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Ivan Martin Jirous (23. 9. 1944 – 9. 11. 
2011), od poloviny 70. let přezdívaný 
Magor, pocházel z Humpolce na Vyso-
čině. V tomto městě složil na jaře 1962 
zkoušku z dospělosti, rok nato odešel 
do Prahy studovat dějiny umění na Fi-
lozofickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Mimochodem, už na základní škole 
byl trestán za nekázeň a nesouhlas 
s učiteli. Po ukončení studií působil 
jako externí spolupracovník časopisu 
Výtvarná práce. Když úřední místa 
toto periodikum zastavila, živil se 
jako noční hlídač a pomocný děl-
ník. V roce 1967 začal spolupracovat 
s rockovou hudební skupinou The 
Primitives Group a od roku 1969 byl 
uměleckým vedoucím skupiny The 
Plastic People of the Universe.1 

Příchod do Prahy znamenal pro 
mladíka milujícího literaturu a film 
důležitý mezník. Psal se rok 1963 
a postupná kulturní liberalizace uvol-
ňovala stavidla pro rozvoj dříve po-
tlačovaných uměleckých žánrů. Doba 

kulturního tání však netrvala příliš 
dlouho. Dělítkem je již zmíněný rok 
1969. Počátek Magorovy těsné spo-
lupráce s hudební skupinou Plastic 
People je současně počátkem jeho 

dlouholetého zápolení s tehdejší mocí. 
Skupina se musela potýkat s různý-
mi administrativními překážkami 
a posléze byla zcela zahnána do ile-
gality.2 Jak došlo v průběhu 70. let 

1  Životopisná data jsou převzata z akademického Slovníku české literatury po roce 1945 – viz http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
showContent.jsp?docId=1038 (citováno k 25. 11. 2016).

2  Podrobněji k dané problematice JIROUS, Ivan M.: Pravdivý příběh Plastic People. In: Magorův zápisník (ed. Michael Špirit). Torst, 
Praha 1997.

Magorova vězeňská léta

Ve vězení strávil 8 let, 5 měsíců a 3 dny. Tuto etapu svého života zamýšlel pře-
vést do literární podoby – přesnější by bylo napsat, že to po něm žádali jiní. 
Zůstalo však jen u útržkovitých sdělení vztahujících se k ruzyňské vazbě, Mírovu, 
Valdicím a dalším místům jeho nedobrovolného pobytu. Podobně jako Václav 
Havel považoval ke škodě věci vězeňský prožitek za nesdělitelný. Určité aspekty 
spojené s výkonem trestu odnětí svobody jsou pro lidi neznalé tohoto prostředí 
skutečně jen obtížně pochopitelné. Po roce 1989 se literárně odmlčel a teprve 
od přelomu tisíciletí alespoň navázal na svou dřívější básnickou tvorbu. Nicmé-
ně slib, který dal nakladateli Eriku Fričovi, že sepíše své vězeňské memoáry, už 
nesplnil. 

ROmAN JOhN

Pět životních zkoušek Ivana martina Jirouse

Vězeňská fotografie Ivana M. Jirouse  Foto: NA
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k přerodu hloubavého dlouhovlasého 
mladíka spíše introvertního založení 
v bouřliváka a neústupného odpůrce 
vládnoucího režimu, přenechejme 
budoucím Jirousovým životopiscům. 
Vlastní kritický úsudek na vládu ko-
munistické strany si nejspíš udělal 
v době dospívání. Svou roli mohla 
sehrát rodinná zkušenost s komu-
nistickou perzekucí, protože sestra 
jeho matky se začátkem 50. let stala 
obětí vykonstruovaného politického 
procesu, v němž byla odsouzena na 
deset let  a polovinu z trestu si odsedě-
la. Do vězení jí tehdy posílali balíky.3 
Podle jednoho z členů skupiny Plastic 
People prý již na počátku normalizace 
ujišťoval své okolí, že bolševik vydrží 
maximálně pět let.4 Tento optimis-
mus mu zůstal i v pozdějších letech, 
kdy mu vedle víry v Boha pomáhal 
překonávat léta strávená ve vězení.

Do vězení za hospodskou výtržnost

Praha první poloviny 70. let působila 
ospalým a šedivým dojmem, v hospo-
dách se ale stále točilo dobré pivo. 
Uprostřed léta roku 1973 se udála 
v restauraci v pražské Trojické ulici 

příhoda, která ovlivnila osudy jejích 
protagonistů. Těmi byli Eugen Brik-
cius5, Jiří Daníček6, Jaroslav Kořán7 
a bývalý výtvarný kritik, toho času 
noční hlídač Ivan Jirous. Alkoholem 
posilněná čtveřice začala, jak už to 
v hospodách bývá zvykem, hlasitě 
zpívat. Podle úředního pramene po-
užívali v jedné písni slova: Vyžeňte 
vrahy, Rusy. Občana, který je pro 
jejich zpěv napomínal, měli přitom 
slovně napadnout, že je plešatý 
bolševik a že plešaté bolševiky mají 
nejraději pečené k večeři. Svůj po-
stoj demonstrovali tím, že jedli Rudé 
právo. Po předvedení na VB se Kořán 
a spol. údajně chovali velmi vulgár-
ně, uráželi příslušníky VB apod.8 
Až na některé detaily – jako příklad 
uveďme zmínku o Rudém právu, které 
demonstrativně pojídal toliko Jirous – 
incident později obdobně vylíčila 
také druhá strana. Jmenovaní byli 
převezeni na záchytnou stanici a po 
vystřízlivění převzati vyšetřovatelem, 
který vznesl obvinění a předal je do 
cely předběžného zadržení Městské 
správy VB Praha.9 Události nabraly 
rychlý spád, neboť 29. července 1973, 
druhý den po zahájení vyšetřování, 

rozhodl prokurátor o uvalení vazby.10 
Trestní stíhání bylo zahájeno pro 
trestné činy výtržnictví a hanobení 
národa, rasy a přesvědčení. Můžeme 
se jen domnívat, zda hlavní příčinou 
tvrdého postupu státních orgánů byl 
fakt, že napadeným občanem byl bý-
valý příslušník Státní bezpečnosti  
K. Holub.

Vyšetřovací vazba znamenala pro 
všechny obviněné šok. Nikdo z nich 
neměl dosud zkušenost s pobytem 
v  nápravném zařízení komunis-
tického Československa. Naštěstí 
v Ruzyni nepanovala 50. léta, obdo-
bí nekonečných krutých výslechů 
a přísné izolace. Jirous se tam pilně 
učil anglicky nebo četl knihy, které 
fasovali jednou za týden. Po jejich 
přečtení ale zjistil, že neví, jak vy-
plnit zbytek dne. Teprve ve vězení 
si uvědomil relativnost ubíhajícího 
času.11 Vyšetřovatelé případ uzavřeli 
už v polovině srpna a spisový mate-
riál postoupili prokuratuře.12 Soudní 
líčení proběhlo v listopadu 1973. Ob-
viněné mezitím převezli na Pankrác. 
V nepublikovaném rozhovoru Jirous 
vzpomíná, že tam tehdy mezi sebou 
pašovali knížky, které zůstávaly 

3  ŠVEHLA, Marek: Český velikán Magor – viz http://www.respekt.cz/tydenik/2011/46/cesky-velikan-magor (citováno k 25. 11. 2016).
4  PELC, Jan – HLAVSA, Mejla: Bez ohňů je underground. Maťa, Praha 2001, s. 65.
5  Eugen Brikcius (nar. 1942), básník, prozaik a výtvarník. Vystudoval gymnázium, dálkově Filozofickou fakultu UK, obor filozofie 

a sociologie, a londýnskou University College. Poprvé stál před soudem v roce 1967 kvůli happeningu. Byl odsouzen, ale odvolací soud 
rozsudek na podzim téhož roku zrušil s tím, že se jedná o umění, nikoliv trestnou činnost. V letech 1973–1974 strávil ve vězení osm 
měsíců. Od roku 1976 pracoval jako čerpač ve Vodních zdrojích, podepsal Chartu 77. V roce 1980 odešel do Rakouska. V letech 
1981–1982 studoval filozofii v Londýně. Po návratu do Vídně pracoval až do roku 1990 jako úředník, poté ve svobodném povolání.  
Po listopadu 1989 se vrátil z emigrace a ve veřejném životě je činný dosud.

