, které u mla-  
dých lidí násilná akce vyvolala. Pod 
strohými čísly je ukryto nejedno 
osobní drama a společenské ponížení. 
Dovolávání se občanských práv, zajiš-
těných socialis tickou ústavou, nemělo 
účinek. Stěží si lze představit situaci, 
že bychom byli na ulici zajištěni, před-
vedeni na policejní služebnu a nedob-
rovolně, mnohdy za fyzického násilí, 
ostříháni. Dívky, „společnice vlasatců“, 

1  NA, f. ÚV KSČ 02/1, předsednictvo ÚV KSČ 1966–1971, sv. 21, a. j. 22, bod 1, 22. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 30. 1. 1967. Referát 
přednesl Jiří Hendrych, člen předsednictva a ideologické komise ÚV KSČ. 

2  Sjezd, na němž byl generálním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák, proběhl ve dnech 25. až 29. května 1971. Výsledky mimořád-
ného, tzv. Vysočanského sjezdu (uskutečnil se 22. srpna 1968) byly odvolány. 

3  KSČ versus VLASATCI. Necenzurované noviny, 1992, č. 24, s. 11. Podrobněji k celé problematice BLAŽEK, Petr – POSPÍŠIL, Filip: Vraťte 
nám vlasy! První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Academia, Praha 2010.

Zásah, který změnil underground

Problémy současné mladé generace jsme se v předsednictvu ústředního výboru 
[KSČ] zevrubně zabývali jen za posledního půl roku dvakrát. […] Mladí lidé 
přijímají socialismus se samozřejmostí. Nejsou zatíženi tradičními předsudky  
a zaujímají k většině otázek našeho společenského vývoje kladné stanovisko. […] 
Nepřehlížíme negativní jevy. […] Mám na mysli různé protispolečenské přestupky, 
amorálnost jednotlivců. […] Ač někteří lidé nabývají snad dojem, že ani jinou 
mládež nemáme, ve skutečnosti mladí provinilci tvoří mezi našimi chlapci  
a děvčaty pranepatrnou část. Avšak právě proto, že naše společnost je 
socialistickou společností, musí nás každý špatně rostlý stromek znepokojit.1

 

LadisLav Kudrna, FranTišeK sTáreK Čuňas

Rudolfov, 30. březen 1974 
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se navíc musely podrobit ponižujícím 
venerologickým prohlídkám. 

Novodobý hon na čarodějnice pod-
porovaly nezákonné místní zákazy 
(Vlasatcům do veřejné dopravy vstup 
zakázán , Vlasatce neobsluhujeme 
apod.). Ostrakizace dlouhovlasých ve 
veřejném prostoru evokuje rasistické, 
protižidovské norimberské zákony. 
„Socialistický“ režim4 důsledně dbal 
na kulturní „čistotu“ mládeže. Ne 
nadarmo nad základními školami 
visely nápisy: jiskra – pionýr – svazák 
– komunista.

„Dějiny“ undergroundu mají své 
mezníky. Brutální zákrok v Rudol-
fově měl celorepublikový význam. 
Nadále již nebylo možné koncertovat 
na zapřenou v hospodských sálech či 
pod hlavičkou Socialistického svazu 
mládeže (SSM). Následovala cesta do 
ještě hlubšího podzemí. Je zapotřebí 
rozlišovat underground před Rudolfo-

vem a po něm: Takhle se k vám budeme 
chovat, takto vás máme zařazené. Tak 
vyzněl vzkaz, který organizátoři masa-
kru z Rudolfova vyslali celému českému 
undergroundu.5 

Tělo jako protest

Sociolog Klaus Theweleit považuje 
nacismus a fašismus za tělesné reži-
my. Ve své provokativní studii tvrdí, 
že se nejedná o formu politické vlády, 
ekonomického či jiného systému, ale 
o zcela zásadní způsob přetváření rea-
lity, v níž fašista (nacista) čili „solda-
tischer Mann“ nemůže být „léčen“ 
podle pouček doktora Freuda, jelikož 
si prostřednictvím drilu vytvořil spe-
cifický krunýř, exteriorizované já.6 

O třicet let později se „tělesnost“7, 
v tomto případě dlouhé vlasy (oblečení), 
nestala toliko vnějškovým protestem, 
ale osobním postojem: tady jsem, tudy 

jdu a jsem hrdý na to, kdo jsem. Under-
ground a subkultura ve Spojených stá-
tech vykazovaly v šedesátých letech 
veškeré politické atributy, zesílené 
nepopulární vietnamskou válkou pola-
rizující společnost. Publicista a novinář 
Peter Hogan se podělil o své zkušenosti 
západní „máničky“: V tomto postgeldo-
fovském světě je těžké sdělit někomu, 
kdo tím sám neprošel, že před pouhými 
pětadvaceti lety vás mohli (a mně se to 
stávalo často) poplivat a proklít na ulici 
jen za to, jak vypadáte a jak jste oblečeni; 
je těžké vysvětlit osvobozující pocit, že 
každá sociální změna – bez ohledu na 
to, jak malá – je ryzí revolucí proti zkost-
natělému myšlení rodičů – a možná je 
dokonce začátkem nového světa (a taky 
že jím byla, jenže ne toho, v nějž doufali). 
Stejně těžké je vysvětlit úzkostnou bo-
lest (a strach) z vědomí, že tisíce našich 
vrstev níků umírají v nesmyslné a nespra-
vedlivé válce v jihovýchodní Asii…8 

Navzdory výše uvedenému se „vlasat-
ci“ ze Západu nikdy nestali předmětem 
institucionalizované, systematické re-
prese. Allen Ginsberg řekl na adresu 
českého „podzemí“: Vy jste byli opravdo-
vý underground. My si na něj jenom hráli.9 
Na druhou stranu „vlasatci“ z Východu 
nemuseli rukovat do Vietnamu. 

Establishment neměl rád jejich ži-
votní jinakost, nerozuměl jejich dob-
rovolnému vyloučení se z „normalizo-
vané“ společnosti. „Vlasatci“ byli jiní 
a nebáli se to dát najevo. Emigrovat 
uvnitř vlastní země chtělo nutnou dáv-
ku odvahy. Mladí si vytvořili vlastní 
systém hodnot. Nepotřebovali spole-
čenské uznání ani komunikaci s mocí. 
Druhá kultura byla nezávislá jak na 

4  K diskusím o povaze předlistopadového režimu viz NOVÁK, Miroslav: K aplikaci pojmu totalitarismu na komunistické systémy: obecné 
problémy a česká specifika. Securitas Imperii, 2013, č. 23, s. 14–27. Třebaže režim „dávkoval“ formu represe rozdílně v letech padesátých 
či sedmdesátých, normalizační Československo nikdy nebylo bezstarostnou oázou tzv. mlčící většiny. Premisa údajné společenské 
smlouvy mezi vládnoucími a ovládanými stojí na vodě. Předně, nebyla to žádná smlouva, tu, jak známo, dobrovolně uzavírají obě strany, 
ale jednostranně vnucený stav věcí. Normalizační režim byl v naprostém nesouladu s lidskou důstojností. Ne nadarmo vybízí nový 
občanský zákoník, ač archaickým jazykem, že se máme brát o štěstí. 

5  BINTEROVÁ, Alena – KUBÁT, Petr: Mimikry mají původ Na Americe. Sedmička, 2011, roč. 3, č. 14, s. 4.  
6  THEWELEIT, Klaus: Male Fantasies. Volume 1: Women, Floods, Bodies, History. Volume 2: Male Bodies, Psychoanalyzing the White Terror. 

University of Minnesota Press, Minneapolis 1987 a 1989. 
7  VODRÁŽKA, Mirek: Filosofie tělesnosti dějin. Herrmann & synové – ÚSTR, Praha 2013.
8  HOGAN, Peter K.: The Doors. Úplný průvodce hudbou skupiny. Votobia, Olomouc 1997, s. 7.
9  Rozhovor Allena Ginsberga s Ivanem Jirousem Magorem a Františkem Stárkem Čuňasem se odehrál během jejich literárního turné 

v New Yorku na jaře 1990.

■  volná mládež
Závěry „řádného“ XIV. sjezdu KSČ se odrazily v ročních plánech okresních oddělení Státní 
bezpečnosti, kam problematika tzv. volné mládeže, neorganizované v Pionýru nebo v So-
cialistickém svazu mládeže, postupně přecházela (systematicky od roku 1975). Nicméně  
2. odbory StB (zaměřené na tzv. vnitřní nepřátele) se prozatím soustředily zejména na „pravicové“ 
oportunisty (vyloučení komunisté), členstvo zakázaného Junáka (1972) a trampy. Změna nastala 
po Rudolfově spuštěním celostátní akce „Kapela“. Do 30. března 1976 měly jednotlivé skupiny 
(oddělení) StB v okresech zpřehlednit a vytipovat bigbeatové kapely negativně působící na 
mládež a zamezit jejich aktivitám.a Na základě usnesení plenárního zasedání ÚV KSČ ze dne 
4. července 1973 se pro ministerstvo vnitra stalo závazné věnovat se socialistické výchově 
mladého pokolení a jeho přípravě pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti.b

a   NA, f. ÚV KSČ 02/1, předsednictvo ÚV KSČ 1976–1981, sv. 58, a. j. 62, bod 2, Zpráva o bezpečnostních 
opatřeních mezi mládeží ze dne 28. 11. 1977, kterou předložil ministr vnitra ČSSR Jaromír Obzina.

b  Tamtéž.
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establishmentu, tak na chartistické 
politice, třebaže se „androši“ stali „vo-
jáky“ Charty (40 % jejích signatářů 
pocházelo z řad undergroundu). 

