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Sledování, které nebylo

První návrh na Jirousovo sledování 
schválil 5. března 1976 zástupce ná-
čelníka Správy StB Praha plk. Ladislav 
Irovský: Jmenovaný je podezřelý z orga-
nizování tajných srazů hippies, zdůvod-
nil žádost lakonicky jeden z operativ-
ců. Návrh souvisel s připravovaným 
zásahem proti undergroundovému 
společenství okolo hudební skupiny 
The Plastic People of the Universe, 
k němuž došlo za několik dnů.3 

Jirousovo sledování dostalo krycí 
název „Ivan-2“, který odkazoval na 
signální svazek vedený Správou StB 
Praha.4 Podle příslušného návrhu měl 
být Jirous sledován celkem tři dny. 
Akce však nakonec trvala pouze ně-

kolik hodin. Dne 6. března 1976 čeka-
lo v okolí budovy Krajské správy SNB 
hlavního města Prahy a Středočeské-
ho kraje v Bartolomějské ulici šest 
členů sledovací čety ve třech automo-
bilech. 

Krátce před jednou hodinou vyšel 
příslušník Státní bezpečnosti, který 
doprovázel očekávaný objekt, jak je 
v záznamech tradičně označována 
sledovaná osoba: Byl prostovlasý, oble-
čen byl v modrý džínový oblek, černé 
boty. Společně odešli ke služebnímu vozu 
Žiguli zelené SPZ ABS 81-72, ve kterém 
seděl řidič, do toho nasedli a odejeli ul. 
Bartolomějskou, Národní, Zborovskou, 
do Radotína. Zde odjeli do ul. Husovy, 
kde před domem č. 19 zastavili, z vozu 
vystoupil Ivan II a zašel do svého bydliš-

tě. Sledování pokračovalo v Radotíně 
a jeho okolí až do 16.40 hodin, kdy bylo 
do dohodě s operativním pracovníkem 
ukončeno.5 Ze sledování nebyla poří-
zena žádná fotografie. Ve vyhodnoce-
ní akce bylo napsáno, že akce probíha-
la za účelem zjištění pravdivosti výpo vědi 
objekta. Výpověď se zakládala na prav-
dě a proto OP akci ukončil.6

Podle všeho byla ve skutečnosti akce 
ukončena ze zcela jiných důvodů. Čle-
nové sledovací čety si totiž patrně 
spletli Ivana Jirouse s podobně vyhlí-
žejícím mužem, který byl v „Bartolo-
mějské“ také na výslechu. Jednalo se 
o třiadvacetiletého Jiřího Pokorného, 
fanouška undergroundové hudby, kte-
rý měl tehdy bydlet na výše uvedené 
adrese v Radotíně.7 Státní bezpečnost 

Akce „Ivan-2“

Podle dokumentů uložených ve svazku Správy sledování StB 1 byl Ivan Martin 
Jirous sledován tajnou policií v samostatné akci celkem třikrát – v letech 1976, 
1981 a 1985. Ve spise se také dochovalo několik fotografií a negativů, na kterých 
je „Magor“, jak se mu od poloviny sedmdesátých let říkalo, zachycen se svými 
přáteli a náhodnými chodci.2

Sledování Ivana Martina Jirouse příslušníky  
Správy sledování Státní bezpečnosti

Petr blažek

1  K organizačnímu vývoji sledovacího útvaru StB blíže URBÁNEK, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948–89. 
Stručný nástin organizačního vývoje. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, 2005, č. 3, s. 173–221.

2  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazková agenda IV. správy SNB (dále jen MV-SL), svazek archivní číslo 
(dále jen a. č.) 1108, Ivan-2. Zachycen byl ovšem také několikrát v jiných akcích, při nichž byly primárně sledovány jiné osoby. Poprvé 
již 17. listopadu 1971 v akci „Novátor“, v níž byl sledován psycholog, filozof a překladatel Jiří Němec. ABS, Kartotéka IV. S-SNB, film X-34, 
Ivan-2.

3  Srov. BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. In: Paměť a dějiny, 2007, roč. 1,  č. 1, s. 120–133.
4  Pod krycím názvem akce „Ivan“ byl 26. listopadu 1974 k Ivanu Jirousovi na žádost 5. oddělení 4. odboru Správy StB Praha zaregistrován 

spis prověřované osoby, který byl 10. listopadu 1975 uložen do archivu a opět obnoven jako signální svazek 18. března 1976. Podle zá-
znamu v registračním protokolu byl předán vyšetřovatelům Veřejné bezpečnosti. ABS, Protokol registrace svazků agenturního a kon-
trarozvědného rozpracování SEO KS SNB Praha, registrační číslo 23797.