6  Jiří Daníček (nar. 1948), básník, dramatik a překladatel. Po maturitě v roce 1966 nastoupil ke studiu práv, které ale nedokončil. Od po-
čátku 70. let působil ve svobodném povolání. Začátky jeho básnické a prozaické tvorby jsou spojeny s ineditními časopisy a sborníky. 
V roce 1973 byl odsouzen na osm měsíců. Po propuštění z výkonu trestu pracoval až do roku 1990 jako čerpač. Je signatářem Charty 77. 
Po listopadu 1989 se věnoval nakladatelské činnosti, vykonával funkci předsedy Federace židovských obcí se sídlem v Praze.  

7  Jaroslav Kořán (nar. 1940), dramatik, scenárista, překladatel a vydavatel. Vyučil se nástrojařem, v letech 1963–1968 absolvoval FAMU, 
1970–1973 pracoval jako scenárista na Barrandově. V roce 1973 ho odsoudili na jeden rok nepodmíněně za „hanobení národa.“  
Po propuštění pracoval jako strojník v pražských kanalizacích a současně se věnoval překladům z angličtiny. Po listopadu 1989 se 
stal prvním demokraticky zvoleným primátorem hl. města Prahy. Od roku 1995 řídí vydavatelství a agenturu Gallery.

8  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), svazek a. č. 722220 MV, Upozornění dle § 164 odst. 2 
trestního zákona, VV-318/73.

9  Tamtéž, S StB Praha, Úřední záznam, 10. 1. 1977.
10  ABS, OS SNB Praha 2 – odd. vyšetřování VB, přírůstek č. 3181/99, balík 2, Deník vyšetřovacích spisů 1973.
11  PLACÁK, Petr: Ubíječ času. Kádrový dotazník Ivana Martina Jirouse č. 2 – viz http://www.ibabylon.cz/ubijec-casu-kadrovy-dotaznik-

-ivana-martina-jirouse-c-2 (citováno k 25. 11. 2016).
12  ABS, f. MV-KR, Upozornění dle § 164 odst. 2 trestního zákona, VV-318/73. 
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13  Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy rozhovorů).
14  NA, f. Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – neuspořádáno, vězeňský spis Ivana Jirouse. Spis obsahuje výčet jednotlivých 

Jirousových soudních trestů. Pro zajímavost uveďme, že rozsudek z roku 1973 zrušil Nejvyšší soud v Brně až v roce 2011, několik 
měsíců před smrtí rehabilitovaného.

15  MASTEJ, Jiří a kol.: Diferencovaný výkon trestu odnětí svobody v ČSR. Správa SNV ČSR, Praha 1988, s. 17. 
16  JIROUS, Ivan M.: Magorovy dopisy (eds. Andrej Stankovič a Zuzana Jürgensová). Torst, Praha 2005, s. 33–34.
17  Za čtyři roky se dá zapomenout na všechno. Rozhovor s Janem Pelcem. JIROUS, Ivan M.: Magorův zápisník, s. 573.
18  ŠVEHLA, Marek: Český velikán Magor.
19  K tomu nejnověji KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Zásah, který změnil underground. Rudolfov, 30. březen 1974. Paměť 

a dějiny, 2015, roč. IX, č. 1, s. 27–41.
20  Blíže PTÁČNÍK, Pavel: První festival druhé kultury. Sborník ABS, 2007, č. 5. OABS MV ČR, Praha 2007, s. 350.
21  BLAŽEK, Petr: Akce „Ivan 2“. Sledování Ivana Martina Jirouse příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2012, 

roč. VI, č. 1, s. 103–113.

jednou z mála možností, jak přebít 
nudu vězeňského života. Směnný 
obchod s knihami zažil později také 
ve Valdicích, kde se např. za půjčení 
Kmotra na noc dával jeden čaj.13 Ob-
vodní soud pro Prahu 2 rozhodoval 
začátkem listopadu 1973, konečný 
verdikt vynesl Městský soud v Praze 
dne 28. listopadu 1973. Ivana Jirouse 
senát odsoudil za výtržnictví a hano-
bení národa, rasy a přesvědčení na  
10 měsíců v první nápravně výchov-
né skupině a k ambulantní ochranné 
psychiatrické léčbě.14 

Rovněž Kořán, Daníček a Brikcius 
dostali nepodmíněné tresty v trvání 
do jednoho roku. První dva jmenova-
ní putovali po odvolacím soudu do 
Dříně u Vinařic, Brikcius do Oráčova 
na Rakovnicku a Jirous do Nového 
Sedla. Tamní věznice byla původně 
zřízena jako pobočka pracovního 
tábora Vykmanov na Jáchymovsku 
v době, kdy těžba uranu procházela 
znatelným útlumem.

V někdejším Československu exis-
tovaly od roku 1965 tři typy věznic, 
které se lišily vnitřním režimem 
a stupněm vnějšího střežení. Nové 
Sedlo určené pro první nápravně 
výchovnou skupinu představovalo 
nejlehčí typ vězeňského zařízení. 
Odsouzení měli volný pohyb uvnitř 
areálu, na ubytovnách a celách nebyli 
zamykáni, pracovali většinou mimo 
nápravně výchovný ústav, návštěvy 
rodinných příslušníků mohli přijí-
mat jednou za tři měsíce, dopisovat 
si směli jednou týdně.15

Na severu Čech strávil Jirous své 
první Vánoce za katrem, což bývalo 
pro prvovězněné obzvláště smutné 
období. Jinak se mu ale trest vyko-
návaný v Novém Sedle jevil jako re-
lativně snesitelný, už proto, že jeho 
konec mohl počítat na dny. Když 
přemítal o tom, co by s ním udělal 
dlouhodobý pobyt ve vězení, dospěl 
k názoru, že by u něho mohl vést k ne-
napravitelným deformacím. I proto se 
nechtěl zapojovat do bezduchých her 
a konverzací a každou volnou chvilku 
využíval k tomu, aby si něco přečetl 
nebo se naučil.16 Měl také štěstí, že 
jeho vězeňský vychovatel nad ním 
držel ochrannou ruku. Nejenže mu 
povolil učit se anglicky, ale díky němu 
mu byl přerušen trest na cestu za váž-
ně nemocnou matkou, a dokonce se 
dostal do vězeňské samosprávy, kde 
měl na starosti nástěnky. Později se 
ukázalo, že tento vychovatel byl mezi 
příslušníky Sboru nápravné výchovy 
světlou výjimkou.17 

Až do pádu komunistického re-
žimu byli odsouzení z lehčích typů 
nápravných zařízení běžně vysíláni 
na práce mimo věznici. Tzv. pracovní 
komanda dělala různé stavební prá-
ce, jezdila do průmyslových podniků, 
případně pomáhala v zemědělství. Ji-
rous strávil první kriminál kopáním 
kanalizace v nedalekých Lounech.18 

Koncem května 1974 byl propuš-
těn na svobodu. Mnohé se za tu dobu 
změnilo. Režim tvrdě vystoupil proti 
undergroundu během březnového 
koncertu Plastic People v Rudolfově 

u Českých Budějovic.19 Jirous byl 
po návratu z vězení hospitalizován 
v psychiatrické léčebně v Horních 
Beřkovicích, kam byl přijat pro stavy 
úzkosti a nespavost. Do konce života 
se nezbavil depresí. S hudebníkem 
Vratislavem Brabencem odešel pra-
covat na rekonstrukci zámeckého 
parku v Měšicích. Právě tam napsal 
svou Zprávu o třetím českém hudeb-
ním obrození. Rozhodně se nemínil 
stáhnout do ústraní, aby na sebe 
neupozorňoval bezpečnostní orgá-
ny, ba právě naopak. Stal se hlavním 
organizátorem tzv. Prvního festivalu 
druhé kultury, který se uskutečnil 
v září 1974 v Postupicích u Benešo-
va. Akce definitivně přitáhla zájem 
Státní bezpečnosti ke komunitě 
vytvořené kolem Plastic People. Na 
Ivana Jirouse byl založen operativní 
svazek.20 V prosinci 1975 přednesl 
v Přešticích již zmiňovanou Zprávu, 
což se stalo zanedlouho součástí ob-
žaloby v procesu s undergroundem. 
Po festivalu „druhé kultury“ v Bojano-
vicích u Prahy v únoru 1976 se státní 
moc rozhodla zasáhnout. 