„Tavicí“ kotel undergroundu v sobě 
jenom zdánlivě nelogicky spojoval 
kulturní a politickou polis, třebaže 
to byli komunisté, kdo jej vehnal do 
politických vod, hnutí jako takové si 
šlo vlastní cestou a prokázalo nebý-
valou životaschopnost.

Připravená akce?

Účastník koncertu v Rudolfově, tehdy 
osmnáctiletý Josef Velfl, tvrdí, že tamní 
masakr „nespadl z čistého nebe“, ale 
byl dopředu připraven, třebaže jeho 
průběh vypovídá o pravém opaku. 
Na základě „šeptandy“ se dozvěděl, 
že v Rožnově (předměstí Českých Bu-
dějovic) bude v polovině března 1974 
hrát skupina The Plastic People of the 
Universe (Plastici), těšící se pověsti 
protirežimní kapely.10 Málokdo je sice 
slyšel, ale o to více je všichni chtěli vi-
dět na vlastní oči. Plastici sice nakonec 
nepřijeli, ale v tamním Agitačním stře-
disku zahrála pražská skupina Adept 
(Adepti).11 Po odehrání tří skladeb byl 
koncert nečekaně přerušen. 

Obyvatel vedlejšího domu si přišel 
stěžovat na hluk a vyhrožoval Veřejnou 
bezpečností. Vzhledem k tomu, že šlo 
o člena Pomocné stráže Veřejné bez-
pečnosti (PS VB), přesunuli se účast-
níci, včetně kapely, přes celé České 
Budějovice do sousedního Rudolfova, 
do restaurace Na Americe. Zábava 
skončila kolem jedenácté. Na Ameri-
ce se „taneční čaje“, tedy bigbeatové 
koncerty, pořádaly takřka každý pá-
tek. Jediné překvapení tehdy způsobila 
nečekaná návštěva dvou příslušníků 
Státní bezpečnosti,12 kteří pohledem 
zkontrolovali koncert a zase odešli.

Velflova parta se scházela na bu-
dějovickém náměstí u kašny. Právě 
tam, přibližně měsíc před Rudolfovem, 
jim dívka, kterou znali jen od vidění 
a jejíž otec byl příslušníkem Bezpeč-
nosti, řekla, aby si dali pozor, protože 

v hostinci Na Americe, na Plastikách, 
proběhne policejní zátah.13 Varování 
je nijak nevyděsilo. Domnívali se, že 
pokud k něčemu dojde, bude to další 
z řady razií, jimž už přivykli. Policisté 
přijdou na koncert, zkontrolují účast-

10  AA, rozhovor Františka Stárka Čuňase s Josefem Velflem ze dne 10. 10. 2014 
11  Velfl se zřejmě plete, jelikož skupina Adept vystoupila v Rožnově, respektive v restauraci Na Americe již v lednu či začátkem února 1974, 

nikoli v polovině března. Srovnej ABS, f. Okresní správa SNB a podřízené útvary České Budějovice 1949–1980 (dále jen J 3), inv. j. 109, 
Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, přiložený originál dopisu Petra Čtvrtníka z 19. 2. 1974. 

12  Tuto informaci se nám nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. 
13  Velflovo svědectví se nám nepodařilo verifikovat na základě archivních dokumentů. Za pozornost stojí, že v roce 1965 Veřejná bezpeč-

nost zasáhla v Liberci a v Praze při vystoupení skupiny Manfred Mann. Obdobné zátahy byly poměrně časté v sousedním Polsku, na-
příklad proti tzv. „sletům“ hippies v letech 1967–1974. BLAŽEK, Petr: Snímky polské dekády. Příběh českého fotografa a jeho archivu. 

„Plakát“ zvoucí do Rudolfova na Plastiky a DG 307 Foto: ABS
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Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 64–65; TRACZ, Bogusław: Dlouhovlasí poutníci. Slet hippies na Jasné Hoře v srpnu 1971. Voknoviny, 
2014, č. 1, s. 30–32 (překlad Petr Blažek).

14  AA, rozhovor Františka Stárka Čuňase s Josefem Velflem ze dne 10. 10. 2014.
15  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, Vyhodnocení zákroku v Rudolfově od náčelní-

ka Okresního oddělení VB České Budějovice mjr. Krejčího, bez datace.
16  Tamtéž, Vyhodnocení situace k výtržnictví v Rudolfově od náčelníka Obvodního oddělení VB Suché Vrbné, kpt. Brůžka z 3. 4. 1974.
17  Tamtéž, zde výpověď Dany Schnelzerové ze 4. 4. 1974.
18  Podrobněji k zásahu KUDRNA, Ladislav – STÁREK-ČUŇAS, František: Vraždění neviňátek. Koncert, který změnil underground. Vokno-

viny (nulté číslo), s. 24–30.
19  Dodávkový automobil Škoda 1203 užívaný Veřejnou bezpečností.
20  AA, rozhovor Františka Stárka Čuňase s Josefem Velflem dne 10. 10. 2014.

níky, odvedou „příživníky“, maximálně 
zábavu ukončí. Nikoho nenapadlo, jak 
to skončí. 

Akce v Rudolfově nebyla utajována. 
Prezentovala se jako hudební festival. 
Všichni z Českých Budějovic věděli, že 
ji organizoval šestadvacetiletý Petr 
Čtvrtník, pomocný dělník místního 
podniku Koh-i-noor. Mladí byli natě-
šení, protože nic takového se ve městě 
nikdy nekonalo, a najednou tady měl 
být hudební festival, vzpomíná Josef 
Velfl.14 

V pátek 29. března 1974 hrály v re-
stauraci Na Americe skupiny Adepti 
a budějovičtí Infinitas. V sobotu měli 
na pódiu vystoupit opět Adepti a poté 
hlavní hvězdy večera Plastici a DG 307. 

„Skvěle“ odvedená práce

Již první den „festivalu“ zasedala v Ru-
dolfově Komise ochrany veřejného 
pořádku, jejímž předsedou byl nad-
poručík Václav Holoubek, příslušník 
Obvodního oddělení Veřejné bezpeč-
nosti České Budějovice. Předmětem 
schůze se stala hudební produkce 
v restauraci Na Americe. V obci byl 
sice zaznamenán zvýšený počet „vla-
satců“, ale bez rušivých vjemů. Jelikož 
v sobotu se měl uskutečnit koncert 
beatové hudby z Prahy, měl Holoubek 
sledovat průběh zábavy. 

Nadstrážmistr Bendl, příslušník 
Obvodního oddělení VB Suché Vrb-
né (pod které Rudolfov spadal), držel  
30. března 1974 stálou službu. Od ko-
legů z budějovického nádraží věděl 
o „vlasatcích“ směřujících do Rudolfo-
va. Během dopoledne byl informován 
o konání akce od soudruha Valeše 
(tajemníka rudolfovského národní-

ho výboru a člena PS VB), který ho 
ve dvě hodiny odpoledne telefonicky 
požádal, aby se v jedenáct hodin večer 
dostavila do hostince hlídka a zábavu 
včas ukončila. Valeš mu také sdělil, že 
páteční koncert proběhl bez závad.15 
Situace se ale dramaticky změnila 
v půl páté odpoledne. 

Před čtvrtou hodinou navštívila 
nadporučíka Holoubka místní oby-
vatelka Čuntová, trpce si stěžující 
na „vlasatce“. Dotyčný tedy nelenil 
a vypravil se k hostinci. Na místě dal 
bdělé občance za pravdu. Hostinec se 
vlasatci jen hemžil. Následně vyhle-
dal předsedu městského národního 
výboru Korandu (také člena PS VB), 
který Bendlovi telefonicky vylíčil 
situaci v Rudolfově. Poté předal slu-
chátko Holoubkovi, který požadoval 
okamžitý policejní zásah. Bendl suše 
konstatoval, že od 16 hod. bude mít 
k dispozici dvoučlennou hlídku, s níž 
se tam soudruh nadporučík může vy-
pravit. Holoubek podrážděně odsekl, 
že tam s dvěma orgánama nepůjde, že 
si nenechá rozbít hubu. Poté, co se od 
Bendla dozvěděl, že kapitán Šafář má 
službu na dispečinku Okresního od-
dělení VB České Budějovice, zavěsil.16 
Události se daly rychle do pohybu.

Šafář nařídil, aby ze Suchého Vrb-
ného neprodleně vyrazila hlídka do 
Rudolfova. Vzápětí oznámil Bendlovi, 
že pod vedením kapitána Hlávky vy-
slal dalších pět služebních vozů. Díky 
Šafářovi se do 16.30 hod. podařilo sou-
středit dvacet příslušníků SNB a osm 
vozidel (plus dva automobily členů  
PS VB). Před odjezdem se Hlávka spojil 
s plukovníkem Machem, náčelníkem 
Správy VB České Budějovice, a ohlásil 
mu danou situaci. V době jejich pří-

jezdu k restauraci Na Americe v 17.15 
hod. dohrála právě skupina Adepti 
třetí skladbu. Zábava byla okamžitě 
ukončena a její účastníci vyzváni, 
aby opustili sál. Do patnácti minut 
byl hostinec bez komplikací vyklizen. 

