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Součást: Správa StB Praha     Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a................odd.....5...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..pplk.SVOBODA Zdeněk.......  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 
kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 2x 
Č.svazku...25280....kr.jméno....HUDEBNÍK................  č.1 – 3.odd. 2a odboru 
Číslo jednací..................................................................  č.2 – 5.odd. sv.č.25280 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

        V ............Praze.............. dne ...22.9..........1976.. 
 
         PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
         (po vyplnění) 

 
 

ZÁZNAM číslo ............. 
 

navazuje na záznam č. .............. 
 

  Stručně podstatu poznatku: 
 Zpěvák Jaroslav HUTKA – poznatky k provedenému opatření 
 

 
Schůzka konána dne .....22.9.1976...........................  Popis. událost se stala dne....září 76.................. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
1. Pramen informoval o tom, že mezi pracovníky různých hudebních sekcí 

Svazu hudebníku ČSR je v současné době při různých rozhovorech 
soustřeďován zájem k osobě zpěváka a kytaristy Jaroslava HUŤKY. Je 
známa skutečnost, že HUŤKOVI byla zakázána vedoucím Malostranské besedy 
činnost v tomto kulturním středisku z těch důvodů, že texty jeho písní 
jsou ideově nevyhovující a že vedoucí Mal. besedy se obává případných 
nepříjemností. Není však známa působnost zákazu HUŤKOVÝCH vystoupení 
např. v klubech apod. V nejbližší době má prý přesto vyjít 
v nakladatelství Supraphon HUŤKOVI jeho druhá LP deska, která dle 
názorů většiny bude okamžitě rozebrána. HUŤKA se nezúčastnil ani 
folkového festivalu v Českém Krumlově. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Z titulu své funkce se pramen v r.1976 několikráte osobně s HUŤKOU 
sešel. V té době HUŤKA pracoval na své první LP desce Stůj, břízo 
zelená a z různých archivních materiálů vybíral a upravoval lidové 
písně pro tuto desku. Měl – li pramen v rozhovoru snahu o zjištění 
motivace dvojsmyslnosti HUŤKOVÝCH textů, dostal vyhýbavou odpověď 
s tím, že „ Lucerna bude nabitá a bude tleskat i když budu zpívat 
cokoliv, falešně a mít rozladěnou kytaru“. K tomu pramen uvedl, že 
HUŤKA si je dobře vědom svého prvotního postavení v tom druhu folkové 
protestsongové hudby, kterou produkuje. 

 

2/ Zpráva je informací k osobě Jaroslava HUŤKY. 
3/ 0 

4/ Pro informaci 3.odd.2a odboru, kde je HUŤKA zájmovou osobou. 
5/ HUŤKA Jaroslav – data známa 
6/ Informace je neprověřená, dosavadní předané zprávy pramenem však byly 

nezkreslené a pravdivé. 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Maryško J. 
 

 

Náčelník 5. oddělení 2a odboru 
(podpis) 

/pplk.  S o m m e r   Fr./ 

  



 

 

Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a..................odd.....5................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..... Šimák J................................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 
kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: vyhotoveno 2x 
Č.svazku..25280.....kr.jméno...D „HUDEBNÍK“.........  v. č. 1 : 2a - 3. zde 
Číslo jednací....................................................................  v. č. 2 : sv. 25 280 „HUDEBNÍK“ 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

        V ...Praze................ dne ............30. 6.......1977...... 
 
         PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
         (po vyplnění)* 

 
 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 
 

  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav – poznatky. 

  
 
Schůzka konána dne .................................................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
1/  Pramen sdělil, že proti HUTKOVI jsou v poslední době podnikána z 
„nějakých nařízení“ stejná opatření jako proti ČERNÉMU. V Pantonu se o tom 
běžně hovoří, neboť druhá část LP desky HUTKY je již vytlačena a leží ve 
skladech „u ledu“. Z různých řečí, které kolem tohoto případu kolují po 
Pantonu a v okruhu pramenovi působnosti, není toto opatření posuzováno 
kladně. 
  Dle mínění pramene je negativní postoj všech osob k opatření 
vyvolán tím, že HUTKA je příliš oblíben a uznáván mezi širokou veřejností. 
 

2/  Poznatek poukazuje na skutečnost, že mezi ctiteli HUTKY 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

23 

22 

29. 6. 1977 průběžně 
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jsou známa fakta o postupu proti jeho osobě. 
 

3/  0 

 

4/  Poznatek bude předán 3. odd. 2a odb. zde k dalšímu využití. 
 

5/  HUTKA Jaroslav, nar. 21. 4. 1947 

 

6/  Pramen je prověřený, poznatek blíže nekonkretizoval. 
 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Šimák J. 
 