18 měsíců v procesu  
s undergroundem 

Asi týden před svým druhým zatče-
ním v roce 1976 se Jirous seznámil 
s Václavem Havlem, který už měl 
informace o jeho vůdčí roli při organi-
zování alternativní kultury. Ve stejné 
době byl schválen návrh na Jirouso-
vo sledování Státní bezpečností.21  
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Dne 17. března 1976 a v následují-
cích dnech zatkla Bezpečnost téměř 
dvacet lidí. Na čtrnáct z nich podal 
okresní prokurátor pro Prahu-západ 
JUDr. Jan Kovařík žalobu pro trestný 
čin výtržnictví, na Jirouse navíc pro 
nedovolené podnikání a nesplnění 
odvodní povinnosti. Během koncertů 
se skutečně vybraly určité finanční 
prostředky, avšak většinou se po-

užily na krytí režie spojené s těmito 
akcemi. Výtržnictví bylo spatřováno 
v hudebním vystoupení, jehož pro-
gram údajně vyjadřoval neúctu ke 
společnosti, pohrdání jejími morál-
ními zásadami, zejména soustavným 
opakováním vulgárních výrazů.22  

Podruhé v životě se Ivan Jirous 
ocitl v Ruzyni. Tentokrát už nepro-
dělal prvotní šok z uvěznění, ne-

boť byl s režimem vazební věznice 
obeznámen. Zato ale v Pravdivém 
příběhu Plastic People vzpomíná na 
hlad, který během tohoto pobytu 
ve vyšetřovací věznici StB zakou-
šel, i když jídlo prý bylo dobré.23 Po 
uzavření spisů převezli obviněné do 
soudní vazby na Pankráci. Tady už 
nebyli izolováni, takže sdíleli společ-
né cely s kriminálními vězni. Jirous 
pracoval v knihařské dílně, a tak se 
dostal ke své oblíbené četbě. Dozorci 
se na Pankráci chovali velice slušně, 
zřejmě prý řadili stíhané představi-
tele undergroundu do jiné kategorie, 
než s kterou se běžně setkávali.24 Na 
tomto místě je třeba poznamenat, 
že ne vždy a ne všude budilo stigma 
politických provinilců u příslušníků 
SNV pochopení a soucit. 

Dne 6. září 1976 byla obžaloba 
zúžena na Ivana Jirouse, Pavla Za-
jíčka25, Svatopluka Karáska26 a Vra-
tislava Brabence27 a týkala se pouze 
trestného činu výtržnictví. „Procesu 
s Plastiky“, jak bývá někdy nepřesně 
označováno soudní líčení s hudebním 
undergroundem, předcházel soud 
s Františkem Stárkem, Karlem Ha-
velkou a Miroslavem Skalickým, 
který proběhl v Plzni. Trojice podle 

22  MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem. ÚSTR, 
Praha 2012, s. 134–144.

23  JIROUS, Ivan M.: Pravdivý příběh Plastic People, s. 357.
24  Tamtéž, s. 363–365.
25  Pavel Zajíček (nar. 1951), básník, prozaik, hudební skladatel a výtvarník. Studia na Stavební fakultě ČVUT nedokončil, poté prošel 

řadou dělnických profesí. V roce 1973 založil spolu s M. Hlavsou skupinu DG 307, která vystoupila na řadě ilegálních koncertů a fes-
tivalů. V roce 1976 byl zatčen a v procesu s hudebním undergroundem odsouzen na jeden rok nepodmíněně za výtržnictví. Je jedním 
z prvních signatářů Charty 77. Roku 1980 emigroval v důsledku akce „Asanace“ do Švédska, později žil v USA. V exilu se věnoval 
hlavně výtvarné práci. Od roku 1995 žije trvale v Praze, kde pokračuje ve výtvarné a literární činnosti.

26  Svatopluk Karásek (nar. 1942), evangelický duchovní, písničkář a politik. Roku 1968 ukončil studium na Komenského bohoslovecké 
fakultě v Praze a stal se farářem, později vikářem ve Hvozdnici u Prahy. V roce 1969 byl na nátlak státních orgánů přeložen do No-
vého Města pod Smrkem. Protože ztratil státní souhlas, dělal v letech 1972–1976 kastelána na hradě Houska. Od března do listopadu 
1976 byl vězněn za údajné výtržnictví. Poté se živil jako myč oken. Podepsal Chartu 77, v roce 1980 se vystěhoval do Švýcarska, kde 
působil jako evangelický farář. V roce 1997 se rozhodl pro definitivní návrat do Čech. Řadu let byl farářem v pražském evangelickém 
kostele U Salvátora. V roce 2002 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. Po skončení mandátu se vrátil do duchovní správy.

27  Vratislav Brabenec (nar. 1943), básník, prozaik a hudebník. Vystudoval zahradnictví na Střední zemědělské škole v Mělníce a sou-
běžně se učil hře na klarinet a saxofon. Pracoval v různých zahradnických podnicích. Poprvé jej soudně stíhali v roce 1963 pro 
trestný čin výtržnictví, kdy dostal 9 měsíců podmíněně. Členem skupiny The Plastic People of the Universe byl od roku 1973. V dub-
nu 1976 byl zatčen a odsouzen na 8 měsíců. Po návratu z vězení podepsal Chartu 77. V důsledku akce StB „Asanace“ byl v roce 1982 
donucen k emigraci do Rakouska. V letech 1983–1989 žil v Kanadě, kde byl vesměs zaměstnán jako zahradní architekt. Od roku 1990 
pobýval střídavě v Kanadě a v Československu, respektive České republice, kam natrvalo přesídlil v roce 1997. Nyní působí především 
jako profesionální hudebník.  

Věznice Mírov, současný stav Foto: archiv autora
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obžaloby společně zorganizovala 
a uskutečnila přednášku I. Jirouse 
a koncert S. Karáska a K. Soukupa 
v Přešticích. Jirous a evangelický 
kněz Karásek se tak stali spojovacím 
článkem obou procesů.

Dne 23. září 1976 rozhodl Okresní 
soudu (OS) Praha-západ, že obžalo-
vaní I. Jirous, P. Zajíček, S. Karásek  
a V. Brabenec jsou vinni tím, že v ob-
dobí od června roku 1971 až února roku 
1976 organizovali a účastnili se vystou-
pení hudebních skupin „Plastic People 
Universe“ a „DG 307“, jejichž program 
byl zaměřen tak, že stálým opakováním 
a zdůrazňováním vulgárních výrazů 
vyjadřoval neúctu vystupujících ke 
společnosti a pohrdání jejími morální-
mi zásadami. Obžalovaní tím spáchali 
trestný čin výtržnictví. I. Jirous obdr-
žel nejdelší trest 18 měsíců ve druhé 
nápravně výchovné skupině. Soud 
přihlédl při rozhodování o délce tres-
tu a typu věznice k tomu, že již byl 
trestán. V rozsudku byl také uveden 
jako hlavní organizátor většiny akcí.28 
Dne 11. listopadu 1976 zamítl Krajský 
soud v Praze jak odvolání prokurá-
tora, tak obžalovaných a potvrdil 
původní rozsudek OS Praha-západ.29

Brabenec a Karásek si trest v pod-
statě odseděli vazbou (oba shodně 
dostali 8 měsíců nepodmíněně v prv-
ní nápravně výchovné skupině) a dva 
dny po odvolacím soudu šli domů. 
Po jejich propuštění náčelník vězni-

ce na žádost StB zařídil, aby Jirous 
a Zajíček (odsouzen na 12 měsíců 
nepodmíněně v první nápravně vý-
chovné skupině) nebyli ve společné 
cele jako dosud a ani v době práce 
se už nemohli stýkat.30 Jejich cesty 
se tak jako tak rozešly, protože na 
Jirouse čekal obávaný mírovský hrad, 
zatímco Zajíčka eskortovali na Bory. 