Venku se mladí marně dožadovali 
vrácení vstupného. Nespokojený dav, 
okolo 400 lidí, zůstal stát na silnici. 
Policejními ampliony bylo mezitím 
vyhlášeno „stanné“ právo. Veřejná bez-
pečnost vyzvala všechny, kdo nebyli 
z Českých Budějovic, aby do 20 hod.
opustili město (!). Lidé začali pískat 
a křičet: Gestapo! 17 

Kapitán Hlávka podal hlášení Šafá-
řovi a Machovi. S devatenácti soukme-
novci po boku se mu nechtělo zasaho-
vat proti rozzlobené mase. Čekal na 
slíbené posily, jež dorazily do osmnácté 
hodiny. K nasazení bylo připraveno  
67 příslušníků, včetně 25 psovodů s vl-
čáky z nedaleké Školy pohotovostního 
oddílu VB Lišov (právě tam probíhalo 
školení psovodů VB). O co více byli 
příslušníci zpočátku liknaví, o to byli 
posléze brutálnější.18 

Vytvořený kordon hnal mladé lidi 
jako zvěř k hlavní silnici směřující do 
Českých Budějovic, vzdálených asi 
pět kilometrů. Obušky, slzný plyn, 
štěkot psů a řev sirén dokreslovaly 
obraz násilí. Po stranách byly řadové 
domy, nedalo se [ni]kam utéct, policajti 
nás hnali zezadu obuškama, podél vždy 
projela dvanáctsettrojka19, z ní vyská-
kali policajti s obuškama, zmlátili je 
[vlasatce] a zase jeli dopředu nebo se 
vrátili dozadu, podle potřeby. Místní 
fandili VB, „Jen je seřežte, chuligány!“, 
vzpomíná Velfl.20 

Tehdy osmnáctiletý Michal Košík 
z pražského Gymnázia Budějovická 
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jel s kamarády stopem na ty slavný 
Plastiky, které nikdy neviděli: Já jsem 
ani v Rudolfově nebyl, my jsme přijeli 
pozdě a viděli jsme ty zmlácený pražský 
máničky, který jsme znali z hospod, jak 
táhnou z Rudolfova, a ten strážmistr mi 
říkal, že máme zakázanej pobyt ve měs-
tě. To bylo jak z nějakýho americkýho 
filmu, a my jsme se fakt posrali strachy, 
že jsme ihned uháněli na nádraží koupit 
si lístek na vlak, abychom to splnili, ten 
příkaz, že do 20 hodin musíme opus-

tit město. Bohužel vlak jel až ve 21.20 
hodin.21

Obyvatelé Rudolfova nadšeně po-
vzbuzovali konání policistů.22 Příště 
vám uřežeme hlavy! řvali na vyděšenou 
mládež. Jeden krvácející mladík prosil 
místní o trochu vody. Támhle je louže, 
tam se můžeš napít,23 zněla odpověď. 
Pětadvacetiletý Miroslav Mucek bránil 
vlastním tělem svoji ženu v šestém mě-
síci těhotenství: Začali ji mlátit obušky. 
Bylo jim úplně jedno, že už má bříško. 

Schovali jsme se nakonec v poli.24 Po 
„vyčištění“ hostince Na Americe se 
osádky zásahových vozidel vrátily 
zpět, aby vyhledaly skrývající se „vla-
satce“ a deportovaly je na budějovické 
nádraží. Po jejich likvidaci zamířily na 
základnu. Major Josef Krejčí, náčelník 
Okresního oddělení VB České Budějo-
vice, byl nadmíru spokojen s výkonem 
svých svěřenců. Nevyskytl se jediný 
případ signalizující bázeň či nechuť 
k zákroku vůči tak silnému shromáž-

21  Seminář Bigbít obuškem. České Budějovice 1974. Ústav pro studium totalitních režimů, 25. 6. 2009, svědectví Michala Košíka.
22  V té době měli být v obci ubytováni také důstojníci Československé lidové armády.
23  JIROUS, Ivan M.: Magorův zápisník (ed. Michael Špirit). Torst, Praha 1997, s. 333.
24  BINTEROVÁ, Alena – KUBÁT, Petr: Mimikry mají původ Na Americe, s. 4.  

Vývěsní štít restaurace Na Americe
Foto: z filmového dokumentu Emila Voráče

Fotografie pořízená 29. 3. 1974 u restaurace 
Na Americe (dodávka značky Niva patřila 
skupině Adept). V horní řadě třetí zleva Jiří 
Ganz, jedna z obětí režimu (viz rámeček na 
s. 35) 

Foto: archiv Františka Stárka

Účastníci koncertu v sále Na Americe. Vzác-
ný snímek svědčí o tom, že se zde nekonala 
ani hromadná soulož, hajlování či „sraní“ do 
kouta, a jiné nesmysly, ale mladí lidé v klidu 
očekávali hudební produkci. V  popředí dce-
ry Dany Němcové Jana, Pavla a Markéta, ve 
světlém roláku Jan Pyšný, úplně vpravo zvu-
kař Plastiků Zdeněk „Pájka“ Fišer. 

Foto: Libri prohibiti (kronika PPU)
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dění „vlasatců“. Morálka a zanícení jeho 
příslušníků byly „příkladné“.25

krvavý podchod 

Krejčí se o zásahu dozvěděl v 18.30, 
právě se účastnil konference ROH. Oka-
mžitě se vydal na nádraží, kde se ra-
zantně ujal řízení. Zmlácená mládež se 
nacházela uvnitř nádražní haly. Okolo 
hlídkovali policisté se štěkajícími psy. 
Krejčí nechal uzavřít cesty do haly, aby 
nikdo nemohl utéct. „Výtržníci“ měli 
být soustředěni na nástupišti a trans-
portováni do Prahy a Plzně. Nenapadlo 
je, že to nejhorší je teprve čeká.

Policisté je nahnali do vykachlíkova-
ného podchodu, kde je brutálně mlátili 
obušky, kopali a sráželi k zemi. Vrhali 
se na ně rozběsnění vlčáci a tvrdými 
náhubky jim působili bolestivé pod-
litiny. Nádraží vévodil křik a zuřivý 
štěkot. Cestující nechápavě přihlíželi 
novodobému infernu. Kdo projevil ne-
souhlas, byl zajištěn. 

Marcela Papežová byla v Rudolfově 
na svatební cestě: Po příjezdu vlaku nás 
všechny nahnali do podchodu na nádra-
ží, kde se ze strany přihrnul ještě větší 
počet příslušníků VB. Všechny mlátili 
až do krve. Jeden příslušník drobnou 
Marcelu roztočil a hodil na zeď.26 

Michal Košík vzpomíná na to, co se 
dělo dále, takto: Jeden po druhým jsme 
byli nahnaný do kachlíkárny (míněno 
podchodu – pozn. aut). „A pojď, ty šlég-
ře!“ a už to jelo. Dědek s páskou PS VB, 
s vytrženou plaňkou z plotu, nás tam 
s ní řezal. Běželi jsme snad stovkou. Roz-
šlapaný magnetofon na zemi, byla tam 
krev. Vyběhli jsme na peron, tam byla 
jednotka ministerstva vnitra se škorpio-
nama27 v maskáčích. Byli jsme sehnaný 
do jednoho houfu. Důležitej zážitek pro 
můj život: byla tam jedna mánička s dlou-
hýma vlasama jako my, a my si tam mezi 
sebou navzájem stěžovali, jaký jsou ko-
munisti svině, a kdo to řekl, tak na toho ta 

mánička, což byl agent,28 ukázala, a oni 
si ho vytáhli z houfu.29 

Názítří si měli obyvatelé Českých 
Budějovic stěžovat, že nemohou pro-
cházet podchodem, kde jim nohy klou-

zaly v krvavých tratolištích. Městské 
služby musely podchod vyčistit.30 

Současně s „pacifikací“ nádraží pro-
bíhal hon na účastníky koncertu ve 
vnitřním městě. Vzápětí po majoru 

25  ABS, f. Sekretariát hlavního velitelství VB ČSR 1968–1975 (dále jen H 2-1), inv. j. 551, Vyhodnocení zásahu.
26  Bigbít obuškem, svědectví Františka Stárka Čuňase.
27  Samopal vzor 61 ráže 7,65 mm vyráběný Českou zbrojovkou Uherský Brod a přezdívaný „škorpion“. 
28  K působení tajných spolupracovníků a důvěrníků StB při zásahu viz dále.
29  Bigbít obuškem, svědectví Michala Košíka.
30  JIROUS, M. Ivan: Magorův zápisník, s. 335.