5  ABS, f. MV-SL, svazek a. č. 1108, Ivan-2, Akce Ivan II – sledování, 6. 3. 1976.
6  Tamtéž.
7  Na uvedený omyl přišel Ivan Bierhanzl, kterému děkuji za pomoc při přípravě tohoto článku.
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se v roce 1976 snažila tohoto bývalého 
studenta ČVUT zastrašit a získat od 
něj informace pro připravovaný zásah 
proti undergroundovému společenství. 

Nstržm. Ladislav Medek z 2. oddě-
lení 3. odboru X. správy FMV shrnul 
po několika měsících výsledky této 
snahy: V jeho osobě se jednalo pouze 
o příznivce a příležitostného návštěvní-
ka jednotlivých vystoupení. Bylo zjiště-
no, že Pokorný není obeznámen s celko-
vým charakterem věci a z toho důvodu 
nemá představu o společenské nebez-
pečnosti pořádaných akcí. Toto mu bylo 
vysvětleno a jmenovaný přislíbil, že 
nadále se nebude těchto ani obdobných 
vystoupení zúčastňovat.8

tašku neSl v  ruce

První samostatné sledování Ivana Ji-
rouse se tak poprvé odehrálo až o ně-
kolik let později. Žádost pro IV. správu 
SNB napsal 7. května 1981 starší refe-
rent 2. oddělení 2b odboru Správy StB 
Praha Václav Duchač, někdejší sou-
stružník, který proslul násilím při 
výsleších.9 

Jirous měl tehdy za sebou již třetí 
věznění a bydlel s manželkou a dětmi 
ve Staré Říši na Vysočině. Návrh na 
sledování souvisel s jeho naplánova-
nou cestou do Prahy. Por. Duchač 
zdůvodnil žádost typickou hantýrkou 
příslušníků tajné policie: Je důvodné 
podezření, že v Praze navštíví některé 
osoby z řad sign. CH-77, členů VONS 
a příznivců underground hnutí, včetně 
převzetí závadových tiskovin. Objekt 
bude vystaven oper[ativním] prac[ov-
níkem] přímo na nádraží Florenc, bude 
sledován po celou dobu pobytu v Praze. 

V případě, že bude důvodné podezření 
či zjištěno, že objekt má u sebe mate riály 
závad[ového] charakteru, bude vyrozu-
měn oper. prac., který zajistí jeho zajiš-
tění.10 

Sledování Ivana Jirouse začalo krát-
ce před jedenáctou hodinou na nádra-
ží Florenc. Podle písemného záznamu, 
který formálně připomíná patafyzic-
kou literaturu, Jirous zamířil nejdříve 

IvAn MArtIn JIrous ( 23. 9. 1944 Humpolec – 9. 11. 2011 Praha) 
český básník, publicista a  představitel kulturního undergroundu