Mírov je nejstarším vězeňským 
zařízením na našem území, neboť 
pro tyto účely se využíval odedáv-
na, přesněji od 16. století. Po roce 
1948 prošel věznicí nezjištěný počet 
politických vězňů, včetně pozdějšího 
prezidenta republiky Gustáva Husá-
ka. V Magorových dopisech je v listu 
z prosince 1976 poznamenáno, že 
první dojmy po vstupu byly mnohem 
příznivější než při prvním vězení.31 
Na Mírově jsem makal v kapli, píše Ji-
rous v Magorových labutích písních. 
Jednalo se skutečně o zrušenou kap-
li přeměněnou na dílnu, v níž vězni 
montovali elektromotory. Pracovní 
normy byly před rokem 1989 velmi 
přísné a nejinak tomu bylo na bý-
valém biskupském hradě. Obvykle 
jedinou možností, jak se vyhnout 
trestu za neplnění normy, byla pro 
méně zručné pracovníky pomoc spo-
luvězňů. Jirous vzpomíná na jedno-
ho z nich, který ho tehdy zachránil 
před možným postihem.32 Po práci se 
věnoval studiu angličtiny, dokonce 
ještě intenzivněji než v předchozím 

výkonu trestu, takže omezil i svoji 
oblíbenou četbu.33

Přežít bez úhony delší pobyt 
v socia listickém vězení věru nebyl 
snadný úkol. Už jsme zmínili Jirou-
sovu víru a životní optimismus, které 
mu pomáhaly. Krom toho Magor, jak 
sám později připomínal, „uměl sedět,“ 
což spočívalo v tom, že člověk přijme 
s pokorou svůj úděl a necítí se nadřa-
zený nad ty, mezi které přijde. Schop-
nost dobře vycházet s kriminálními 
pachateli se mu později osvědčila 
ještě mnohokrát. Svatopluk Karásek 
ve svém životopisném interview uve-
dl, že si vězňové na Mírově Jirouse 
vážili.34 Jeho pozici mezi spoluvěz-
ni navíc nechtěně posílila režimní 
propaganda. V červnu 1977 totiž 
odvysílala Československá televize 
manipulativní dokument Atentát na 
kulturu, který je dnes pozoruhodným 
svědectvím o době, kdy vznikl. Podle 
operativních zjištění Sboru nápravné 
výchovy získal odsouzený Jirous po 
tomto pořadu mimořádnou popula-
ritu mezi vězni, kteří odmítali hod-
nocení podávané televizí. Někteří 
z  Nápravně výchovného ústavu 
(NVÚ) Mírov ho dokonce označovali 
za průkopníka boje za novou kulturu 
a lidská práva.35 Valdický spoluvězeň 
Jiří Gruntorád36 zase vzpomíná, že 
i mezi tamními kriminálníky měl 
Magor velkou autoritu, hlavně díky 
svému rozhledu.37 

28  Rozsudek je publikován in: MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech 
s českým undergroundem, s. 191–199.

29  Tamtéž, s. 246–254.
30  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 723419 MV, Úřední záznam, 18. 11. 1976.
31  JIROUS, Ivan M.: Magorovy dopisy, s. 67. 
32  TÝŽ: Za čtyři roky se dá zapomenout na všechno (rozhovor s Janem Pelcem). In: Magorův zápisník, s. 579–582.
33  TÝŽ: Magorovy dopisy, s. 119.
34  KARÁSEK, Svatopluk – HÁJEK, Štěpán – PLZÁK, Michal: Víno tvé výborné. Rozhovory. Kalich, Praha 1998, s. 107. Karásek dodává, že 

Jirous měl na Mírově vlastní stůl, blíže však tuto informaci nespecifikuje.
35  ABS, f. Správa Sboru nápravné výchovy – Odbor vnitřní ochrany (dále jen SNV OVO), Operativní svodka za rok 1977, čj. SSNV-002/306-

1977-VI.
36  Jiří Gruntorád (nar. 1952), vydavatel a ředitel knihovny Libri prohibiti. Před zatčením pracoval jako dělník. Po podpisu Charty 77 

začal mít problémy. Nejprve ho stíhali za nedovolené držení zbraně, která se ale jaksi nenašla, podruhé ho odsoudili za podvracení 
republiky, ve skutečnosti za samizdatovou ediční činnost. Ve vězení pobýval s přestávkou mezi oběma tresty v letech 1979–1984, 
nejdelší dobu v Minkovicích. Po podání stížnosti na dozorce pro hrubé zacházení byl obžalován z křivého obvinění a za trest přeřazen 
do třetí nápravně výchovné skupiny (NVS) ve Valdicích. Později vzpomínal, že mu toto přeřazení paradoxně zachránilo život.  
Ve vydávání knih pokračoval i po propuštění na svobodu. Po listopadové revoluci založil unikátní knihovnu samizdatové a exilové 
literatury Libri prohibiti, kterou vede dodnes.  
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studie a články

V září 1977 opustil Jirous brány 
vězení. Dilema, zda riskovat další 
soudní postihy a uvěznění, řešit 
nemusel. Proces s undergroundem 
sehrál totiž důležitou roli nejen při 
formování disentu obecně – násled-
ný vznik Charty 77 snad není ani 
nutné zmiňovat –, ale představoval 
určitý mezník v jeho protirežimním 
odporu. V Pravdivém příběhu Plas-
tic People se Jirous vyjadřuje v tom 
smyslu, že z undergroundu vystoupili 
na světlo a že nastal čas otevřeného 
boje.38 Ne všichni však v tomto boji 
vytrvali až do konce. Mnozí se pod 
vlivem nevybíravého nátlaku státní 
moci vystěhovali do zahraničí. Mezi 
jinými také Pavel Zajíček, Svatopluk 
Karásek a Vratislav Brabenec. 

Výstižně se k perzekuci předsta-
vitelů nonkonformní kultury vyjá-
dřil v otevřeném dopise politickým 
činitelům odpovědným za zákonnost 
v ČSSR někdejší vysoký stranický či-
nitel Zdeněk Mlynář39: Dnes se u nás 
sice oficiálně tvrdí, že mladí lidé ve své 
zdrcující většině podporují současný 
režim, že si ani nic jiného nepřejí, než 
dostat se po žebříčku oficiálních struk-
tur poslušně k svému uplatnění a plnit 
oficiálně uznávané úkoly. Myslím však, 
že těmto řečem ani představitelé moci 
u nás ve skutečnosti nevěří. Neboť ji-
nak by nebylo tolik strachu před vlivem 
takových mladých lidí, jako jsou Ivan 
Jirous a jeho přátelé. I oficiální místa asi 
naopak vědí, jak silné je působení non-
konformních postojů a proudů mezi naší 
mládeží. Vědí, že i pod svěrací kazaj-

kou oficiálně uznávaných monopolních 
organizací žije mládež docela jinými 
problémy a hodnotami, než jaké jí před-
kládají úvodníky v novinách. A proto 
i ten konkrétní a neomalený pokus vy-
hlásit stoupence „underground“ hudby 
za výtržníky, chuligány a kriminálníky, 
zavřít je za užívání „vulgárních slov“.40

Po měsíci za mříže

Dne 23. října 1977 byl Ivan Jirous po 
pouhých pětatřiceti dnech pobytu na 
svobodě znovu zatčen. Jako záminka 
posloužil jeho proslov na vernisáži 
obrazů Jiřího Laciny. Podle úřední 
svodky narušil v klubu SSM Mi-
chalská program propagací skupiny 

The Plastic People of the Universe, 
slovně napadl SSM a také účastnici 
akce Alenu Roubíčkovou.41 Zmíně-
nou členku svazu, která prý přišla 
vystrojená jako západní výkladní 
skříň, označil za „buržoazní krávu“.42 
Podle zprávy informátora diskuto-
vali členové kapely Plastic People 
o Jirousově zatčení a kritizovali ho 
za nevhodné chování ve svazáckém 
klubu, kterým dal k zásahu proti sobě 
podnět.43 Slovní extempore mělo o ně-
kolik měsíců později vážnou dohru. 
Absurditu celé kauzy posléze dovršil 
odvolací soud, který Jirousovi zvýšil 
trest o deset měsíců. Konečný verdikt 
vynesený Městským soudem v Praze  
5. května 1978 zněl: odnětí svobody na  

37  VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel: Vítězové? Poražení? Životopisná interwiev. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace. ÚSD AV ČR – 
Prostor, Praha 2005, s. 76.