Po vyklizení sálu. Nikomu z mladých se nechtělo opustit Rudolfov, zvlášť když řádně zaplatili 
za lístek a nic neudělali. Dole: příslušníci VB před krvavým zásahem.  Foto: Petr Prokeš
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Krejčím se do haly dostavil samotný ta-
jemník okresního výboru KSČ inženýr 
Šenkýř. Vedoucí restaurací obdrželi 
příkaz nenalévat „vlasatcům“, měli je 
vyhazovat na ulici. Kapitán Šafář po-
žádal v 19 hod. místní dopravní podnik 
o autobus, který by odvezl zbývající 
mládež na nádraží. Soudruzi kvitovali, 
že to byl dobrý nápad, protože dotyční 
neměli ani ponětí, že jsou pronásledová-
ni, a proto se také neskrývali.31 

Mnozí čekali na vlak v proslulém 
míst ním hostinci Masné krámy: V osm 
se hospoda zazelenala. Samej policajt, 
a už to bylo. „Praha, Praha“, a to jsme šli 
první na řadu ven. Tam byla neuvěřitelná 
věc: stál tam autobus přiražený dveřma 
rovnou na dveře hospody. Už nebylo 
úniku, tam už byli psi, a kdo se špatně 
podíval, hned ji koupil. Šup na nádraží, 
každýmu zkroutili ruku, pendrek do zá-
tylku. Teď, mezi těma vyděšenejma lid-
ma, nás vedli přes halu nádraží, většina 
těch spoluobčanů říkala: „Jen jim dejte, 
máničkám“, ale mezitím byly i výkřiky: 
„Co jim děláte! Vždyť nic neudělali!“32

Odjezd 

Ve 20.30 hod. byla do akce nasazena 
rota příslušníků Pohraniční stráže 
(PS) útvaru České Budějovice a osm 
členů Pomocné stráže VB. Celkově 
se do potlačení pokojného koncertu 
zapojilo 140 příslušníků. K rychlíku 
do Prahy byl ve 21.20 hod. přistaven 
zvláštní vagon s ozbrojeným (!) dopro-
vodem 25 pohraničníků, posílených  
5 příslušníky VB se psy.33 Marcela 
Papežová uvedla, že na nádraží chy-
tili nešťastného trampa, zmlátili ho 
a hodili k nim do vagonu.34 Mladí lidé 
byli namačkáni do jedné poloviny va-
gonu, třebaže jich bylo téměř dvě stě. 

Ve vagonu jsme byli tak natlačený, že 
jsme stáli i na sedadlech. Pouštěli jsme 
střídavě sednout holky. Na focení jsme 
chodili vedle, do toho prázdnýho kupé.35 

Podobné to bylo i ve vlaku na Plzeň. 
V něm jela i mladistvá Adéla Kubešová, 
která v Rudolfově vůbec nebyla: Přísluš-
níci VB se psy sbírali mladíky, i slušně 
oblečené. Chtěli jsme jít do vlaku, ale 
nemohli jsme, protože tam bylo mnoho 
lidí a mezi nimi SNB a příslušníci tam bili 
obušky nějaké mladíky. Proč, to nevím. 
Když jsme pak chtěli vystoupit [v Plzni], 
tak na nás jeden z příslušníků zakřičel, 
abychom se zařadili do dvojstupu. Ode-
šli jsme na SNB na nádraží v Plzni. Ještě 
nám říkali, když nás vedli, abychom se 
nepokoušeli utíkat, nebo že [na nás] 
pošlou psy.36

Major Krejčí vyhlásil ve 20 hod. 
stoprocentní pohotovost, která byla 

ukončena následující den ve čtyři ráno. 
Všechny útvary VB, jejichž stanicemi 
vlaky projížděly, byly vyrozuměny 
o „nebezpečném nákladu“. Na základě 
rozkazu zástupce hlavního velitele VB 
pplk. Bohuslava Adamce byla připrave-
na opatření po příjezdu vlaku do Prahy. 
K zajištění „pořádku“ bylo nasazeno 
42 příslušníků Obvodního oddělení VB 
Praha 2 a 10 příslušníků Pohotovostní 
jednotky Městské správy VB Praha. 
Dále bylo v akci použito 13 vozidel 
s radiostanicí. Velitel akce kvitoval, 
že nedošlo k útoku na příslušníky (!) 
a většina trampů 37 dojela na Hlavní ná-
draží, kam byly postupně staženy posi-
ly. Z nádraží vyšla skupina 100 osob,38 

které byly sledovány až na Václavské 
náměstí, kde nastoupily do tramvají. 
„Operace“ byla ukončena ve tři hodiny 
ráno 31. března 1974.39 

31  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, Vyhodnocení zákroku.
32  Bigbít obuškem, svědectví Michala Košíka.
33  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, Vyhodnocení zákroku.
34  Bigbít obuškem, svědectví Marcely Papežové.
35  Tamtéž, svědectví Michala Košíka.
36  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, výpověď Adély Kubešové na Obvodním oddě-

lení VB Přeštice dne 22. 5. 1974.
37  Příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti dlouho nerozlišovali mezi androši, trampy a hippies.  
38  Další vystoupili pravděpodobně již ve stanicích Tábor, Benešov a Praha-Vršovice.
39  ABS, f. H 2-1, inv. j. 551, Zpráva kpt. Bohumila Heina, operačního důstojníka MS VB Praha, pro Hlavní velitelství VB ze dne 31. 3. 1974. 

V eskortním vagonu do Prahy probíhalo focení zadržených a snímání otisků prstů. Na foto-
grafii jsou Vlastmil Karas (vlevo) a Zdeněk „Londýn“ Vokatý.  Foto: ABS
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kdo to organizoval?

Policajti vůbec nechápali, jak se někdo 
může táhnout 160 kilometrů tam a zpát-
ky, tak daleko, a nechat si dát ještě na 
držku, vzpomíná Michal Košík a po-
kračuje: Potom jsem chodil normálně 
na gympl, pak si pro mě přijeli policajti 
k výslechu. Čas od času jsem chodil na 
výslech. Byl jsem mladej, takže jsem jim 
žral metodu hodnej a zlej policajt. Pořád 
nechápali, že v době, kdy nebyla žádná 
síť, žádný facebook, internet, se lidé se-
brali z Prahy, Ostravy, Plzně a vyrazili 
do Budějovic. 

Strachy jsem řekl fízlům všechno, ale 
snažil jsem se uhájit kultovní hospodu 
U Glaubiců, kde jsem se to vlastně dozvě-
děl, protože na hajzlu byl nalepenej asi 
dvakrát čtyři centimetry papírek: „Plas-
tic People a DG 307 České Budějovice  
Na Americe“. A to byla ještě prdel, proto-
že v Budějovicích byla ještě jiná hospoda 
Na Americe, kam jsem dojel jako na první 
místo, a tam mi řekli: „Tady žádný sál 
není, tady to být nemůže. Heleďte, to už 
jste asi šedesátý osmý, kdo se na to ptá.“ 

„Kde jste se to dozvěděl?!“ ptali se 
fízlové. „Já už si nevzpomínám.“ Najed-
nou se rozletěly dveře, vlít tam takový 
chlap s rozevřenou košilí, vyhrnutý 
rukávy, svaly: „Ty hajzle, já ti rozkopu 
držku, si rychle vzpomeň!“ A zase dru-
hými dveřmi vyšuměl ven. A ten hodnej 
policajt povídá: „On je dneska soudruh 
náčelník nějak nervózní, no my se spolu 
dohodneme, že?“40

Podzemní komunita dokázala uspo-
řádat kulturní akce, jichž se spontán-
ně účastnily stovky lidí, přestože se 
o konkrétním datu konání dozvěděli 
pouhý den předem a častokrát zaži-

li zklamání, jelikož po příjezdu bylo 
místo určení obsazeno příslušníky 
Veřejné bezpečnosti. Mocenské orgány 
nevěřily, že underground není pevně 
řízeným tělesem: Neříkejte nám, že to 
nebylo organizovaný! My, když pořádáme 
nějakou schůzi, tak nám dá práci dostat 
tam lidi, a tady byli lidi až z Košic!41

Jen aby přišli lidi

Vyšetřovatelé záhy zjistili, že koncert 
zorganizoval Petr Čtvrtník s vedoucím 
hospody Na Americe Petrem Kobyl-
kou.42 Nikdy však nepřišli na to, jak 
se o jeho konání dozvěděly stovky lidí 
z celé republiky. Nemohli pochopit 
principy fungování undergroundu: 
Vlasatci, které nikdo neškolil, jak mají 
u výslechu vypovídat, nabízeli tato vy-
světlení: „Dozvěděl jsem se to v restau-
raci U Medvídků, bavili se o tom u stolu 
dva mladí lidé, které neznám.“ Nebo: 
„Šel jsem přes Karlův most a náhodou 
jsem zaslechl lidi, kteří o tom mluvili“, 
„v Praze to věděli všichni“.43 Mladí si 
rovněž vymýšleli, že po Praze vyvěšo-
vala plakáty dívka zvaná „Syfilinda“. 
Přes veškerou snahu se ji policii po-
chopitelně nepodařilo identifikovat. 

Vše začalo na konci ledna 1974 
v pražské hospodě U Glaubiců, kde 
se Čtvrtník seznámil s Plastiky, kte-
ří projevili zájem zahrát si v Budě-
jovicích. V únoru zajel na Ameriku 
a požádal Kobylku, zda by u něho 
na konci března nemohla vystoupit 
pražská kapela Adepti. Jelikož sál 
byl v daném termínu volný, Kobylka 
ochotně souhlasil. 