 

Náčelník 5. oddělení 2a odboru 
(podpis) 

/ pplk. S o m m e r  Fr. / 

  



 

 

Součást: S-StB Praha        Výtisk č.: 2 
Odb.: 2a   Odd. 5.         Počet listů: 2 
Oper.prac.: nstržm. Šimák       Přílohy: 0 
Č.sv. 25280, kr.jm.: HUDEBNÍK      Vyhotoveno: 2x 

             Výt.č.1: sv.č. 25280 
                2: 2a/3 

 

 

 

 

V Praze dne 6.9.1977 

 

 

ZÁZNAM ČÍSLO .......... 
 

 

 

HUTKA Jaroslav – ohlasy na prováděné opatření. 
----------------------------------------------------- 

Schůzka dne: 5.9.1977   Událost: průběžně 
 

 

 

 

 

1/  Pramen sdělil, že mezi oblastí jazzových hudebníků, pracovníků a 
fandů je velký zájem o současné dění okolo Jaroslava HUTKY. 
 

  Mezi touto vrstvou pramenových přátel se zcela otevřeně hovoří o 
další „perzekuci“ jednoho z umělců. HUTKA má být souzen pro nedovolené 
podnikání. Měl si údajně sám vyplňovat smlouvy, na které neměl mít nárok. 
Sám HUTKA a jeho přátelé jsou přesvědčeni o tom, že celá záležitost kolem 
„neplatných“ smluv je věcí pořadatelů, kteří vlastně vystoupení umožnili. 
Jelikož HUTKA vystupoval převážně v klubech SSM a na podobných akcích, 
předpokládá, že těmto organizacím nebude nikdo činit potíže. Proto celá věc 
opět vyzní do prázdna. Jak o u skupiny PLASTIC PEOPLE. 
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 Všichni HUTKOVI příznivci nesouhlasí s plánovaným postupem úřadů 
proti jeho osobě. Proto na adresu ministerstva kultury a na další instituce 
jsou od některých zasílány dopisy s „protestním“ obsahem. 
 

2/  Zpráva poukazuje na snahu příznivců Jaroslava HUTKY o zastavení 
opatření, prováděného proti jeho osobě. 
 

3/  0 

 

4/  Zpráva bude předána 3. oddělení 2a odboru pro informaci. 
 

5/  Jaroslav HUTKA  data známa 

 

6/  Informaci považuji za pravdivou, neboť je ověřena u dalších 
pramenů. 
 

 

Vypracoval: nstržm. Šimák Jiří 
 

 

 

Náčelník 5. oddělení 2a odboru 
(podpis) 

   / pplk. František SOMMER / 
  



 

 

Součást: Správa StB - PRAHA     Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2/b…..............odd.......2….........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. ŠIMÁK Jiří….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 
kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…25280…......kr.jméno.….HUDEBNÍK.........         
Číslo jednací..……OS-01541/2a-78…….........….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

        V ……....Praze……….. dne ...13.4.……...1978.. 
 
         PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
         (po vyplnění) 

 
ZÁZNAM číslo .................... 

 
navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
  HUTKA Jaroslav - poznatek 

 

 
Schůzka konána dne ...13.4.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….průběžně………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
1. Pramen sdělil, že při posledním rozhovoru s HUTKOU mu tento uvedl, že 
hodlá ihned po zastavení trestního řízení proti jeho osobě vycestovat na 
vystěhovalecký pas z ČSSR. 
 Jak uvedl, hodlá v zahraničí studovat vysokou školu, obor hudby. 
Studovat by chtěl zřejmě na některé ze škol v USA. HUTKA Pramenu sdělil, že 
má rozsáhlé konexe do KS, které mu již přislíbily plnou podporu v jeho 
plánech po opuštění ČSSR. 
 

2, Poznatek poukazuje na styky HUTKY do KS a jeho snahu vystěhovat se 
z ČSSR. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Vyhotoveno 2x: 
Výt.č.1: 2/a odbor, 3.oddělení 
Výt.č.2: sv.č.25280 zde 

ZHODNOCENO 
16. dubna 1978 
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 3. 0 

 

 4. Poznatek bude předán k využití 2/a odboru 3.oddělení. 
 

 5. HUTKA Jaroslav – data známa. 

 

 6. Poznatek je pravdivý, neboť je ověřen z dalších pramenů. 
 

 

 Vypracoval: nstržm. ŠIMÁK Jiří 
 

 

Náčelník 2.oddělení 2/b odboru: 
(podpis) 

/ ppor. MARYŠKO Jaroslav / 

  