38  JIROUS, Ivan M.: Pravdivý příběh Plastic People, s. 375.
39  Zdeněk Mlynář (1930–1997), český politik a pedagog. Během Pražského jara byl zvolen tajemníkem ústředního výboru KSČ. V listo-

padu 1968 rezignoval na všechny své posty a roku 1970 byl vyloučen z KSČ. Podepsal Chartu 77 a podílel se na protirežimních akti-
vitách. To byl důvod represivního tlaku státní moci na jeho osobu, v důsledku něhož emigroval do Rakouska. Přednášel na univerzi-
tě v Innsbrucku, od roku 1989 jako profesor politologie. Po sametové revoluci se vrátil do Československa, kde se neúspěšně pokusil 
o návrat do politiky.

40  MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem,  
s. 152–155.

41  ABS, OS SNB Praha 1, přírůstek č. 1688–1710/87, balík 80, Protokol událostí MO-VB Bartolomějská 1977. 
42  Tamtéž, f. Vyšetřovací spisy – Brno (dále jen BN-V), vyšetřovací spis a. č. V-15053 Brno, Ivan Jirous a spol., Znalecký posudek dušev-

ního stavu obviněného, 5. 12. 1988. 
43  Tamtéž, f. MV-KR, svazek a. č. 723419 MV, Hudební skupina Plastic People – zpráva, čj. 03-003467/2a-77, 10. 11. 1977

Věznice Stráž pod Ralskem, 70. léta  Foto: Kabinet dokumentace a historie VS ČR
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18 měsíců ve druhé NVS a ambulant-
ní ochranná psychiatrická léčba. 
Jirous se později svěřil, že třetí kri-
minál byl pro něho nejdepresivnější, 
protože z původních osmi měsíců bylo 
najednou osmnáct. 

Po vyšetřování v Ruzyni a soudní 
vazbě na Pankráci nastoupil trest 
v NVÚ Stráž pod Ralskem. V té době 
se jednalo o nové vězeňské zařízení, 
otevřené v roce 1973. Vzniklo z ně-
kdejších ubytoven pro pracovníky 
uranových dolů. Ve Stráži panoval 
každodenní stereotyp, který znal 
z předchozích pobytů ve vězení. 
V pět ráno budíček, v šest nástup 
do práce (Jirous byl zaměstnán jako 
pasíř zhotovující z kovu různé druhy 
bižuterie), odpoledne návrat na celu. 
Spát se chodilo už v osm hodin. So-
boty a neděle míval volné, takže si 
četl, učil se jazyky, občas hrál šachy 
a stolní tenis se spoluvězni. 

V říjnu 1978 přišel přesun do Ost-
rova nad Ohří, z něhož nebyl Jirous 
zrovna nadšený, byť v cenzurou 
kontrolovaném dopise mohl tyto 
své pocity pouze naznačit.44 Ocitl se 
v centru kdysi rozbujelého komplexu 
jáchymovských pracovních táborů. 
Věznice v Ostrově navazuje na původ-
ní pracovní tábor Vykmanov I. S od-
stupem času ji hodnotil jako nejhorší, 
kterou zažil. Na cele se tísnilo kolem 
třiceti lidí, k tomu přistupovala neu-
stálá šikana ze strany dozorců. Přes-
to se i v tomto prostředí začal učit 

francouzsky. Musel si ale pokaždé 
doslova urvat pět nebo deset minut, 
kdy měl alespoň minimum soukromí 
a klidu. Navzdory tomu všemu se za 
čtrnáct dní v novém působišti cítil 
mezi kriminálními vězni jako ryba 
ve vodě.45 

Valdická kartouza

Po odpykání tohoto trestu, z jehož 
výkonu byl propuštěn 25. dubna 
1979, pracoval Jirous nejprve jako 
topič, poté ve stavební četě JZD 
Stará Říše na Vysočině. Vedle toho 
začal přispívat do samizdatového ča-
sopisu Vokno. Při přípravě šestého 
čísla byl 10. listopadu 1981 společně 
s Milanem Hýbkem, Milanem Fri-
čem a Františkem Stárkem zatčen.46 
Trestní stíhání zahájil vyšetřovatel 
VB Ústí nad Labem pro trestný čin 
výtržnictví podle paragrafu 202 tr. z. 
Důvodem stíhání bylo, že jmenovaná 
čtveřice již od roku 1979 do součas-
nosti tiskla nelegální časopis Vokno 
obsahující vulgární články. Časopis 
byl rozšiřován po celém území ČSSR. 
Ještě ten den vznesl vyšetřovatel ob-
vinění a předal jmenované do NVÚ 
Litoměřice.47 Ve vazbě Jirousovi ozná-
mili, že bude posuzován jako zvlášť 
nebezpečný recidivista. Podmínky 
měl přísnější než během předcho-
zích vyšetřování, proto například 
na vzdělávání se v cizích jazycích 
musel zapomenout. V soudní vazbě 

v Ostrově nad Ohří, kam ho přesunu-
li, sdílel celu s psychotikem. V jednom 
z dopisů si posteskl, že má nervy na-
dranc.48 K takovým případům, kdy di-
sidenty dávali pro „zpestření pobytu“ 
na cely s různě vyšinutými jedinci 
nebo pachateli závažných násilných 
trestných činů, skutečně docházelo. 
Ke kriminálu v Litoměřicích se pro 
změnu váže krátká vzpomínka vězně-
ného kněze Radima Hložánky, který 
zde začátkem 80. let sloužil obden 
mši. Bohoslužeb se účastnil i jeho 
spolubydlící Ivan Jirous, který prý 
hltal všechny duchovní věci, texty 
i latinské formulace, uvedl později 
Hložánka.49 

Hlavní líčení proběhlo v červenci 
1982 u Okresního soudu v Chomutově 
a trvalo čtyři dny. Jirousova obžalo-
ba byla postavena na existenci jeho 
článků ve Vokně, dále dvou článků 
publikovaných v zahraničí a polemic-
ké stati zabavené u něho, která však 
nebyla nikde publikována. Kromě 
výtržnictví se spolu s Hýbkem měli 
dopustit nedovolené výroby a držení 
omamných prostředků a jedů, jeli-
kož v průběhu domovních prohlídek 
bylo u nich nalezeno určité množ-
ství marihuany.50 Protispolečenské 
zaměření časopisu Vokno nebylo 
doloženo jediným konkrétním pří-
spěvkem z uvedené tiskoviny. Soud 
vycházel z ideo logicky zdůvodněného 
znaleckého posudku prof. Vítězsla-
va Rzounka.51 Připomíná to známý 

44  JIROUS, Ivan M.: Magorovy dopisy, s. 193–195.
45  Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy rozhovorů).
46  František Stárek (nar. 1952) byl duchovním otcem Vokna, hlavního periodika kulturního undergroundu. Absolvoval Střední průmy-

slovou školu hornickou v Duchcově, kde v roce 1973 maturoval, avšak doporučení k vysokoškolskému studiu nedostal. Začal praco-
vat v Praze, podílel se na organizování hudebních produkcí a přednášek a na šíření samizdatové literatury. Za tuto činnost byl třikrát 
odsouzen k trestu odnětí svobody. Poprvé ještě vyvázl s podmínkou, ale v procesu z července 1982 mu chomutovský soud udělil trest 
dva a půl roku nepodmíněně za trestný čin výtržnictví. V únoru 1989 byl potřetí zatčen jakožto šéfredaktor Vokna a společně s man-
želkou Ivou Vojtkovou odsouzen v jednom z posledních politických procesů opět ke dvěma a půl letům vězení a dvěma rokům ochran-
ného dohledu za pobuřování. Dne 26. listopadu 1989 byl propuštěn na základě jmenovité amnestie prezidenta republiky. Od roku 
1990 pracoval v československé a později v české kontrarozvědce. V roce 1996 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně a dosáhl titulu bakalář. V současné době je zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů.