Hospoda Na Americe se začínala 
stávat pověstnou pořádáním „taneč-

ních čajů“, lákajících velké množství 
mladých lidí, což zvyšovalo podniku 
tržby. V žádosti sepsané pro Městský 
národní výbor v Rudolfově stálo, že zá-
bava proběhne 29. a 30. břez na 1974, 
vždy od sedmi  večer do jedné hodiny 
v noci. Vystupovat měla beatová sku-
pina Adepti z Prahy44 pod vedením 
Jiřího Bárty, mající číslo oprávnění 
110310.45 

Kobylka poslal žádost na ústředí 
Lidového spotřebního družstva (LSD) 
Jednota, pod které spadaly kromě ob-
chodů i některé restaurace, do Týna 
nad Vltavou, kde byla doporučena 
a náležitě orazítkována. Poté ji odne-
sl na rudolfovský národní výbor, kde 
byla rovněž schválena, za poplatek 
100 Kčs.46 

Čtvrtník napsal 19. února 1974 mana-
žerovi skupiny Adepti Zdeňku Fišerovi: 
Vyjednal jsem vystoupení na „Americe“, 
kde jste už jednou hráli. Bylo by to už 
v pátek 29. 3. 1974 od 19. ho din. Bohužel 
v pátek „Plastic People“ nemůžou ještě 
přiject, že prý nějaký lidé dělají.47 Proto 
záleží na Vás, jinak bych musel pátek 
zrušit. Sehnal bych jednu Budějovickou 
skupinu, a hráli by jste na půl. Nebo, 
kdyby jste chtěli, můžete hrát sami. Ale 
je to hrozně dlouhé. Začátek 19. hodin 
a konec 23. hodin. Nemůžu si dovolit to 
udělat jako koncert. V sobotu to bude od 
19. hodin do 24. hodin a to už mají hrát 
„Plastic People“ a „DG 307“. To by jste 
se museli dohodnout, jak každý dlouho 
bude hrát. Zdeňku, napiš mi obratem, 
jestli přijedete už v pátek 29. 3. a jestli 
mám sehnat nějakou Budějovickou ka-
pelu. Potřebuju to vědět určitě, protože 
je všechno zajištěné a nerad bych, aby 
to vybouchlo.48 

40  Bigbít obuškem, svědectví Michala Košíka.
41  JIROUS, M. Ivan: Magorův zápisník, s. 339.
42  Pro něj měl zásah ten důsledek, že byl vyhozen z pohostinství a na podobném místě ho pak už nechtěli nikde zaměstnat.
43  JIROUS, M. Ivan: Magorův zápisník, s. 340.
44  Petr Kobylka při výslechu uvedl, že když sepisovali žádost, sdělil mu Čtvrtník, že se skupinou Adepti bude vystupovat ještě místní 

kapela, ale neuvedl její název. ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, výpověď Petra 
Kobylky na Obvodním oddělení VB Suché Vrbné dne 2. 4. 1974. 

45  Od roku 1973 musela mít každá hudební skupina tzv. přehrávky opravňující k veřejnému vystupování. Amatérské kapely musely mít 
i svého zřizovatele (většinou místní SSM). Pokud tomu tak nebylo, vystavovali se hudebníci postihu ze strany mocenských orgánů.

46  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, výpověď Petra Kobylky na Obvodním oddělení 
VB Suché Vrbné dne 2. 4. 1974.

47  Míněno, že asi v pátek večer ještě pracují.
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Nebyla pravda, jak tvrdili vyšetřova-
telé, že by Čtvrtník s Kobylkou zajistili 
hromadný tisk „strojových“ plakátů. 
Naopak. Vedoucí hostince se obával, 
jestli na „festival“ dorazí dostatečný 
počet lidí. Když dostal povolení, za-
volal Čtvrtníkovi a připomínal, aby 
se postaral o dostatečnou propaga-
ci, jelikož měl obavy z prodělku. On 
sám vyvěsil tři ručně psané plakátky 
v obcích Ledenice, Dobrá Voda a Zliv, 
slibující nejen kapelu Adept, ale i Plas-
tic People, třebaže jistou uměleckou 
zkratkou. Čtvrtník přivezl z Prahy do 
Českých Budějovic několik předtiště-
ných plakátů Adeptů, které byly tak 
zdařilé, že vzápětí po vylepení zmi-
zely. Dále umístil jeden vlastní rukou 
napsaný plakát v restauraci Slavia 
v Českých Budějovicích. Kobylka 
nelhal, když vyšetřovateli řekl: Není 
moji vinou, že se na zábavu sjelo tolik 
lidí z celých Čech.49 

Během pátečního večera 29. břez-
na nedošlo k sebemenšímu narušení 
pořádku. Druhý den hostinec otevřel  
v 10 hod. a až do poledne byl prázd-
ný. Prvními návštěvníky byla skupi-
na Adepti. Po nich začali přicházet 
účastníci koncertu. Ve 14 hod. se 
začalo s prodejem vstupenek, který 
byl ukončen o půl páté, jelikož sál byl 
už plný. Prodalo se jich 387. Jiří Ganz50 
(noční hlídač Služby invalidů v Budě-
jovicích), podle StB jeden z pořadatelů, 
zjistil, že hudebníci nemají povolení 
nutné k tomu, aby se zábava mohla 
konat, a zavolal proto členům místní 
skupiny Infinitas, která ho měla.51

Kapelník Adeptů požádal Kobylku, 
zda by mohli začít hrát již v 17 hod. 
namísto 19 hod., aby skončili dřív, 
údajně proto, že většina návštěvní-
ků chtěla stihnout vlak do Prahy. Po 
nemilé vizitaci nadporučíka Holoubka 
(a telefonátu předsedy MěNV Koran-
dy) se však hudebníci pravděpodobně 
obávali policejního zásahu a chtěli 

odehrát, co se dá. Vývoj událostí jim 
dal za pravdu. Adepti stačili přehrát 
dvě, resp. tři skladby, když v 17.15 hod.
dorazila Veřejná bezpečnost. Jelikož 
povolení k hudební produkci nebylo 
k dispozici,52 měl být sál do deseti 
minut vyklizen.

Kobylka při výslechu zdůraznil, že 
v sále se tancovat nedalo (jak tvrdila 
obžaloba), protože židle byly rozesta-
vené na parketu. Při jeho opuštění ne-
došlo k žádným výtržnostem a během 
koncertu samotného se dokonce neroz-
bila jediná sklenička. Z neznámého dů-

48  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, přiložený originál dopisu P. Čtvrtníka z 19. 2. 1974.
49  Tamtéž, výpověď Petra Kobylky na Obvodním oddělení VB Suché Vrbné dne 2. 4. 1974.
50  Někdy psáno též Gans.
51  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, výpověď Petra Čtvrtníka na Okresním oddě-

lení VB České Budějovice dne 30. a 31. března 1974.
52  Povolení měl mít u sebe manažer skupiny Infinitas Petr Šerý, který měl dorazit až v 18.30 hod. Tamtéž.

Organizátor koncertu Petr Čtvrtník před a po „úpravě“ zevnějšku na budějovické služebně VB
Foto: ABS

■  neznámá oběť normalizace
Jiřímu Ganzovi (16. 11. 1928 – 16. 1. 1990) události na Americe přitížily o dva roky pozdě-
ji. Budějovické Bezpečnosti neunikla jeho láska k jazzu a rocku. V jeho bytě se scházeli 
mladí lidé k poslechu hudby z rozsáhlé sbírky. Navíc měl kontakty s americkým diplo-
matem v Praze, přes nějž se dostával ke své milované muzice a hudebním časopisům.  
V listopadu 1976 požadoval vojenský prokurátor pro Ganze trest smrti za špionáž v souvislosti 
s budějovickým letištěm. Ganz na jedno oko prakticky neviděl, na druhém měl 15 dioptrií. 
Stěží si lze představit, jak pozoroval letiště a podával o něm zprávy na Západ. Nakonec dostal 
„pouze“ 15 let. Propustili ho v rámci výměny agentů mezi Východem a Západem v roce 1985. 
Byl v tak zbědovaném stavu, že ani nezaregistroval pád režimu, který přežil pouze o dva 
měsíce. Jeho jméno dnes prakticky nikdo nezná. Organizátor akce na Americe Petr Čtvrtník 
se „svezl“ v monstrprocesu s Ganzem a dostal 18 měsíců nepodmíněně.

KUBÁT, Petr: Jiří Gans: největší oběť normalizace. Soud mu navrhoval trest smrti. MF DNES (jihočeská 
příloha), 15. 11. 2008.
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vodu se 1. dubna, tedy ex post, dostavil 
do hospody Na Americe Adolf Kubata, 
pracovník okresního kulturního stře-
diska, který Kobylkovi oznámil, že jak 
skupina Adepti, tak Infinitas mají povo-
lení a jsou v registraci.53 To už ale začal 
příběh o Americe a Plasticích, kteří na 
koncertě vlastně ani nevystoupili, žít 
vlastním životem. 

Bič boží 

Strážmistr Oldřich Lachout sloužil 
v roce 1974 na Obvodním oddělení 
Veřejné bezpečnosti Suché Vrbné. 
Inkriminovaného 30. března měl 
být, dle svých slov, přítomen zásahu 
v Rudolfově. O třiatřicet let později 
vyjádřil pobouření nad tím, jaké lži se 
o koncertu Plastiků psaly a rozšířily ze 
strany antikomunistů, ignorantů faktů 
a myšlenkových zabedněnců. 