Ivan Martin Jirous, známý také pod přezdívkou Magor, se narodil v rodině berního úředníka a učitelky. 
Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl členem Křižovnické 
školy čistého humoru bez vtipu. Od konce šedesátých let působil jako umělecký vedoucí rockové 
skupiny The Plastic People of the Universe. Do konce osmdesátých let byl celkem pětkrát vězněn.
Poprvé strávil ve vězení celkem osm měsíců v důsledku hospodského konfliktu s důstojníkem StB. 
Dne 30. července 1973 byl zadržen společně s Eugenem Brikciusem, Jaroslavem Kořánem a Jiřím 
Daníčkem.
V roce 1975 napsal Zprávu o třetím českém hudebním obrození, která byla pod pseudonymem Jan 
Kabala otištěna v exilovém časopise Svědectví.
Dne 17. března 1976 byl podruhé zatčen, a to několik týdnů po festivalu undergroundových skupin 
a písničkářů, který se uskutečnil v Bojanovicích při příležitosti jeho svatby s malířkou Juliánou 
Stritzkovou. Na podporu vězněných tehdy jejich přátelé zorganizovali rozsáhlou kampaň, která 
předznamenala vznik Charty 77. Ivan Jirous byl odsouzen k odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců 
nepodmíněně a zařazen do druhé nápravně výchovné skupiny. Vězněn byl na Mírově.
Po návratu z věznice podepsal Chartu 77. 
Dne 25. října 1977 byl opět zadržen za projev, který přednesl na výstavě Jiřího Laciny v jednom 
z pražských klubů SSM. Odsouzen byl k osmnácti měsícům odnětí svobody, které strávil ve věznicích 
Stráž pod Ralskem a Ostrov nad Ohří. Propuštěn byl 25. dubna 1979.
V květnu 1981 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Počtvrté byl zadržen 10. listopadu 1981 v souvislosti s vydáváním samizdatového časopisu Vokno 
společně s Františkem Stárkem, Milanem Fričem a Milanem Hýbkem. Navíc byl Jirous obviněn 
z přechovávání omamné látky (Cannabis sativa). Odsouzen byl ke třem a půl letům odnětí svobody 
nepodmíněně ve třetí nápravně výchovné skupině a k ochrannému dohledu na dobu dvou roků. 
Propuštěn byl z valdické věznice, kde napsal proslulé Magorovy labutí písně, 10. května 1985.
Naposledy byl zatčen 20. října 1988 za petici Tak dost!, kterou napsal společně s Jiřím Tichým jako 
reakci na smrt Pavla Wonky. Oba byli soudem uznáni vinnými z pobuřování. Jirous byl odsouzen 
k šestnácti měsícům odnětí svobody nepodmíněně ve druhé nápravně výchovné skupině. Propuštěn 
byl na nátlak Občanského fóra 25. listopadu 1989 na amnestii prezidenta republiky.
Po roce 1989 postupně vyšly jeho sebrané básně, eseje a korespondence. V roce 2006 získal za 
celoživotní básnické dílo Cenu Jaroslava Seiferta.

8  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), svazek a. č. 651142 MV, Návrh na uložení PO svazku č. 9503,  
15. 7. 1976.

9  Jednou z Duchačových obětí byl písničkář Zbyněk Benýšek, který popsal jeho metody v dobové stížnosti adresované ministerstvu vnitra: 
Pak vešel do místnosti mně do té doby neznámý příslušník StB Duchač, který mi položil otázku na mé styky s „Undergroundovým hnutím“. Když 
jsem požádal o vymezení pojmu „Undergroundové hnutí“, bylo mi přikázáno znovu si sednout do rohu, opět mi tiskli hlavu mezi skříň a stěnu, 
dloubali mě do žeber, postrkovali a neustále vyslýchali. Potom jsem musel stát uprostřed místnosti a bylo mi nabídnuto příslušníkem Duchačem 
dilema, že pokud budu vypovídat, mohu si sednout, pokud ne, budu stát. Když jsem v jedné chvíli vlivem špatného zdravotního stavu ztratil rovno-
váhu, křičeli na mne, abych stál v pozoru, že to budou považovat za útok na veřejného činitele. Celá tahle část výslechu trvala asi 5 hodin (od 10.00 
do 15.00–15.30 hodin). Stížnost Zbyňka Benýška na postup policie, in: Informace o Chartě 77, 1981, roč. 4, č. 5, s. 6–7.

10  Jirousovo sledování bylo zahájeno již v 10.50 hod. 7. května 1981. Návrh tedy por. Duchač patrně napsal teprve dodatečně. ABS, f. MV-SL, 
svazek a. č. 1108, Ivan-2, Akce Ivan 2 – sledování, 7. 5. 1981.
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do bufetu U Rozvařilů, kde si zakoupil 
a rychle snědl uzené koleno. Byl pro-
stovlasý, oblečen v hnědé kožené sako, 
modré kalhoty, hnědé boty, na očích 
dioptrické brýle s hnědou obroučkou, 
v ruce nesl modrou silonovou tašku, 
popsali sledovači ve zprávě jeho 
vzhled. Poblíž bufetu pořídili přísluš-
níci StB první fotografii. Po krátké 
návštěvě polikliniky, kde měl hovořit 
se sociální pracovnicí, zamířil Jirous 
do restaurace U Benedikta, kde si 
u výčepu objednal a vypil vodku. Po-
tom pokračoval v další pouti centrem 
Prahy. U kina Sevastopol se podle 
záznamu na něco informoval 2 přísluš-
níků VB. Poté odešel do ulice Templo-
vá, kde zašel do bytu signatáře Char-
ty 77, filozofa Ivana Dubského. Jak 
sledovači zdůraznili, stále tašku nesl 
v ruce.11