47  ABS, f. KS SNB Ústí nad Labem, přírůstek č. 1785–1797/88, balík 24, Operační deník VB KS Ústí n. Labem, 1981–1982.
48  JIROUS, Ivan M.: Magorovy dopisy, s. 284.
49  SYNEK, Jan: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu. Vyšehrad – ÚSTR, Praha 2013, s. 123.
50  Sdělení VONS č. 307 „Rozsudek nad nekonformním časopisem.“ Informace o Chartě 77, 1982, roč. 5, č. 7–8. 
51  Vítězslav Rzounek (1921–2001), literární kritik, ideolog, vůdčí představitel normalizační literární vědy. Od roku 1954 přednášel na 
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proces se členy Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných (VONS) 
z října 1979, kdy během soudního 
líčení nezaznělo žádné sdělení inkri-
minovaného výboru. Po rozhodnutí 
Krajského soudu v Ústí nad Labem 
ze dne 27. září 1982 se stal rozsudek 
pravomocným. V Jirousově případě 
z toho bylo tři a půl roku v nejtěžší, 
třetí nápravné skupině. Soud mu 
navíc uložil trest propadnutí majet-
ku a ochranný dohled na dva roky. 
Čekalo jej dosud nejdelší odloučení 
od rodiny a přátel. Zvláště ztráta kon-
taktu s malými dcerkami musela být 
bolestná. S jistou dávkou nadsázky 
si ale Jirous po letech pochvaloval 
skutečnost, že ve vězení nemusel 
poslouchat ženské řeči, zato musel 
abstinovat, čímž si prodloužil život. 
Poukázal na osud mnoha svých ka-
marádů, kteří již opustili tento svět.52 

Po odvolacím soudu eskortovali Ji-
rouse do Valdic. Jedno místní úsloví 
praví, že cesta z Jičína do Kartouz 
lipovou alejí trvá dvacet minut, 
zpátky dvacet let. Věznice byla od 
svého vzniku v roce 1857 určena pro 
nejtěžší zločince. Do třetí nápravně 
výchovné skupiny posílaly soudy 
pachatele závažných trestných činů 
a zvláště nebezpečné recidivisty. 
Tomu odpovídal vnitřní režim ústavu. 
Odsouzení byli zamykáni na celách, 
pohybovali se jen za dohledu pří-
slušníka vězeňské stráže, pracovali 
výhradně v prostorách vězeňského 
areálu. Také kontakt s vnějším svě-
tem byl ve „trojce“ značně omezen. 
Odsouzený měl například nárok na 

krátkou hodinovou návštěvu rodin-
ných příslušníků jen jednou za rok.53 

Valdice 70. a 80. let minulého 
století se potýkaly se značnou pře-
plněností. Ve větších celách se tísnily 
i tři desítky mužů. Vzájemné násilné 
konflikty, porušování norem, homo-
sexualita, to vše patřilo k tzv. druhé-
mu životu odsouzených.54 Na okraj 
soužití s recidivisty poznamenanými 
dlouholetým kriminálem Jirous na-
psal: Nikdo neseděl v tak extrémních 
podmínkách devalvovaného lidství – ani 
v padesátých letech.55 Popsat skutečné 
poměry ve vězení v korespondenci 

s rodinou bylo možné v zásadě jen 
pomocí umných jinotajů, takže uvede-
nou větu lze s největší pravděpodob-
ností připsat na vrub nepozornosti 
cenzora. Stejně jako v Ostrově nad 
Ohří na Jirouse doléhalo rušivé pro-
středí společných cel. Ustavičný styk 
s lidmi, s nimiž musel sdílet stísněný 
prostor, přičemž mnozí z nich nectili 
potřebu soukromí, pro něho předsta-
voval zkoušku sebeovládání. S odstu-
pem času s určitou dávkou hrdosti 
poznamenal, že za celých osm a půl 
roku vězení nedostal jedinou facku 
od spoluvězně ani od bachaře, i když 
ke konfliktu mnohdy chybělo málo.56 
Jinak ale ubytování v „kartáči“, jak 
znělo označení Valdic ve vězeňském 
argotu, hodnotil jako snesitelnější 
ve srovnání s Ostrovem nad Ohří. 
Ubikace sice byly stejně přeplněné, 
ale přeci jen větší.57 Na tomto místě 
poznamenejme, že věznice vznikla 
adaptací z kartuziánského kláštera 
a velké cely na dvou hlavních odděle-
ních sloužily původně jako příbytky 
mnichů. Po vyřazení z nástupního 
oddělení pracoval Jirous opět jako 
pasíř. Na práci si v dopisech domů 
nestěžoval, stejně tak na dozorce, 
jídlo hodnotil dokonce jako výborné.58 
Oproti tomu dělník a disident Anto-
nín Pernický konstatuje, že od konce 
70. let došlo ve Valdicích k podstatné-
mu snížení kvality a množství jídla. 
Neplniči výkonových norem navíc 
dostávali stravu bez masa a přídavku. 
Dále poukazuje na nekvalitní zdra-
votní péči, nedostatek léků a špatné 
vytápění ubikací i pracovišť.59 

Vysoké škole politické ÚV KSČ, v letech 1972–1989 byl vedoucím katedry české a slovenské literatury na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze. V listopadu 1989 musel fakultu opustit a odešel do starobního důchodu.

52  Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy rozhovorů).
53  MASTEJ, Jiří a kol.: Diferencovaný výkon trestu odnětí svobody v ČSR, s. 21. 
54  Srovnej JOHN, Roman: Valdice a osudy politických vězňů. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 105–113.
55  JIROUS, Ivan M.: Magorovy dopisy, s. 314.
56  TÝŽ: Nerozbíjím skleničky, ale držky. Divadelní noviny, 2008, roč. 17, č. 1, s. 8–9. 
57  TÝŽ: Magorovy dopisy, s. 302.
58  Tamtéž, s. 303.
59  PERNICKÝ, Antonín: Nápravně výchovný ústav ministerstva spravedlnosti Valdice. In: GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr (eds.): O česko-

slovenském vězeňství. Sborník Charty 77. Orbis, Praha 1990, s. 104–117. A. Pernický (1950–2015), disident a obhájce lidských práv.  
Vyučil se provozním zámečníkem, později pracoval jako topič. V 70. a 80. letech byl opakovaně vězněn. Ve Valdicích pobýval ve 
stejnou dobu jako Jirous. Ve vězení celkově strávil přes 10 let a je jedním z mála lidí odsouzených za politické delikty, kteří si v době 
normalizace odseděli více než hlavní teoretik undergroundu.

Kostel sv. Josefa ve Valdicích 
Foto: archiv autora
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S vězeňským personálem dokázal 
Jirous vycházet v rámci možností. Le-
tité zkušenosti jej naučily, jak na sebe 
zbytečně neupozorňovat a nezavdávat 
příčinu ke konfliktům. Ve Valdicích si 
nikdy na nic nestěžuj, drž hubu a krok 
a oni si tě taky nebudou všímat, radil 
méně protřelému „recidivistovi“ Jiří-
mu Gruntorádovi.60 Nicméně sám se 
občas dostal do problémů, například 
když jej vychovatel útvaru nápravné 
výchovy kázeňsky potrestal jenom za 
to, že si při práci hlasitě zpíval. Tento 
poněkud kuriózní prohřešek ocenil 
třemi dny na uzavřeném oddělení, 
kam potrestané vodili po pracovní 
době.61  

V  průběhu čtvrtého uvěznění 
vznikla nejznámější Jirousova bás-
nická sbírka, Magorovy labutí písně. 
Napsal ji během svého pobytu v Li-
toměřicích, Ostrově nad Ohří a hlav-
ně ve Valdicích. Originál je uložen 
v pražské knihovně Libri prohibiti. 
Název Labutí písně souvisí s kláš-
terním kostelem, který sloužil až do 
roku 1989 jako vězeňské pracoviště.62 
Poezii zaznamenanou na útržky pa-
píru se podařilo propašovat z vězení 
Jiřímu Gruntorádovi, odsouzenému za 
šíření samizdatové literatury. Pozor-
nému čtenáři Labutích písní neunikne, 
že příchod Gruntoráda do Valdic je 
zde zaznamenán. Setkání s ním před-
stavuje v Jirousově vězeňském životě 
nevšední událost, neboť většinou 
musel koexistovat s kriminálními 
delikventy. Nyní měl možnost po 
delším čase prohodit během vycházek 
pár slov s někým stejně postiženým. 
Protože Gruntorádovi důvěřoval, svě-
řil mu své potají sepisované verše, 
jejichž další osud byl už mnohokrát 
vylíčen. Kromě Labutích písní sbíral 
úryvky a nápady pro pohádky dě-
tem, ale všechno spláchl do zácho-

60  DRÁPAL, Vladimír L.: Nejde být současně kapitalista a básník… (rozhovor s Ivanem Jirousem) – viz http://www.guerilla.cz/?s=rozhovo-
ry&id=28 (citováno k 25. 11. 2016).

