
 V závěrečné řeči prokurátor Prahy 4 navrhuje nepřijetí společenských záruk, protože 
se jednalo o mimopracovní sféru činnosti. Srpovi navrhuje až čtyři roky nepodmíněně, 
Kouřilovi dva a půl roku nepodmíněně, Skalníkovi totéž, Huňátovi 
a Křivánkovi dva roky s podmínkou na čtyři roky. Všem navrhuje peněžité tresty. Řeč 
obhajoby zahajuje Otakar Motejl. Vysvětluje, že činnost Jazzové sekce byla 
prodělečná, nelze hovořit o jakémkoliv zisku. Žádá zprostit viny v  plném rozsahu. 
Pokračuje Zdeněk Dítě. Zdůrazňuje, že trestní činnost musí vykazovat zisk. Dále,
že společenská nebezpečnost není slučitelná s  prokázanou společenskou 
prospěšností. Paragraf 118 o nedovoleném podnikání je namířen proti delikventům, 
kteří se provinili na hospodářské soustavě. Jazzová sekce nezpůsobila nikomu žádné 
škody. Žádá zprostit obžaloby. Obhájci David Uhlíř, Jan Choděra a Tomáš Sokol se
s předešlými názory v celém rozsahu shodují.
 Závěrečné řeči obžalovaných. Tomáš Křivánek trvá na tom, že se nedopustil 
žádného trestného činu ani před svým svědomím ani před zákonem. Čestmír Huňát se 
cítí nevinen, ani toto líčení ho nepřesvědčilo o opaku. Pokud bude odsouzen, považuje 
to za nespravedlnost. Joska Skalník se rovněž cítí nevinen, považuje 
za nevinné i další obžalované, jejichž činnost byla obecně prospěšná, ideově 
výchovná. Vladimír Kouřil se cítí nevinen v celém rozsahu obžaloby, cítí se otřesen vším 
děním kolem Jazzové sekce. Její činnost byla dobrovolná, zájmová. Nebyla 
v tom soukromá motivace, ale bylo to přání celé členské základny, která za nimi stála, 
a chtěla, aby bylo pokračováno v činnosti. Karel Srp: „Pět názorů jednotlivých obhájců 
pětkrát vyvrátilo obžalobu. Naše organizace byla kulturní a humánní. Řídila se 
ústavou našeho státu a helsinskými dohodami, které náš stát podepsal. Tento soud 
vejde do dějin. Cítím se nevinen, protože naše činnost byla prospěšná společnosti.“

KOUŘIL, Vladimír. Jazzová sekce v čase i nečase. Praha: Torst, 1999, s. 313-314.















Vaše Exelence, 

protestuji proti nespravedlivému 
zatčení vedoucích členů Jazzové sekce, 
jež je legální organizací podle 
československého práva. Osudy Karla 
Srpa, Josefa Skalníka, Vladimíra 
Kouřila, Tomáše Křivánka, Čestmíra 
Huňáta, Miloše Drdy a Vlastimila Drdy 
budou ostře sledovány. Obvinění 
z „neoprávněného podnikání” podle 
paragrafu 118 trestního zákoníku 
považuji za nespravedlivé, protože 
obvinění věnovali práci pro tuto sekci 
většinu svého volného, neplaceného 
času. Uctivě poprosím, aby toto 
nespravedlivé obvinění bylo staženo. 





Jazzová sekce Svazu hudebníků ČSR byla založena v roce 1971 jako zájmové sdružení 
věnující se popularizaci jazzové hudby v  Československu. Proto záhy vznikl členský 
Bulletin JAZZ a následně celorepublikový festival Pražské jazzové dny. Dobový zájem o 
fúzi jazzu a rocku a rovněž pronásledování rockové scény v době tzv. normalizace 
Husákova režimu vedly k tomu, že informační a koncertní činnost JS zahrnula i 
zajímavé proudy progresivního a alternativního rocku, později i směry soudobé hudby 
a také nové proudy amatérské hudby. Činnost JS byla celou dobu pod dohledem 
státních kulturních orgánů a státní bezpečnosti kvůli rychle se zvětšující členské 
základně, nekontrolované publicistice a dramaturgie koncertů či přednášek. Po 
zákazu koncertní činnosti na přelomu 70. a 80. let se JS soustřeďuje na vydávání nově 
vzniklých edic, z nichž nejvýznamnější byly knižní řada JAZZPETIT a řada sešitů o 
tvorbě zakazovaných umělců SITUACE.
 V roce 1984 byla činnost JS úředně znemožněna na základě direktivního zrušení 
nadřízeného Svazu hudebníků. Pokračující činnost krytá kolektivním členstvím v 
International Jazz Federation při Hudební radě UNESCO nebyla státem uznána, na její 
působení bylo dále nahlíženo jako na ilegální. To vedlo k trestnímu stíhání členů 
výboru JS SH a jejich uvěznění. Odsouzení bylo postaveno na vykonstruovaném 
obvinění z nedovoleného podnikání, což soudní rehabilitace v roce 1991 prohlásila za 
nezákonné obvinění od samého počátku vyšetřování. Činnost původní Jazzová sekce 
spadající pod Svaz hudebníků ČSR prakticky zanikla v září 1986. Proces s Karlem Srpem 
a spol., jak byl tehdy proces o�ciálně nazván je považován za poslední velký politický 
proces před rokem 1989. 

Zdroj: jazzova-sekce.cz