Poté bylo sledování předáno nové 
sledovací skupině. Ve 13.45 hod. ode-
šel Ivan Jirous z výše uvedeného bytu 
a vrátil se do Revoluční ulice, kde 
vešel do budovy polikliniky. Po půl 
hodině se objevil na ulici a – jak sle-
dovači opět zdůraznili – v ruce nesl 
svoji tašku. Zamířil na náměstí Repub-
liky, kde se podle záznamu ve 14.25 
hod. náhodně sešel s mladším mužem. 
Jeho jméno není v dokumentech uve-
deno, podle pořízených fotografií se 
jednalo o signatáře Charty 77 a bu-
doucího pražského rabína Karola 
Sidona. Dochovaný popis jejich roz-
hovoru stojí za uvedení, neboť svým 
vyzněním připomíná velmi vzdáleně 
japonské haiku: Přivítali se podáním 
ruky a dvě minuty se spolu bavili. Roz-
loučili se pozdravem.12

Po rozloučení s Karolem Sidonem 
pokračoval Ivan Jirous ve své procház-
ce. Okolo 14.35 hod. vešel do restau-
race U Zelené lípy, kde patrně nenašel 
žádného známého, a proto se záhy 
vydal směrem ke Staroměstskému 
náměstí. Zde ve 14.45 hod. zašel do 

Letní restaurace, která byla nedaleko 
Staroměstské radnice: Zde přistoupil 
ke stolku, kde již sedělo osm osob stej-
ného vzezření jako Ivan 2. S osobami se 
přivítal pozdravem a přisedl si ke stolu. 
Ivan 2 se s celou společností bavil, pil 
víno, rum a kolu. (Bylo provedeno foto 
[příslušníci] Vostřák, Růžičková).13

V 16.00 hod. odešel společně s jed-
ním z přítomných mladíků (snad se 
jednalo o Františka „Čuňase“ Stárka) 
ze Staroměstského náměstí a zamířil 
do restaurace U Modré štiky na rohu 
ulic Karlova a Liliová. V 17.20 hod. 
vyšli z restaurace (Ivan 2 nesl svoji 
tašku) ve společnosti Ivana „Váni“ 
Bierhanzla. Odešli na Národní třídu, 
kde vešli do kavárny Slavie: Při pro-
cházení kavárnou se zdravili s větším 
počtem osob. Posadili se k volnému 
stolku. Vzápětí k nim přisedli tři muži. 
Objednali si víno. Někdo ze společnosti 
vyndal listiny formátu A4, které celá 
společnosti četla a živě mezi sebou dis-
kutovala. V 18.30 hodin byl Ivan 2 rea-
lizován se společností příslušníky VB. 
V tuto dobu bylo sledování skončeno.

Na Jirousově sledování se 7. května 
1981 vystřídalo dvacet příslušníků  
IV. správy SNB. V Letní restauraci 
a v kavárně Slavia vypili čtyři kávy 
a čtyři džusy. Šesti automobily najeli 
101 kilometrů a pořídili celkem šest-
náct snímků. Co Ivan Jirous nesl 
v modré silonové tašce, není ve zprá-
vě bohužel uvedeno.

akce bez Pohybu

Ve stejný rok byl Ivan Jirous sledován 
ještě jednou. Dne 20. října 1981 zau-
jala v 9.00 hod. sledovací četa místa 
poblíž tehdejšího bydliště signatářky 
Charty 77 a členky VONS Petrušky 
Šustrové (známá adresa Dan X, jak je 
uvedeno v příslušném záznamu). Ve 
12.10 hod. vystřídali devět příslušní-
ků IV. správy SNB kolegové. Výsledek 

