objektivem tajné policie

Akce „Drak“
Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB

P E T R BL AŽEK

Dne 22. listopadu 2012 zemřel v Brně spisovatel Jan Trefulka. V sedmdesátých
a osmdesátých letech patřil mezi zakázané spisovatele, kteří nemohli z politických
důvodů oficiálně publikovat. V Archivu bezpečnostních složek se dochovaly foto
grafie z jeho dvou návštěv Prahy v polovině sedmdesátých let, které zachycují
brněnského disidenta při setkání s jeho přáteli a také atmosféru „normalizační“
epochy. Snímky pořídili při jeho sledování příslušníci IV. správy FMV (krycí název
pro Správu sledování Státní bezpečnosti).
Nezvyklý krycí název pro sledování
Jana Trefulky (akce „Drak“) vznikl
patrně podle vlaku, kterým brněnský
spisovatel jezdil při svých cestách do
Prahy.1 Pod stejným názvem brněnští
pracovníci Státní bezpečnosti od počátku roku 1972 vedli k Janu Trefulkovi signální svazek, kde shromažďovali dokumenty o jeho protirežimních
aktivitách. Zvolená kategorie spisu
naznačuje, že zpočátku uvažovali
o jeho trestním stíhání, k němu však
nakonec nedošlo.2

Dochované záznamy ze sledování
Jana Trefulky byly pořízeny při jeho
dvou návštěvách Prahy, kam jezdil
pravidelně za svými přáteli.3 Poprvé
byl na konci října 1974 sledován na žádost příslušníka 1. oddělení 2. odboru
X. správy FMV4 Ladislava Pluháčka, který návrh odůvodnil mimo jiné potřebou
zdokumentovat Trefulkovy kontakty se
zaměstnanci kulturních institucí, kteří
nechávali zakázaného spisovatele tajně
publikovat pod svým jménem. Příslušník tajné policie konkrétně zmínil, že

má brněnský spisovatel domluvenu
schůzku se scenáristou Filmového
studia Barrandov Petrem Vodňarukem.
Uvedl také, že se Trefulka patrně sejde
i s dalšími zakázanými autory – Pavlem
Kohoutem, Ludvíkem Vaculíkem, Václavem Havlem a Milanem Kunderou.5
Sledování Jana Trefulky při jeho pražské návštěvě se uskutečnilo ve dnech
30. a 31. října 1974. Akce „Drak“ byla
podle dochované dokumentace přidělena pracovníkům 2. oddělení 6. odboru
IV. správy FMV.6 Sledování zahájili již