Lachout barvitě popsal, jak se Na 
Americe sešlo na tisíc lidí: Veřejně se 
zde souložilo a nepomohly ani výzvy 
příslušníka VB, který zde byl služebně 

přítomen, aby páry šly souložit někam 
do ústraní. Zfetované dívčiny naopak na 
něj pokřikovaly, ať si počká, že si to roz-
dají i s ním. […] Při samotném koncertu 
skutečně dementních54 členů kapely 
Plastic People, která neměla a nemá nic 
společného s lidskou kulturou a pouze 
z politických pozic je dnes vydávána za 
něco skvělého, bubeník bušil do bubnu 
chcíplou krysou, kterou držel za ocas, 
zpěvák skupiny před mikrofonem podře-
zával živého kohouta. Při zásahu jednot-
ky SNB bylo následně zjištěno, že 98 % 
osob na koncertu – většina zfetovaných 
„trávou“ a toluenem, jsou děti členů no-
menklatury KSČ z Prahy – tedy těch, 
co po listopadu 1989 položili legitimace 
KSČ a začali s vervou vlastní zlodějům 
privatizovat a tunelovat. Směšné poku-
ty ve výši 500 až 1000 Kč[s] jezdili tito 
lidé v té době v luxusních automobilech 
z Tuzexu platit na MěNV Rudolfov.55 

Lachoutova dezinterpretace je za-
tím, pokud jde o Rudolfov, poslední. 
Nicméně přesně zapadá do celé řady 
fantasmagorií, které mocenské orgá-

ny vykonstruovaly vzápětí po zásahu. 
Pokud jde o výše uvedené, vadou na 
kráse je to, že dotyčný onoho dne 
vůbec nesloužil, jak dokládá kniha 
služeb.56 Jeho jméno nefiguruje ani 
v seznamu příslušníků Veřejné bez-
pečností, kteří zasahovali v hospodě 
Na Americe.57 Lachout přesto tvrdí, 
že se na koncert šel podívat z vlastní 
vůle, v civilu. 

53  Tamtéž, výpověď Petra Kobylky na Obvodním oddělení VB Suché Vrbné dne 2. 4. 1974.
54  Na strojopisném „plakátu“ (viz s. 29), oznamujícím koncert skupin Plastic People a DG 307, bylo u osoby bubeníka Jiřího Šuly s nadsázkou 

uvedeno: decentní bubeník šůla dementní. Tamtéž, „plakát“ nalezený v kabátě jednoho „vlasatce“, který kpt. Brůžek poslal dne 4. 4. 1974 
na okresní oddělení VB České Budějovice.

55  Jak to bylo „opravdu“ s Plastic People – viz http://blisty.cz/art/37066.html (citováno k 20. 1. 2015). 
56  Lachout byl ve službě až druhý den, 31. 3. 1974, mezi jeho úkoly patřily dohled na dopravu, kontrola civilních osob, uzavírací doba 

a dohled na pořádek. ABS, Kniha služeb Obvodního oddělení VB Lišov.
57  V Rudolfově zasahoval pouze jeho kolega nadpraporčík Jaroslav Leiš, výkonný příslušník Obvodního oddělení VB Suché Vrbné.  

■  Bič boží (úryvek)
Sajme z mrtvých drog
Drofár, taliman, voko, ksicht
Veselí se k tomu muziky
Při bubnu a harfě bez kliky
Mám je v břichu, v břichu červíky
Maso zvrací knedlíky
Protože co zbývá?
Jednou stejně v prachu lehnou
A červi se rozlezou
Bič boží je vyžene!

RŮŽIČKA, Daniel: Major Zeman, s. 142.

Jediný, kdo v sále Na Americe tancoval, byl František Češka zvaný Křeček (na druhém snímku po nuceném ostříhání a oholení). Později se stal 
předobrazem filmového „androše“ ze „skupiny Mimikry“.  Foto: z filmového dokumentu Emila Voráče, ABS, repro z knihy Major Zeman
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Je velmi pravděpodobné, že četl 
zprávy svých kolegů a nadřízených, 
v nichž se objevily nesmysly o kryse 
a kohoutovi, ale nikoli v tom smyslu, 
že by podobný „happening“ na podiu 
skutečně proběhl, ale že proběhnout 
měl, pokud by se koncert Plastiků 
konal. Počet účastníků koncertu se 
odhaduje na 400 až 500. Veřejná sou-
lož se Na Americe nekonala. K jediné 
veřejné „souloži“ došlo v budějovickém 
parku, kde se vlasatec Jan Pyšný lí-
bal s dívkou, za což byl pokutován. 
Pokud by 98 % (!) dětí mělo rodiče ve 
vedení strany, měl by underground 
neprůstřelné krytí vůči zásahům ze 
strany VB. Stejně úsměvně působí 
zmínky o luxusních autech, v nichž 
měli dotyční přijíždět do Rudolfova 
zaplatit „směšnou“ pokutu. 

Například dvacetiletá Marcela Pa-
pežová dostala pokutu 300 Kčs (její 
manžel taktéž), přičemž měsíčně vy-
dělávala 900 korun. Petr Čtvrtník byl 
pokutován 500 Kčs, což byla téměř 
polovina jeho čistého měsíčního platu. 
Ve skutečnosti Komise pro ochranu 
veřejného pořádku udělila pokuty 
v celkové výši 64 480 Kčs, rozdělené 
mezi 168 osob (v rozmezí 100 až 500 
Kčs). Vojenská obvodová prokuratura 
v Českých Budějovicích měla kázeň-
sky potrestat čtrnáct mladíků, kteří 
mezitím nastoupili vojenskou základ-
ní službu. Deset dalších „provinilců“ 
měly potrestat národní výbory dle 
místa jejich bydliště.58 

Nestor literárního undengroundu 
Egon Bondy (Zbyněk Fišer) s nadsáz-
kou sobě vlastní napsal, že účastníci 
koncertu posléze svázali hostinského, 
sami si čepovali pivo, tancovali všich-
ni nazí, trhali si šaty a hráli hru, kdo 
z nich [šatů] sváže nejdelší šňůru, hráči 
vystupovali v uniformách SS, do bubnů 
bubnovali chcíplými krysami, zařízli na 
pódiu několik kohoutů, srali na společ-
nou hromadu uprostřed sálu, provádě-
li tam skupinovou soulož, ušlapali za 
pravého poledne u kašny na náměstí 

v Českých Budějovicích příslušníka 
bezpečnosti […]. 

Účastníci nekonaného koncertu však 
ještě nadto: skákali ze střechy věže na 
náměstí, jezdili s lokomotivou po ulicích 
města, pili naftu přímo z čerpadel, kou-
lovali se, stavěli sněhuláky, navzájem 

se jedli, přeměňovali se ve zvěř, létali 
v autobuse nad Českými Budějovicemi, 
vypnuli veřejné osvětlení a svítili polární 
září, onanovali na veřejném záchodku, 
zpívali Nad Tatrú sa blýská, obtěžovali 
stařečky, vyloupili místní školu, poslali 
telegram Mao Ce-tungovi, chodili po obla-

ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, Seznam příslušníků okresního oddělení Ve-
řejné bezpečnosti České Budějovice, kteří 30. 3. 1974 zasahovali v Rudolfově.

58  ABS, f. H 2-1, inv. j. 551, Zápis z jednání Komise pro ochranu veřejného pořádku při Městském národním výboru v Rudolfově, která za-
sedala od 12. do 17. 5. 1974 a poté od 24. do 28. 6. 1974.

Zmlácený a ostříhaný Jan Pyšný. Novomanželé Marcela a Zdeněk Papežovi jeli do Rudolfova 
na svatební cestu.  Foto: ABS
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cích, vypálili raketu na Měsíc a předčasně 
slavili Měsíc československo-sovětského 
přátelství, který má být až v listopadu. […]

Básnické ovzduší nekonaného kon-
certu plodně naplnilo hlavy školních 
inspektorů, náčelníků SNB, národních 
výborů i jiných nepracujících, takže měli 

rok o čem mluvit, upadajíce přitom vždy 
do nadšení a pravého tvůrčího vytrže-
ní, jež kulminovalo v založení dalších 
nových brigád socialistické práce na 
pracovištích zmíněných nepracujících. 
[…] Nade vším se rozklenul duch Veli-
kého Magora.59

Třebaže v oficiálních sdělovacích 
prostředcích nebyla o Rudolfovu ani 
zmínka, jihočeská nomenklatura ne-
zahálela. Krajský inspektor při ško-
lení učitelů, náčelník krajské správy 
SNB a jiní straničtí činitelé referovali 
o událostech přesně v duchu Bondy-
ho prózy. Jediným pravdivým doku-
mentem o událostech v restauraci 
Na Americe se stal dobový text Dany 
Němcové, šířený jako samizdat.60 

Snad nejznámější „zobrazení“ under-  
groundu a Plastiků přinesl televizní 
normalizační seriál Třicet případů ma-
jora Zemana, konkrétně díl Mimikry 
(vyrobený v roce 1978), který se natá-
čel pod dohledem ministerstva vnitra. 
Jaromír Obzina, ministr vnitra ČSSR, 
udělal pro jeho dokončení maximum. 
Poradci z Tiskového odboru federální-
ho ministerstva vnitra, podplukovníci 
Vlastislav Kroupa, Adolf Gruber, Fran-
tišek Kruml a Jiří Čermák, spolupraco-
vali na scénáři, pomáhali s výběrem 
témat apod.61 Legendární píseň Bič 
boží ovšem nenapsal Mejla Hlavsa, 
ale režisér Jiří Sequens na základě 
biblického textu. Kdo ji nazpíval, 
není známo.62 Televizní „androš“ Jiří 
Lábus měl svůj předobraz v jednom 
z účastníků rudolfovského koncertu, 
„vlasatci“ Františku Češkovi, jak je 
patrné z policejního alba. 