tříhodinového sledování – akce bez 
pohybu.14

Teprve v 15.05 hod. se Ivan Jirous 
objevil: Ivan 2 opustil uvedený dům, byl 
prostovlasý, oblečen v hnědé semišové 
sako, modré kalhoty, hnědé boty, na 
očích měl dioptrické brýle. V ruce nesl 
červenou látkovou nákupní tašku a umy-
vadlo. Na Vinohradské třídě nastoupil 
do taxíku a nechal se zavézt do Revo-
luční ulice, kde vešel do budovy poli-
kliniky (na stejném místě byl Jirous 
sledován již 7. května 1981). Za patnáct 
minut vyšel a zamířil do jedné z blíz-
kých restaurací: Na věšák si odložil 
umyvadlo a posadil se ke stolu. Postup-
ně si objednal limonádu, dva párky,  
2 dcl bílého vína a jednu vodku. Po sně-
dení zaplatil a v 15.50 hodin restauraci 
opustil a v ruce nesl svoji tašku a umy-
vadlo. Poté zamířil do budovy Národ-
ní galerie Praha (Palác Kinských) na 
Staroměstském náměstí, kde se v pří-
zemí na něco zeptal služby a budovu 
opustil. Poslední Jirousovou zastávkou 
na jeho cestě Prahou s nákupní taškou 
a umyvadlem, která je ve zprávě zmí-
něna, byl jeden z domů v Melantricho-
vě ulici. Poté, co do něho v 16.15 hod. 
vešel, byla sledovací akce ukončena.

Akce se zúčastnilo opět celkem 
dvacet příslušníků Správy sledování 
StB, kteří najeli třemi automobily  
66 kilometrů. Bohužel nepořídili žád-
ný snímek.

ochranný dohled

Poslední návrh na sledování Ivana 
Jirouse napsal 6. května 1985 starší 
referent special ista 2. oddělení  
3. odboru X. správy SNB kpt. René 
Springer, který se obdobně jako jeho 
kolega ze Správy StB Praha por. Vác-
lav Duchač věnoval volné mládeži. 
V návrhu uvedl, že důvodem je před-
pokládaná Jirousova návštěva v Pra-
ze 12. května 1985.15

11  Tamtéž.
12  Tamtéž.
13  Tamtéž.
14  ABS, f. MV-SL, svazek a. č. 1108, Ivan-2, Akce Ivan 2 – sledování, 20. 10. 1981.
15  Tamtéž, Návrh sledování, 6. 5. 1985.
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Důvod ke sledování ve skutečnosti 
souvisel s propuštěním Ivana Jirouse 
z vězení. Podle vzpomínek Františka 
Stárka jelo 10. května 1985 do Valdic 
vyzvednout přítele hned několik osob 
ve třech automobilech.16 O tři dny 
později byl Jirous sledován při návště-

vě Prahy, kam přijel ze Staré Říše. 
Sledovací akce začala – stejně jako 
v roce 1976 – v Bartolomějské ulici, 
kam se Jirous zřejmě přišel přihlásit 
do služebny Sboru národní bezpeč-
nosti v rámci uloženého „ochranného 
dohledu“, což musel dělat následující 
dva roky každý den.17

Záznamy z posledního sledování 
v rámci akce „Ivan-2“ se neliší od již 
citovaných dokumentů. Zachycují 
několikahodinový Jirousův pohyb, 
jeho setkání s Václavem Havlem, Ol-
gou Havlovou, Danou Němcovou 
a dalšími přáteli. Příslušníci Správy 
sledování StB postupně s Ivanem Ji-
rousem a jeho přáteli navštívili bar 
U Martina v ulici Na Perštýně, Smí-
chovský sklípek na Národní třídě, 
prodejnu gramofonových desek a an-
tikvariát v Jungmannově ulici a re-
stauraci Černý pivovar na Karlově 
náměstí. 

Okolo 14.40 hodin Ivan Jirous, 
Václav Havel a Olga Havlová vešli do 
domu v Ječné ulici 7, kde bydlela 
rodina Němcových. Po krátké chví-
li vyšel Ivan Jirous s Danou Němco-
vou a jejími dětmi Pavlou a Ondřejem 
z domu a navštívili zahrádku u ho-
telu Kriváň.

Další delší zastávkou poutě byla 
okolo 16.15 hodin restaurace U Pivo-
varu. Po několika krátkých pochůz-
kách skončil Ivan Jirous v 19.30 hodin 
v restauraci U Dvou slunců, odkud záhy 
odešel se Zbyňkem Fišerem (alias 
Egonem Bondym) do jeho bydliště 
v Nerudově ulici, kde bylo sledování 
ve 20.15 hodin ukončeno.18

Sledování provádělo devět pracov-
níků IV. správy SNB. Využívali čtyři 
automobily, s nimiž najeli 190 kilome-
trů. Udělali celkem dvanáct snímků, 
většinou pomocí kamuflu umístěného 
patrně v aktovce.19

Z mého života: Idylický život na Hrádečku 
přerušily čtyři vzrušené dny – vyzvedávání 
Magora z basy, cesta do Staré Říše, cesta do 
Brna, skok v Praze, obcházení policií a úřadů 
s Magorem (zvolil si mne a dobře udělal – za 
„pečovatele“ při prvních krocích na svobodě), 
shon, fofr, únava, teď už jsem zase zpátky na 
Hrádečku a mám se dobře. 