1	
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazková agenda IV. správy SNB (dále jen MV-SL), svazek „Drak“, Návrh na
sledování, 29. 10. 1974.
2	Podle registračních protokolů StB, které jsou dostupné na webových stánkách ABS, byl k Janu Trefulkovi dne 9. 1. 1972 zaregistrován
2. oddělením II. odboru S StB Brno signální svazek s krycím názvem „Drak“, reg. č. 19688. Dne 7. 2. 1977 byl tento spis převeden do
osobního svazku (podle záznamu byl jeho první částí spis nepřátelské osoby). Dne 3. 8. 1989 byl tento spis převeden 4. oddělením
II. odboru S StB Brno do spisu nepřátelské osoby, reg. č. 42165, který byl podle poznámky zničen (v záznamu je doslova uvedeno zrušeno). Dne 11. 2. 1979 byl 1. oddělením II. odboru X. správy FMV zaregistrován pod stejným krycím názvem kontrolní spis, reg. č. 16706,
který byl podle poznámky 7. 12. 1989 zničen. V ABS se žádný z těchto operativních svazků nenachází.
3	Jan Trefulka byl ovšem zachycen i při „akcích“, při nichž byly primárně sledovány jiné osoby (Ludvík Vaculík, Pavel Kohout a Lenka
Procházková). ABS, Kartotéka IV. S-SNB, Film X-58, „Drak“.
4	Pod tímto krycím názvem působilo v centrále kontrarozvědky StB oddělení, jehož pracovní náplní bylo ministerstvo kultury a umělecké
svazy, zahraniční ideodiverzní centra a nakladatelství. Blíže KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj
proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii, 2006, č. 14, s. 359.
5	
ABS, f. MV-SL, svazek „Drak“, Návrh na sledování, 29. 10. 1974.
6	Podle rozkazu ministra vnitra prováděl 6. odbor IV. správy FMV sledování nepřátelských osob po linii vnitřního zpravodajství, ochrany
čs. ekonomiky a pro útvary správy StB Praha a Středočeského kraje. ABS, f. RMV ČSSR, RMV ČSSR č. 60/1971. K organizaci Správy sledování 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; PAVLÍKOVÁ, Anna: Stručný vývoj správy sledování. In: kol. autorů: Praha
objektivem tajné policie. ÚSTR, Praha 2008, s. 25–39.
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JAN TREFULKA
(15. 5. 1929 Brno – 22. 11. 2012 Brno)
český spisovatel, publicista a literární kritik
Narodil se v rodině konstruktéra, který pracoval
v královopolské vagonce. Po maturitě na reálném
gymnáziu v Králově Poli, které je od roku 1919 součástí
Brna, studoval v letech 1948–1950 na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze literární vědu a estetiku. Po
vyloučení z KSČ v roce 1950 (událost později popsal
blízký Trefulkův přítel Milan Kundera v románu Žert)
pracoval na traktorové stanici ve Vlašimi. Po absolvování
základní vojenské služby v roce 1953 zahájil na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně studium literární
vědy a češtiny, ale nedokončil ho. Od roku 1954 pracoval
Fotografie, kterou používali členové
nejdříve jako kulturní referent a později jako redaktor.
sledovacích skupin pro identifikaci
V roce 1954 vyvolala velkou pozornost Trefulkova kritika
Foto: ABS
budovatelských veršů Pavla Kohouta. V roce 1955 se
oženil s Boženou Hlisnikovskou. V roce 1957 se stal hlavním redaktorem Krajského nakladatelství
v Brně, v období 1962–1968 byl redaktorem a 1969–1970 šéfredaktorem časopisu Host do domu.
Roku 1964 se stal tajemníkem krajské pobočky Svazu československých spisovatelů. V roce 1968
byl stranicky rehabilitován a opět vstoupil do KSČ. Jako člen krajského výboru se v srpnu 1968
zúčastnil společně s Jaroslavem Šabatou mimořádného sjezdu KSČ ve Vysočanech. V roce 1969 byl
opět vyloučen z KSČ. V první polovině sedmdesátých let pracoval v dělnických profesích
(1972 – noční hlídač v Brně, 1973 – vazač v Praze), poté byl bez stálého zaměstnání. Publikoval
drobné texty pod cizími jmény v Československém rozhlase. V prosinci 1976 se zařadil mezi první
signatáře Prohlášení Charty 77. V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval v samizdatu
a v zahraničí. Podílel se na aktivitách skupiny zakázaných českých a slovenských spisovatelů. V letech
1991–1995 byl předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů. V období 1992–1996 byl členem
Rady České televize. Je autorem řady povídek, novel a románů, mezi nejznámější patří knihy Pršelo
jim štěstí (1962) a O bláznech jen dobré (1973, samizdat) a Veliká stavba (1973, samizdat, za tento
román obdržel v roce 1983 exilovou Cenu Egona Hostovského). Některé Trefulkovy prózy se staly
podkladem pro filmové scénáře. Angažoval se v samosprávném moravistickém hnutí, v roce 1996
neúspěšně kandidoval na senátora za Moravskoslezskou koalici ’96. Od roku 2004 vydává naklada
telství Atlantis jeho sebrané dílo, zatím vyšly tři svazky. V roce 2009 Akademie literatury české
udělila Janu Trefulkovi za celoživotní literární dílo Cenu Ladislava Fukse.

v 8 hodin, když na dvou nádražích (Praha-střed a Praha-Libeň) očekávali příjezd sledované osoby. Devět pracovníků
mělo k dispozici celkem tři automobily –
bílou a modrou Škodu 110 a šedomodrý
Renault 16. Trefulka přijel rychlíkem na
první z uvedených nádraží (dnes opět
nese jméno Masarykovo) v 9.20 hod.
Vlakem s ním podle záznamu přijeli

minimálně dva brněnští příslušníci StB,
kteří pomohli s identifikací disidenta
čekajícím příslušníkům z centrálního
sledovacího útvaru.7
Podle záznamu ze sledování se Jan
Trefulka dopoledne 30. října 1974 sešel postupně s několika přáteli, například s literárním historikem Jiřím
Brabcem (následně byl také sledován)

