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V Archivu bezpečnostních složek 
Oddělení archivních fondů MV ČSR, 
StB a vojsk MV v Kanicích, se podařilo 
zjistit k události jen několik informací. 
Z nich vyplývá, že o srazu Státní bez
pečnost informoval tajný spolupracov
ník „Petr I“ (zatím neidentifikovaný). 

Osobně dostal pozvánku od Miroslava 
„Fofa“ Popelky. Na sraz v restauraci 
Pod Haldou a současně i v ostravské 
restauraci Sokolovna měli přijet hos
té nejen z celého Československa, ale 
i z Maďarska (ti nakonec nedorazili). 
Proto StB připravila „opatření k zajiš
tění průběhu srazů“1 a zařídila zákrok 
pořádkové jednotky SNB Ostrava, kte
rá předvedla všechny zúčastněné do 
budovy SNB. Tam jim byly odebrány 
vzorky moči k zjištění drog. Ani osob
ní prohlídkou ale žádné drogy (a ani 
„závadové tiskoviny“) u zadržených 
nalezeny nebyly. U Ostravanů měla 

tamní Správa StB provést jejich „roz
ložení“ (rozuměj: vykonat zastrašující 
pohovory), na ostatní byly upozorněny 
příslušné krajské správy StB.2

František Stárek Čuňas, bývalý šéf
redaktor časopisu Vokno, nyní badatel 
v oblasti českého undergroundu, ale 
získal zajímavé svědectví přímého 
účastníka zákroku: Akce byla pořá-
dána u příležitosti oslavy dvacátých 
narozenin Fofa. Divné je, že není nikde na 
fotkách… Fofa našli v r. 1985 v nějakém 
bytě v Praze mrtvého v rozkladu. Vraž-
da se neprokázala. Teď k těm fotkám. 
Ostraváky a Havířováky se mi jakž takž 

Sraz závadové mládeže aneb  
Jak se žilo hippies na Ostravsku

Účastníci srazu nekonformní mládeže dne 29. listopadu 1980 v restauraci Pod Haldou v Ost-
ravě-Hrušově na fotografiích Veřejné bezpečnosti Foto: ABS (v celém textu)

ProKoP ToMEK

Do Archivu bezpečnostních 
složek byla v minulosti  
z Muzea Policie ČR převedena 
inventární jednotka 2187  
s fotodokumentací jedné  
z akcí Veřejné bezpečnosti. 
Složka vytvořená na Městské 
správě SNB Ostrava-město  
a obsahující 121 černobílých 
fotografií je popsána jen vel-
mi stručně: Fotodokumentace 
sraz závadové mládeže konaný 
29. 11. 1980 v Ostravě-Hrušo-
vě v restauraci Pod Haldou. 
Snímky zachycují padesát 
sedm mladých mužů a žen 
vždy v detailu a s celou po-
stavou. Zbývajících sedm  
fotografií ukazuje zadržené 
čekající na chodbě, asi v bu-
dově Městské správy VB  
v Ostravě. Chybí i číslo jed-
nací, uveden není ani účel 
zákroku. 

1  ABS, f. KS SNB, S StB Ostrava III. díl (B 7/III), inv. j. 155, Týdenní informace po linii XI. správy SNB za rok 1980, Týdenní informace  
z 2. 12. 1980. 

2 Tamtéž, Týdenní informace z 3. 12. 1980.

pd_01_2015.indb   107 31.03.15   15:25



108 2015/01 paměť a dějiny  

objektivem tajné policie

Desky fotodokumentace a další nepoposa-
né záběry  
Foto: ABS

podařilo doplnit. Lidé, které jsem vůbec 
nepoznal, jsou pravděpodobně z Prahy, 
poněvadž Fofo dělal v letech 1979–1980 
v Praze, chodil tam do hospody „U Sper-
mií“ v Nuslích a pozval je do Ostravy na 
narozky. Z Pražáků jsem poznal jen Stan-
du Drahného (loni zemřel) a Budgieho. 
Rovněž Jaromír Konečný je zajímavý tím, 
že napsal mimo jiných knih i Moravskou 
rapsodii, kde popisuje undergroundové 
časy osmdesátých let v Ostravě (Derviš, 
Pankáč apod.).3 Udivuje mě, že fízlové 
nearchivovali k těm fotkám osobní úda-
je a výpovědi. Výslechy trvaly do rána. 
Také všem bez rozdílu odebírali moč na 
zjištění množství psychotropních látek, 
v mém případě to dopadlo tak, že jsem 
stál minimálně hodinu venku na mrazu 
v lavoru vody jen v trenýrkách. V dobo-
vém ostravském tisku vyšla zpráva, že VB 
zneškodnila a rozprášila individua, která 
se zúčastnila CELOSTÁTNÍHO SJEZDU 
NARKOMANŮ. (Mimochodem, z výše 
uvedených Ostraváků a Havířováků 
nikdo tvrdé drogy nebral).4

Jak vyplývá z  tohoto svědectví, 
pravděpodobně šlo o jedno z mnoha 
tzv. preventivních opatření Státní 

bezpečnosti. Ta de facto uplatňovala 
výkonnou trestní pravomoc na zákla
dě „Metodických pokynů k provádění 
preventivní činnosti čs. kontrarozvěd
kou“ I. náměstka ministra vnitra ČSSR 

genmjr. Ing. Jána Hanuliaka ze dne 
11. 12. 1974 (č. j. N/Z00532/1974). 
Volně přeloženo to znamenalo na 
nejrůznější způsoby prováděné zásahy 
do již tak omezených svobod občanů. 
Prevenci definovaly tyto směrnice jako 
odstraňování podmínek umožňujících 
vznik tzv. trestné činnosti. Mezi „pre
ventivní opatření“ patřilo mimo jiné 
i rozhánění kulturních akcí, výstav, 
hudebních festivalů, koncertů a srazů 
mládeže.5 

Album fotografií ze zátahu na ne
konformní mládež v Ostravě přináší 
syrové portréty mladých lidí, kteří žili 
podle svých představ, alespoň jak jim 
to tehdejší poměry dovolovaly. I bez 
dochovaných úředních záznamů je 
to dokument doby. Skutečnost, že al
bum bylo součástí sbírek Muzea SNB 
a vojsk ministerstva vnitra, naznačuje 
jeho druhotné využití jako exponátu, 
který měl dokázat údajnou amorálnost 
„volné mládeže“. A to je pravděpodob
ně i důvod toho, proč nebylo zničeno 
spolu s výslechovými protokoly.

3 KONEČNÝ, Jaromír: Moravská rapsodie. Labyrint, Praha 2008.
4  Emailová korespondence Františka Stárka Čuňase s Janem „Tuleněm“ Žolnerčíkem, 3. 2. 2015. Autor článku v dobovém tisku (ostravský 

stranický list Nová svoboda z listopadu a prosince 1980) žádný „hanopis na feťáky“ nenašel. Mohl vyjít později nebo v jiných novinách.
5  TOMEK, Prokop: Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2007, č. 5,  

s. 155–181. Viz http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik52007/kap04.pdf#page=1&zoom=100,0,37 (citováno k 20. 2. 2015).
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Jan „Tuleň“ Žolnerčík

Nora Mechová

Pavel „Derviš“ Novotný

Budgie

Daniela Linková

Květoslav „Pankáč“ Boháč
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Eva Brožová

Stanislav „Hadař“ Drahný

František „Fanda“ Kočí

Ilona Fiurášková

Jaromír Konečný

Antonín „Smích“ Bůček

Tomek_objektivem.indd   110 02.04.15   12:32