Z dopisu Václava Havla, 14. květen 1985,  
in: HAVEL, Václav – PREČAN, Vilém: Korespondence 
(1983–1989). ČSDS, Praha 2011, s. 323.

16  Rozhovor autora s Františkem Stárkem, Praha 13. 1. 2012.
17  ABS, f. MV-SL, svazek a. č. 1108, Ivan-2, Akce Ivan-2 – sledování, 13. 5. 1985.
18  Doprovázel je styk Jan, který se autorovi nepodařil identifikovat. Tamtéž.
19 Tamtéž.

Datum Hodiny Krycí název Hlavní sledovaná Útvar StB,
   akce  osoba který sledování objednal

PŘehled Sledování Ivana JIrouSe Podle kartotéky Iv. SPrávy Snb

 
Zdroj: ABS

17. 11. 1971  Novátor Jiří Němec 

2. 7. 1973  Novátor Jiří Němec 

6. 3. 1976 12.30–16.40 Ivan-2 Ivan Jirous 2a odbor Správa StB Praha

19. 10. 1977  Skupina Petr Uhl 

6. 9. 1979  Strojník-1 Zdena Tominová 

20. 10. 1979  Písař-1 Phillipe Raymond Ganier 3. odbor X. správa SNB

22. 10. 1979  Písař-1 Phillipe Raymond Ganier 3. odbor X. správa SNB

7. 5. 1981 10.50–18.30 Ivan-2 Ivan Jirous 3. odbor X. správa SNB

12. 6. 1981  Buřič Michal Černěga 

20. 10. 1981 9.00–16.15 Ivan-2 Ivan Jirous 3. odbor X. správa SNB

13. 5. 1985 12.25–20.15 Ivan-2 Ivan Jirous 3. odbor X. správa SNB

1. 12. 1986  Tomis Václav Havel 

2. 12. 1986  Tomis Václav Havel 
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Návrh na sledování Ivana Jirouse, 5. březen 1976 Zdroj: ABS
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Návrh na sledování Ivana Jirouse, 7. květen 1981 Zdroj: ABS
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Snímek Ivana Jirouse pořídili sledovači StB 7. května 1981 okolo 11. hodiny  Foto: ABS

Dne 7. května 1981 ve 14.25 hod. Ivan Jirous potkal na náměstí Republiky Karola Sidona. Na obrázku vpravo jsou v pozadí zachyceni patrně dva 
členové sledovací čety.  Foto: ABS
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Ivan Jirous na náměstí Republiky s Karolem Sidonem. 
Fotografie byly pořízeny fotoaparátem značky Robot.
 Foto: ABS

Dne 7. května 1981 od 14.45 do 16.00 hod. sledovali 
příslušníci IV. správy SNB Ivana Jirouse na zahrádce 
restaurace na Staroměstském náměstí  Foto: ABS
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Ivana Jirouse a jeho přátele sledovali i při cestě do 
kavárny Slavie v odpoledních hodinách 7. května 
1981. Na fotografii vlevo Ivan „Váňa“ Bierhanzl, 
František „Čuňas“ Stárek a Ivan „Magor“ Jirous.
 Foto: ABS
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Návrh na sledování Ivana Jirouse, 6. květen 1985 Zdroj: ABS
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Dne 13. května 1985 okolo 14.30 hod. sledovali 
příslušníci IV. správy SNB Ivana Jirouse 
(v klobouku) ve společnosti (zleva) Olgy 
Havlové, Jana Kučery, Jana Kašpara a Václava 
Havla a také několikrát v Ječné ulici (dole), kde 
bylo v bytě rodiny Němcových jedno z hlavních 
míst undergroundu a Charty 77. Na fotografii 
uprostřed je Ivan Jirous zachycen, jak doprovází 
Danu Němcovou. Foto: ABS
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