61  Jiřímu Gruntorádovi se podařilo vynést z vězení doklad o Jirousově kázeňském trestu a zachovat ho tak pro budoucnost.
62  Motiv labutě se nachází na průčelí kostela, kde jsou zobrazeni zakladatelé kartuziánského řádu. V roce 2015 proběhla obnova prů-

čelí a bočních přilehlých částí fasád této kulturní památky.

Originál Magorových labutích písní  Foto: Libri prohibiti
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du v obavě, že to u něho při šťáře, 
tzv. filcunku, najdou. A prohlídky, 
ty prý bývaly ve Valdicích opravdu 
důkladné.63 Druhá valdická sbírka 
Magor dětem se dostala ven oficiální 
cestou jako součást dopisů z vězení. 
To byly básně přímo pro děti, protože 
jsem je psal ve vězení ve Valdicích. Když 
mě tenkrát zavřeli, na tři a půl roku, 
tak Františce, té starší, bylo jeden a půl 
roku, Marta byla půlroční. Celou tu 
dobu jsem s dcerami neměl žádný jiný 
kontakt než přes básničky a pohádky. 
A i to bylo strašně obtížné. Napsal jsem 
hodně dlouhou básničku o strašidlech 
a cenzor mi ji tehdy nedovolil poslat. 
To mě dost vzalo, když jsem se nemohl 
s dětmi stýkat ani takhle, sdělil v jed-
nom z četných rozhovorů.64 

Během výkonu trestu zůstával Ji-
rous pod stálou operativní kontrolou, 
neboť patřil mezi tzv. zájmové osoby. 
Kromě krátké zmínky, že se snaží 
o negativní ovlivňování odsouzených, 
však žádné další poznatky k jeho po-
bytu ve Valdicích nenajdeme.65 To ale 
nevylučovalo, že se po svém propuště-
ní nadále nebude veřejně angažovat. 
A Státní bezpečnost s touto možností 
také počítala. Podle informací, které 
získala, se prý hlavní ideolog under-
groundového hnutí po návratu z vě-
zení dne 10. května 1985 netajil tím, 
že hodlá pokračovat v nepřátelské 
činnosti.66 X. správa federálního 

ministerstva vnitra si proto vytkla 
za cíl obnovit rozpracování osobní-
ho svazku „Ivan“ s cílem předcházet 
jeho snahám organizačně podchytit 
a aktivizovat činnost undergroundu 
v prostředí mládeže.67

Po třech a půl letech opustil Ma-
gor brány vězení. Čekaly ho ještě 
dva roky ochranného dohledu, který 
ho často iritoval více než samotné 
věznění, navíc byl sledován jako ne-
přátelská osoba druhé kategorie.68 
Jeho aktivity na svobodě zůstávaly 
pod trvalou agenturní kontrolou. 
Ta brzy odhalila, že po propuštění 
nenastoupil do trvalého pracovního 
poměru, porušuje podmínky ochran-
ného dohledu, navazuje styky s pří-
vrženci Punk, Charty 77, členy VONS 
a nepřátelskými osobami v zahraničí.69 
Každý z těchto bodů by tehdy postačil 
k dalšímu trestnímu stíhání. Státní 
moc ale zatím vyčkávala, i když se 
obávala pronikání opozičních nálad 
mezi mládež prostřednictvím mladé 
generace signatářů Charty 77, mezi 
něž řadila také Ivana Jirouse. Její 
činnost spočívala v zabezpečování 
distribuce materiálů Charty do pro-
středí mládeže, rozmnožování těchto 
materiálů, organizování nepovolených 
srazů, politizování mládeže inklinující 
k hnutí undergroundu, Punk, zakládání 
nových struktur a nezávislých organi-
zací.70 

Stráž pod Ralskem podruhé

Dne 26. dubna 1988 zemřel ve vazební 
věznici v Hradci Králové vězeň svědo-
mí Pavel Wonka.71 Ivan Jirous společ-
ně s dělníkem a opozičním aktivistou 
Jiřím Tichým sepsali petici požadující 
objasnění jeho smrti. Dokument ad-
resovaný národním ministerstvům 
spravedlnosti, vnitra, federální vládě 
a Federálnímu shromáždění ostře ko-
mentoval vývoj v Československu po 
roce 1948. Uváděl celková čísla i kon-
krétní zločiny komunismu. Obsahoval 
i požadavky na novelizaci trestního 
práva, propuštění politických vězňů 
nebo umožnění mezinárodní kontro-
ly ve věznicích.72 K zadržení autorů 
petice došlo 20. října 1988, a to pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu útoku na státní orgán a orgán 
společenské organizace. Následo-
valy domovní prohlídky a převezení 
do NVÚ ministerstva spravedlnosti 
Brno-Bohunice.73 Vyšetřování bylo 
v podstatě uzavřeno do konce roku 
1988. V závěrečné zprávě je za hlav-
ního iniciátora písemnosti, který se 
rozhodující měrou podílel na jejím 
koncipování, množení, obstarávání 
podpisů a konečné redakci, ozna-
čen Jirous. Dne 19. prosince mu byla 
prodloužena vazba, zatímco Tichého 
propustili.74 V lednu 1989 zpracova-
la jihlavská prokuratura obžalobu, 

63  Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy rozhovorů). 
64  MLEJNEK, Josef – JIROUS, Ivan Martin: Zmoudření dona Magora. Týdeník Rozhlas, 2005, roč. 15, č. 23 – viz http://www.radioservis-as.

cz/archiv05/2305/23titul.htm (citováno k 25. 10. 2016).
65  ABS, f. SNV OVO, Operativní svodka za rok 1983, čj.: SSNV-001/350-83-VII.
66  Tamtéž, f. Objektové svazky – Centrála (MV-OB), objektový svazek a. č. OB 1926 MV, podsvazek Mládež.
67  Tamtéž, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (dále jen A 36), inv. j. 328, Plán činnosti na rok 1985. 
68  Podle vyvíjené protispolečenské činnosti byl však Jirous řazen do první garnitury tzv. nepřátelských osob.
69  ABS, f. A 36, inv. j. 336, Rozpracování hlavních úkolů ročního plánu X. správy SNB v problematikách 3. odboru na rok 1986, č. j.  

VN-0042/3-86. 
70  Tamtéž, inv. j. 501, Informace k vývojovým tendencím v prostředí vnitřního protivníka a k protispolečenské aktivitě katolické círk-

ve, příloha k č. j. VN-001083/03-87. 
71  Pavel Wonka byl zadržen 5. 4. 1988 pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 7 zák. č. 150/1969 Sb.) a dodán do vazby 

v Hradci Králové. Oficiální zpráva stanovila jako příčinu jeho úmrtí embolii s následným selháním srdce. Cizí zavinění nebylo tehdy 
zjištěno. ABS, f. BN-V, vyšetřovací spis a. č. V-15053 Brno, Ivan Jirous a spol., Pavel Wonka – sdělení, č. j. SSNV-67/I-34/606-88. 