Obzina kvitoval úspěch seriálu 
u mladých diváků. Právě Mimikry se 
staly jedním z jeho nejsledovanějších 
dílů.63 Ministr taktéž vyzdvihl „velmi 
zdařilý“ a na mládež působící „doku-
ment“ Atentát na kulturu (1977) o bea-
tových skupinách Plastic People a DG 
307. Čtrnáctiletého Vladimíra Drápala, 
budoucího androše „Lábuse“, se otec 
(„lampasák“) po jeho zhlédnutí zeptal: 
Tak co tomu, Vláďo, říkáš? Synova od-
pověď jej šokovala: To je vono, to chci 
bejt! 64 O pětatřicet let později Lábus 
uvedl: Ti chlapíci mi byli najednou ne-
skutečně blízcí a skrz obrazovku jsem 

59  BONDY, Egon: Mníšek. Vylitý nočník. Akropolis, Praha 2008, s. 13–14.
60  NĚMCOVÁ, Dana: Rudolfov. Samizdat. Kopie v držení autorů.
61  RŮŽIČKA, Daniel: Major Zeman. Zákulisí vzniku televizního seriálu. Práh, Praha 2005, s. 40–41.
62  Tamtéž, s. 61.
63  Tamtéž, s. 87.
64  DENČEVOVÁ, Ivana – STÁREK ČUŇAS, František – STEHLÍK, Michal: Tváře undergroundu. Radioservis, Praha 2012, s. 182.

Ukázka ze samizdatové zprávy Dany Němcové o Rudolfovu (poprvé publikováno v separátu k se-
mináři Bigbít obuškem)  Foto: archiv Františka Stárka
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cítil, že není všechno úplně ztraceno, po-
kud ještě v téhle zemi takoví lidé existují. 
Do té doby jsem o nich neměl potuchy, 
jen někde hluboko jsem doufal, že jsou.65 

Represe a tresty

Po rozehnání koncertu bylo na útva-
ry Veřejné Bezpečnosti předvedeno 
celkem 105 osob,66 tedy každý čtvrtý 
účastník koncertu. Major Krejčí přes-
to nebyl spokojen, jelikož navzdory 
veškerým opatřením se po Českých 
Budějovicích a v jejich okolí stále 
pohybovaly skupinky mladých lidí, 
které se nepodařilo dostat. Podchytit 
se povedlo 300 osob, z nichž 260 mělo 
být neprodleně oznámeno příslušným 
národním výborům pro přečin výtrž-
nictví, respektive útoku na veřejné-
ho činitele. Vzhledem k tomu, že šlo 
o „protisocialisticky“ zaměřenou akci, 
která měla značný politický dopad, 
požadoval major Krejčí pečlivé pro-
jednání jednotlivých případů s orgány 
strany a lidosprávy a sdělení, jaká dal-
ší opatření (na školách, v zaměstnání 
atd.) by bylo vhodné proti nim učinit. 
V samotném okrese České Budějovi-
ce bylo podchyceno 220 „vlasatců“.67 
Ke spisu Krejčí přiložil seznam osob 
z  jednotl ivých krajů, které byly 
zjištěny jako účastníci „výtržností“, 
s návrhem na provedení konkrétních 
opatření.68

Již v červenci 1974 si pět účastníků 
koncertu vyslechlo tresty za „spáchá-
ní trestných činů“ útok na veřejného 
činitele a výtržnictví. Dvacetiletý 
Jan Pyšný byl odsouzen na 14 měsíců 
nepodmíněně, čtyřiadvacetiletý Fran-
tišek Češka na 8 měsíců nepodmíněně, 
pětadvacetiletý Roman Janeček na 
5 měsíců nepodmíněně, devatenác-
tiletá Helena Kropíková na 7 měsíců 
podmíněně, se zkušební dobou 3 roky, 
osmnáctiletá Jana Turková na 7 mě-
síců podmíněně, se zkušební dobou  
2,5 roku. Helena Mourečková, pro-
davačka v nádražním kiosku, byla 
obžalována z útoku na veřejného 
činitele, protože nesouhlasila s poli-
cejní brutalitou. Odsouzena byla na  
3 měsíce podmíněně se zkušební do-
bou jeden rok.69 

Studenti, kteří se zúčastnili koncer-
tu, museli podepsat prohlášení, že se 
již nikdy nezúčastní akce „vlasatců“, 
jinak proti nim bude postupováno 
s největší přísností, a všechny po-
dobné aktivity ihned ohlásí Veřejné 
bezpečnosti. Někteří nebyli připuštěni 
k maturitě, přijati na vysokou školu, 
jiní byli ze škol vyloučeni, učňové 
nesměli dělat závěrečné zkoušky. 
Mladí dělníci byli pozváni na kobe-
reček k ředitelům závodů, bylo jim 
vyhrožováno výpovědí, pokud se ne-
ostříhají a nepřeruší kontakt s lidmi 
z okolí Plastiků.70 

Rozhodnutím Městského národní-
ho výboru v Rudolfově byla 1. dubna 
1974 dočasně uzavřena restaurace Na 
Americe. Nadále měla fungovat bez 
tanečního sálu, po výměně vedoucího 
i personálu. Restaurace Na sídlišti, jak 
měl znít její nový název, však zůstala 
zavřená až do roku 1991. 

Dne 25. dubna 1974 proběhlo jed-
nání mezi zástupci Krajské správy 
VB České Budějovice a podnikovým 
ředitelem ČSAD Svobodou, který byl 
požádán, aby ještě téhož dne vydal 
příkaz všem závodům v kraji, že ři-
diči autobusů mají v případě převozu 
„vlasatců“ vyrozumět nejbližší oddě-
lení VB. Měli nahlásit jejich počet 
a cílovou stanici. Dotyčný nejenže 
ochotně souhlasil, ale navíc sdělil, 
že následující den se uskuteční po-
rada všech ředitelů závodů, na níž 
jim tento pokyn předá.71 

Netřeba dodávat, že ani tento per-
zekuční záměr, vedoucí ke včasnému 
signalizování převozu vlasatců, neměl 
legislativní oporu v socialistickém prá-
vu. Náčelník Správy VB České Budějo-
vice plk. Mach kritizoval opožděnou 
reakci příslušníků Veřejné i Státní 
bezpečnosti, kteří včas neodhalili 
shromáždění „vlasatců“ a vystupo-
vání uvedených skupin.72 Zejména 
příslušníci Obvodního oddělení VB 
Suché Vrbné a Železničního oddělení 
VB České Budějovice nesignalizovali 

65  Tamtéž.
66  ABS, f. Krajská správa SNB České Budějovice – vnitřní odbor 1955–1980 (J 1-1), inv. j. 83, Výtržnosti vlasatců v Rudolfově a v Českých 

Budějovicích ve dnech 29. a 30. 3. 1947 – hlášení, vyhodnocení událostí od plk. Macha ze dne 1. 4. 1974. 
67  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, situační zpráva mjr. Krejčího k opatření 

výtržnosti v obci Rudolfov – 3. dodatek.
68  ABS, f. H 2-1, inv. j. 551, Opatření vyplývající z hromadné výtržnosti v Rudolfově a Českých Budějovicích ze dne 10. 4. 1974. Konkrétně 

se měly uskutečnit pohovory s „výtržníky“, aby se podobných akcí již nikdy nezúčastnili, s pohrůžkou, že jinak to bude mít trestně-
-právní důsledky; u studentů – středoškoláků a vysokoškoláků – se mělo informovat vedení školy a doporučit mu zhodnocení jejich 
morálně-politického profilu a provedení „odpovídajících“ opatření; u osob v zaměstnaneckém poměru doporučit vedení závodu pro-
jednání jejich provinění v závodních složkách a přijetí vhodných opatření, zejména u těch, které zastávají hospodářské funkce;  u osob 
bez pracovního poměru provést další opatření příslušnými útvary VB. Opatření se dotkla i hudební produkce v Jihočeském kraji. 
Všichni členové hudebních souborů museli vystupovat v čistém, nepoškozeném a vyžehleném oděvu. Čistý, upravený a krátce za-
střižený účes byl povinný. Anglické texty se měly omezit na nejmenší možnou míru.

69  NĚMCOVÁ, Dana: Rudolfov.
70  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974. 
71  Tamtéž, Služební záznam vedoucího 1. skupiny Oddělení hospodářské kriminality Správy veřejné bezpečnosti (OHK S-VB) kapitána 

Procházky z 25. 4. 1974.
72  ABS, f. H 2-1, inv. j. 551, vyhodnocení událostí v restauraci Na Americe v Rudolfově a Českých Budějovicích od plk. Macha z 9. 4. 1974, 

určené Hlavnímu velitelství Veřejné bezpečnosti.
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soustředění a neučinili včasná opat-
ření k ovlivnění chování výtržníků.73 

Zpráva pro ministra

Na konci května 1974 bylo pro minist-
ra vnitra ČSR Ing. Josefa Junga připra-
veno souhrnné vyhodnocení událostí 
v Rudolfově a Českých Budějovicích. 
Ministr byl ujištěn, že Krajská správa 
VB České Budějovice učinila rozsáhlá 
opatření. Kupříkladu plán součinnosti 
mezi Veřejnou a Státní bezpečností 
byl vypracován záhy po událostech 
v restauraci Na Americe (5. dubna 
1974). Příslušníci Bezpečnosti měli 
aktivně a všemi prostředky zjišťovat 
osoby podílející se na organizování 
srazu „vlasatců“. 