7	
A BS, f. MV-SL, svazek „Drak“, Záznam o zachycení a předání objekta Drak, 30. 10. 1974.
8	Tamtéž, Záznam ze sledování Jana Trefulky, 30. 10. 1974.
9	Tamtéž, Záznam ze sledování – styk Jan, 30. 10. 1974.
10	Tamtéž, Záznam ze sledování Jana Trefulky, 30. 10. 1974.
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a scenáristou Petrem Vodňarukem.
Několikrát telefonoval z pouličních
automatů. Objekt byl po celou dobu
sledování pod kontrolou pracovníků.
Jeho chování je klidné, nejeví známky
kontroly. Z jeho pohybu je znát, že
Prahu zná. Schůzka v kavárně Slavia
s Vodňarukem byla plánovaná. Telefonní
hovory byly obstaveny, bylo uvedeno ve
vyhodnocení akce „Drak“. Sledovači
StB pořídili celkem 32 fotografií.8
Ve 12.05 hod. převzala sledování Jana
Trefulky druhá skupina pracovníků
IV. správy FMV, kterou tvořilo devět
příslušníků tajné policie. Používali
tři osobní vozidla (béžový Renault 16,
vínovou Alfu Romeo a bílou Škodu
110) a jeden mobilní opěrný bod – MOB
(patrně šlo o Škodu 1203), kde byla
umístěna vysílací stanice využívaná
pro spojení. Brněnského spisovatele
postupně sledovali na obědě ve vinárně
Jadran, poté při jeho cestě do bydliště
manželů Vaculíkových v Holešovicích,
v prodejně Tuzexu ve Vodičkově ulici
a na večeři s manželi Jelenou Mašínovou a Pavlem Kohoutem ve vinárně Kajetánka. Akce „Drak“ skončila 30. října
1974 v pozdních večerních hodinách
před jedním z domů v ulici Ve Štíhlách,
kde Jan Trefulka přespal. Paralelně byl
odpoledne sledován Jiří Brabec (čtyři
příslušníci StB, kteří jezdili šedou Volhou a modrou Škodou 110).9
Odpolední a večerní sledování Jana
Trefulky bylo vyhodnoceno opět velmi
stručně. Závěry vyvolávají otázku po
smyslu tohoto nákladného podniku:
Chování objekta je normální. Věnoval
se svým nákupům. Často navštěvoval
telef[onní] budky a někam se snažil volat. Rovněž i jeho chování ve společnosti
Kohouta a jeho manželky v Kajetánce
bylo normální. Z jejich rozhovoru ve
vinárně bylo zaslechnuto jméno Vaculíková. Dále hovořili o svém mládí,
vzpomínali na školu, probírali různé
divadelní hry. Kohout vzpomínal na
svou spisovatelskou činnost.10

Akce „Drak“

Druhý den se sledovací skupina
(celkem jedenáct osob, dva vedoucí je
navíc kontrolovali) sešla v 6.45 hod.
opět v ulici Na Štíhlách. Trefulka vyšel
z domu v 7.30 hod. a odjel do centra,
kde se dopoledne postupně setkal s redaktorem nakladatelství Odeon JUDr.
Pavlem Boškem a literárním kritikem
Josefem Vohryzkem, kteří byli následně
několik hodin samostatně sledováni.
Okolo 11.15 hodin se brněnský spisovatel v Dlouhé ulici podle záznamu náhodně setkal se ženou, s kterou prohodil
několik slov.11 Potom navštívil prodejnu
Tuzexu, kde zakoupil látku. Krátce po
poledni převzala Trefulkovo sledování
další skupina příslušníků IV. správy
FMV. „Objekt“, jak sledovači nazývali
sledovanou osobu, zašel na nádraží,
kde si koupil lístek na rychlík do Brna.
Poté navštívil několik dalších obchodů,
sešel se s Alžbětou Pilátovou, několikrát telefonoval z pouličních automatů
a nakonec se vrátil na nádraží. V 18.25
hodin nastoupil do vlaku a jeho sledování bylo ukončeno.12
Během dvou dnů se na sledování
brněnského disidenta a jeho přátel
podílelo postupně celkem dvaačtyřicet příslušníků Správy sledování
StB, tři jejich vedoucí pak prováděli
kontrolu. Využili řadu osobních automobilů, mezi nimi několik škodovek
(110 a 120), žigulíků, dva Renaulty 16,
dva Fiaty, dvě Alfy Romeo, jednu Volhu
a jednu Tatru 603. Zajistili také „obsazení“ pouličních telefonních automatů
a „zadržení“ jednoho dopisu. Závěrečné
vyhodnocení, které podepsal náčelník
2. oddělení 6. odboru IV. správy FMV
mjr. Zdeněk Svěrkoš, bylo poměrně
stručné a omezilo se zejména na popis
pohybu sledované osoby: Objekt během
svého pobytu v Praze chodil pěšky neb
používal el[ektrickou] dr[áhu], městské
autobusy neb metro. Velmi často volal
z veřejných telefonních automatů, často chodil na WC. Jednou jej svezl Kohout
svým vozem.13