72  „Dopis 271 čs. občanů.“ Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 17, s. 18–19. 
73  ABS, f. A 36, inv. j. 1141, Zahájení trestního stíhání v trestní věci dle § 154/2 tr. z., č. j. os-00357/88. 
74  Tamtéž, f. BN-V, vyšetřovací spis a. č. V-15053 Brno, Ivan Jirous a spol., Předložení závěrečné zprávy s návrhem konečného opatření, 

VS- ČVS- 231/13-88, 15. 12. 1988.
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která autory petice vinila z trestných 
činů pobuřování a poškozování zájmů 
republiky v cizině.75  

Okresní soud v  Jihlavě vynesl  
9. břez na 1989 rozsudek. Podle něho 
byli obžalovaní Ivan Jirous a Jiří Ti-
chý vinni tím, že v době od 26. dubna 
1988 do 6. května 1988 v Praze společně 
zkoncipovali a vyhotovili z nepřátelství 
vůči politickému a státnímu uspořádání 
republiky písemnost, jejíž obsah uráží 
a pomlouvá státní a politické orgány 
ČSSR pro výkon jejich pravomoci a obvi-
ňuje je z fyzického a psychického teroru 
a současně zkresleně a nepodloženě líčí 
postup státních orgánů při rozhodování 
v trestních věcech a s touto písemnos-
tí v období od měsíce května do srpna 
1988 seznámili další osoby a poté ob-
žalovaný Ivan Jirous dne 15. srpna 1988 
z místa svého přechodného bydliště ve 
Staré Říši, okr. Jihlava odeslal uvedenou 
písemnost na adresy centrálních orgá-
nů, tedy z nepřátelství k socialis tickému 
společenskému a státnímu zřízení re-
publiky nejméně dvě osoby pobuřovali 
(sic) proti socialistickému společen-
skému a státnímu zřízení republiky, 
čímž spáchali oba obžalovaní trestný 
čin pobuřování podle § 100 odst. 1 
písm. a) tr. z. a odsuzují se oba obžalo-
vaní podle § 100 odst. 1 tr. z. k trestům 
odnětí svobody a to: Obžalovaný Ivan 
Jirous v trvání 16 (šestnácti) měsíců, 
obžalovaný Jiří Tichý v trvání 6 (šesti) 
měsíců.76 Krajský soud v Brně výši 
trestu výrokem ze dne 24. dubna 
1989 potvrdil.

V prvním májovém týdnu se Ivan 
Jirous po více než deseti letech znovu 
ocitl ve Stráži pod Ralskem. Antické 
rčení o tom, že dvakrát nevstoupíš 
do stejné řeky, se tu plně potvrdilo. 
Režim se zmírnil, takže v době volna 
mohl sledovat televizi bez omezení, 
což bylo, jak sám uvádí, v rozporu 
s vnitřním řádem věznice. Zatímco 
během předchozích pobytů za mříže-
mi se pokoušel vzdělávat (ve Valdi-
cích se učil latinsky i několik hodin 

denně), v roce 1989 na tuto činnost 
rezignoval.77 

K poslednímu Jirousovu věznění 
má badatel k dispozici spis, který na 
něho vedla vězeňská správa. V závě-

rečném hodnocení datovaném už po 
propuštění, se lze dočíst, že během 
pobytu ve vazební věznici nebylo 
k chování odsouzeného připomínek. 
V NVÚ Stráž pod Ralskem byl zařa-

75  Tamtéž, Obžaloba okresní prokuratury v Jihlavě sp. zn. Pv 38/89, 19. 1. 1989.
76  NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis Ivana Jirouse, Rozsudek sp. zn. 2 T 11/89 z 9. 3. 1989.
77  V originálu ovšem Jirous použil jiné sloveso. Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy 

rozhovorů).
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zen jako dělník papírové výroby. Jeho 
pracovní morálka byla velmi dobrá, 
do pracovního soutěžení se ale ne-
zapojil. V rámci kulturně výchovné 
činnosti na oddíle vedl čtenářský 
a sportovní kroužek. V průběhu vý-
konu trestu nedostal žádný kázeňský 
trest, byly mu uděleny dvě kázeňské 
odměny za příkladnou pracovní 
morálku. V kolektivu odsouzených 
se choval slušně a družně. Knihy 
z kapitalistických států, které mu 
docházely do ústavu, si mohl kdykoliv 
zapůjčit. Ve vězení měl celkem dvě 

návštěvy, manželky a dvou nezleti-
lých dětí.78

Krátký pobyt v Ruzyni, kam byl Ji-
rous koncem června 1989 eskortován 
ze Stráže pod Ralskem k soudnímu 
přelíčení, stojí za zmínku jen proto, 
že tam napsal několik básní. Při jejich 
skládání ho inspiroval pohled na vě-
zeňský dvůr, kde se mezi popelnicemi 
proháněli potkani.79

V průběhu tzv. sametové revoluce 
v listopadu 1989 se do popředí dostala 
hesla o svobodné společnosti a demo-
kracii. V československých věznicích 
přitom setrvávali lidé věznění jen za 
své názory a postoje a tento stav se 
ukazoval neudržitelným. Občanské 
fórum vzneslo požadavek na propuš-
tění tzv. vězňů svědomí. Prezident 
Gustáv Husák vyšel tomuto přání 
vstříc a ještě před vyhlášením pro-
sincové amnestie zastavil trestní 
stíhání a rozhodl o prominutí trestů 
u skupiny nejznámějších disidentů. 
Ivan Jirous opustil bránu vězení dne 
26. listopadu 1989.80 

Závěrem

Od počátku 70. let minulého století 
prošel Jirousův vztah ke komunis-
tickému režimu určitou proměnou, 
a to od ignorance vládnoucího esta-
blishmentu k permanentnímu zápole-
ní s ním. Za zlom lze pokládat období 
okolo procesu s undergroundem. Za-
tímco první zatčení pro něho předsta-
vovalo šok, po zformulování petice 
v souvislosti s úmrtím Pavla Wonky 
prý už jen čekali, kdy je zatknou.81 

Avšak vyvíjel se i postoj státní moci 
k Jirousovi. V roce 1974 z něho učinila 
objekt operativního zájmu a svůj tlak 
stupňovala až do listopadu 1989. Po 
již zmíněném procesu s undergroun-
dem jej považovala za duchovního 
vůdce tohoto neoficiálního kulturního 
proudu. Jeho organizátorskou činnost 
se Státní bezpečnost snažila mařit, 
přičemž největší obavy měla z proni-
kání nezávislých postojů, reprezento-
vaných lidmi, jako byl „Humpolecký 
Magor“, mezi mladou generaci. 

Ivan Martin Jirous byl bezesporu 
složitou a rozporuplnou osobností. 
To se ostatně odráží i v tom, jak je 
nahlížen dnešní společností. Žil pří-
tomností vyplněnou společenstvím 
undergroundu, nestálými pracovními 
úvazky a kriminály. S Martinem jsem 
se o vězení nebavil, to jsme si oba užili, 
dodává k tomu valdický spoluvězeň 
Jiří Gruntorád.82 Vězení Jirous postu-
pem času bral jako nezbytnou daň 
za důsledné praktikování svého ži-
votního postoje charakterizovaného 
odhodláním nenechat si nikým nic 
diktovat. Navzdory deziluzi z polisto-
padového vývoje však byl přesvědčen 
o tom, že těch osm a půl roku života 
za mřížemi mělo smysl. 

Vstávaje lehaje děkuju bolševikům 
a jejich výcviku. I dneska, i když už jsem 
stařík, vydržím se nepochcat a vydržím 
i jiné věci, o nichž bude postupně řeč. 
Pouze, když to dneska píšu, divím se, co 
všechno jsme si nechali líbit. Byli jsme 
tak ochromeni děsem z toho, co s námi 
dělali? Nebo jsme se báli toho, co přijde? 
Či co by mohlo přijít? 83

78  NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis Ivana Jirouse, Hodnocení z výkonu trestu odnětí svobody v NVÚ Stráž pod Ralskem  
z 1. 12. 1989, čj. Ú SNV-232/40-89.

79  Týdenní pobyt v Ruzyni absolvoval už po odvolacím soudu v Brně, takže není zřejmé, o jaké soudní líčení šlo. Reminiscenci na obrá-
zek vězeňského dvora s prohánějícími se potkany nalezneme v názvu Jirousovy básnické sbírky Rattus norvegicus (2004). MLEJNEK, 
Josef – JIROUS, Ivan Martin: Zmoudření dona Magora. 

80  NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis Ivana Jirouse, Rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí zbytku trestu z 26. 11. 1989, 
čj. Mil 1325/89.

81  KRINCVAJOVÁ, Věra: Politický kaskadér. Rozhovor s I. M. Jirousem. Studentské listy, 1990, roč. 1, č. 1, s. 3. 
82  Sdělení Jiřího Gruntoráda autorovi, 6. 8. 2015.
83  Libri prohibiti, f. Ivan Martin Jirous – neuspořádáno, Zápisky z mrtvých domů (přepisy rozhovorů).

Ivan Martin Jirous ve Staré Říši, 1988
Foto: Libri prohibiti
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