Porada náčelníků okresních oddě-
lení Veřejné bezpečnosti se uskuteč-
nila 23. dubna 1974. Probíraly se na ní 
konkrétní nedostatky při zásahu. Již 
předtím, 18. dubna, požádala Krajská 
správa VB České Budějovice přípi-
sem náčelníky správ Plzeň, Karlovy 

Vary, Sokolov a Rokycany, aby učinili 
opatření ke zjištěným účastníkům 
koncertu. 

Přes nedostatky v operativní činnos-
ti Obvodního oddělení VB Suché Vrbné 
se za pomoci tajných spolupracovníků 
a důvěrníků podařilo již během zásahu 
zjistit 20 osob majících účast na „vý-
tržnosti“ v Rudolfově, uváděla „Závě-
rečná zpráva o událostech v Rudolfově 
a Českých Budějovicích“ a pokračova-
la, že díky těmto spolupracovníkům 
se navíc podařilo zachytit signály 
o připravované odvetě „vlasatců“. 

Na meziresortní poradě z 24. dubna, 
se zaměřením na ochranu mládeže 
před protispolečenskou činností, byly 
definovány úkoly jak pro orgány čin-
né v trestním řízení, tak pro národní 
výbory a orgány ROH a SSM. Cílem 
bylo zavedení jednotného „mustru“ 
pro povolování obdobných (nežádou-
cích) akcí. Opatření byla prováděna 
za součinnosti krajského výboru KSČ 
i okresních výborů KSČ v rámci Jiho-
českého kraje. 

Hlavní velitelství VB věnovalo pro-
blematice mládeže mimořádnou po-
zornost. Na poradě konané 17. dubna 
byli náčelníci jednotlivých okresních 
a krajských správ podrobně informo-
váni o průběhu zásahu v Rudolfově 
a Českých Budějovicích. Důsledkem 
událostí v restauraci Na Americe byly 
také inspekce na všech správách VB 
v úseku trestné činnosti mládeže. 
Z prověrky vyplynulo, že za rok 1973 
se příslušníci VB aktivně podíleli na 
rozložení 316 závadových part mláde-
že. V červnu 1974 měl štáb Hlavního 
velitelství VB přijmout opatření ke 
zlepšení situace na úseku mládeže. 

V závěru si náčelník Krajské sprá-
vy VB České Budějovice posteskl nad 
nedostatečnou legislativou, která ne-
umožňuje patřičné zásahy proti „vla-
satcům“. Tato problematika totiž stále 
nebyla v žádném předpisu souhrnně 
upravena a podle sdělení pracovníka 
právního odboru ministerstva vnitra 
se žádná změna nepřipravovala. Jedi-
né vodítko tak policistům poskytoval 
občanský průkaz, konkrétně srovnání 
podoby dotyčného s jeho fotografií 
v průkazu.74 Pokud však šlo o ostří-
hání, byla tato otázka řešena pouze 
v řádu výkonu vazby. Dle dotyčného 
předpisu bylo možné provést při při-
jetí obviněného do věznice nezbytná 
hygie nická a protiepidemická opat-
ření.75 

Policejní město

Pamětnice z  Českých Budějovic 
vzpomíná na chmurný obraz města 
po zásahu v Rudolfově: My jsme netu-
šili, co se stalo. Otec se vrátil z nádraží 
orvanej. Dostal tam po čumě. Bylo mu 
šedesát, vracel se z Moravy […]. Při-
šel domů vyděšený k smrti, protože to 
všechno viděl. My jsme potom jako stu-
denti měli v Budějovicích strašný život. 
[…] Rodiče museli podepsat tisíce hova-
din, že nebudeme nosit modré oblečení 

73  Doplatil na to nadstrážmistr Bendl, který byl po Rudolfovu propuštěn do civilu.
74  Toho bylo využíváno při honu na „vlasatce“ v roce 1966. Nicméně v roce 1974 již bylo běžné, že měli v občanském průkazu fotografii 

s dlouhými vlasy. 
75  ABS, f. H 2-1, inv. j. 551, Závěrná zpráva o událostech v Rudolfově a Českých Budějovicích, kterou vypracoval pplk. Čondl, náčelník od-

boru vyšetřování VB České Budějovice, dne 27. 5. 1974. 

Jeden z mnoha dopisů, které měly poškodit účastníky koncertu Foto: ABS
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76  Bigbít obuškem, svědectví neznámé účastnice semináře.
77  AA, rozhovor Františka Stárka Čuňase s Josefem Velflem ze dne 10. 10. 2014.
78  Tamtéž.
79  ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, Situační zpráva mjr. Krejčího o přípravách 

srazu „vlasatců“ z 26. 4. 1974.
80  Tamtéž, Úřední záznam npor. Nováka, příslušníka Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti Ševětín, okres České Budějovice,  

z 9. 4. 1974.
81  VONNEGUT, Kurt: Jatka č. 5. Volvox Globator, Praha 1994, s. 19. 

značky Jeans apod. Mejdany, večírky, 
všechno šlo do prčic, nic nesmělo bejt. 
Studentský život se úplně zastavil, byli 
papežštější než papež. Když jsem přišla 
do Prahy, to byl úplně jiný život.76

Josef Velf l dodává: V červnu 1974 
byly učňovský zkoušky. Poslali nás 
k holiči, pět nás bylo. Já nenosil nijak 
dlouhý vlasy, já je měl kolem uší. Už 
jsme psali písemky, za hodinu jsme se 
vrátili a mohli teprve pokračovat, čas 
nám ale nikdo neprodloužil. Budějo-

vice byly vždycky policejní město, po 
Americe to ale zařízli úplně. Zábavy, 
muzika, nic tady nebylo, jezdilo se [za 
hudbou] na venkov. V létě 1974 jsme jeli 
do Budapešti na odreagování. To byla 
neskutečná svoboda, pohoda, ohromná 
pohoda proti tomu, co bylo tady.77 

Na podzim 1974 nastoupil Josef 
Velf l povinnou vojenskou službu. 
Na vycházce strhal sovětské vlajky 
a transparent k XV. sjezdu KSČ. Vo-
jenský prokurátor ho za to poslal na 

10 měsíců do nejtvrdšího kriminálu 
v zemi, do Sabinova. V lednu jsme 
třeba prováděli bojový výcvik v minus 
dvaceti, to bylo hrozný.78 

Brutální zbití mladých lidí na Ameri-
ce rezonovalo v Českých Budějovicích 
dlouho poté. Na základě fám o tisících 
„vlasatců“ směřujících do města po-
mstít ponížení z Rudolfova spustili 
příslušníci Bezpečnosti rozsáhlé 
výslechy podezřelých, aby se dobrali 
k závěru, že šlo o výmysl pronesený 
u piva. Stejně to dopadlo s „potlachem“ 
22 tisíc (!) „vlasatců“ na Borku u Čes-
kých Budějovic. Slet měl proběhnout 
26. dubna 1974 pod hlavičkou SSM.79 

O událostech v Rudolfově se hovo-
řilo i na pracovištích, jelikož nejedno 
zmlácené dítě pocházelo z Českých 
Budějovic. Nadporučík Novák sepsal 
úřední zápis o tom, jak jeho žena, 
zaměstnaná v národním podniku 
 Koh-i-noor, kde zastávala funkci úse-
kové důvěrnice ROH, čelila nesouhla-
su svých spolupracovnic, když řekla, 
že zákrok příslušníků byl oprávněný a že 
dostali, co potřebovali. […] Záznam jest 
psán bez vědomí mé manželky, neboť 
vzhledem k tomu, že několikrát na díl-
ně vystoupila se správnými politickými 
názory, byla některými pracovnicemi 
napadána, proto nechtěla, abych toto 
ihned hlásil.80 

Postskriptum

Kurt Vonnegut napsal, že o masakru 
se nic inteligentního říct nedá, jelikož 
se předpokládá, že všichni jsou mrtví 
a už nikdy nic neřeknou.81 V přípa-
dě Rudolfova tomu tak naštěstí není 
a autoři přivítají další svědectví, foto-
grafie a dokumenty přibližující dobu, 
na kterou dnes někteří tak nekriticky 
vzpomínají. 

■  Odveta
Mimo to jsem babičce řekla i to, že Fízláci dostanou odvetu, že se jim Pražáci pomstí. […] 
Dále jsem babičce rovněž řekla o tom, že z Prahy přijedou vlasatci v počtu kolem 10.000 a že  
v Č. Budějovicích udělají demonstraci na způsob roku 1968 a město srovnají. Tyto slova pronášelo 
více vlasatců z Prahy, navíc slova a výroky „za Palacha“ a podobně.

ABS, f. J 3, inv. j. 109, Shromáždění a výtržnosti „vlasatců“ v obci Rudolfov dne 30. 3. 1974, výpověď 
Růženy Smutné na Okresním oddělení VB České Budějovice dne 26. 4. 1974.

Zadržení účastníci koncertu čekají na chodbě služebny OO VB v Písku na výslechy
Foto: ABS
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