PŘEHLED SLEDOVÁNÍ JANA TREFULKY PODLE KARTOTÉKY IV. SPRÁVY SNB
Datum
Hodiny
		

Krycí název
akce

Hlavní sledovaná
osoba

Útvar StB,
který sledování objednal

30. 10. 1974

8.00–23.10

Drak

Jan Trefulka

1. oddělení 2. odboru X. správy FMV

31. 10. 1974

6.45–18.25

Drak

Jan Trefulka

1. oddělení 2. odboru X. správy FMV

15. 1. 1975		

Mistr

Ludvík Vaculík

2. odbor X. správy FMV

12. 7. 1976		

Dialog

Pavel Kohout

2. odbor X. správy FMV

1. 11. 1976

9.30–21.30

Drak

Jan Trefulka

1. oddělení 2. odboru X. správy FMV

2. 11. 1976

6.30–16.45

Drak

Jan Trefulka

1. oddělení 2. odboru X. správy FMV

Gabriela

Lenka Procházková

2. odbor X. správy SNB

21. 10. 1987		

Zdroj: ABS, Kartotéka IV. S-SNB, film X-58, „Drak“

Spisovatelé Ivan Klíma a Jan Trefulka v ulici Karoliny Světlé, 1. listopadu 1976, okolo 12.15 hod.
Foto: ABS
Podruhé byl Jan Trefulka v Praze sledován na počátku listopadu 1976, opět
šlo o dvoudenní pobyt. Podle návrhu,
který napsal pracovník 1. oddělení
2. odboru X. správy FMV por. František
Vácha měli sledovači dokumentovat
kontakty Jana Trefulky s pravicově zaměřenými spisovateli, především s Pavlem
Kohoutem a Ludvíkem Vaculíkem. Měli
také zjistit, zda se spisovatel nesešel
s básníkem Jaroslavem Seifertem.14

Sledování mělo podobný průběh jako
před dvěma lety. Rozdíl spočíval pouze
v tom, že Jan Trefulka přijel tentokrát
s dramatikem Milanem Uhdem, svým
dlouholetým sousedem. Dva měsíce
před vznikem Charty 77 se postupně
setkali v kavárně Slavia se svými přáteli, spisovateli Ludvíkem Vaculíkem,
Ivanem Klímou, Jelenou Mašínovou,
Pavlem Kohoutem a Jiřím Grušou. Sešel se pak také – stejně jako na podzim

11	Tamtéž, Záznam ze sledování Jana Trefulky, 31. 10. 1974.
12	Tamtéž.
13	
ABS, f. MV-SL, svazek „Drak“, Vyhodnocení akce Drak, 16. 11. 1976.
14	Tamtéž, Návrh na sledování, 1. 11. 1976.
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1974 – s Petrem Vodňarukem a Alžbětou
Pilátovou. Do sledování brněnského disidenta se během dvou dnů v listopadu
1976 zapojilo šestatřicet příslušníků
IV. správy FMV, tři jejich vedoucí pak
prováděli kontrolu. Využili opět řadu
osobních automobilů.15
Ve vyhodnocení akce byla tentokrát uvedena zejména navštívená
místa (vedle bytů svých přátel Trefulka navštívil Klášterní vinárnu,
ÚDA, restauraci U Tomáše, vinárnu
Jadran a radioamatérskou prodejnu
Svazarmu v Budečské ulici). Samotné hodnocení „objektu“ bylo velmi
lakonické a více než o sledovaném
vypovídalo ve skutečnosti nepoměrně více o autorech tohoto dokumentu: Chování objekta bylo pozorné ke
svému okolí.16

Literární historik Jiří Brabec a spisovatel Jan
Trefulka v Hybernské ulici, 30. října 1974, okolo
9.45 hod.
Foto: ABS

PŘÍSLUŠNÍCI IV. SPRÁVY FMV NASAZENÍ V AKCI „DRAK“
Datum

Hodiny

Hlavní sledovaná osoba

Příslušníci sledovacích skupin

30. 10. 1974

8.00–12.05

Jan Trefulka („Drak“)

Dolejš, Maxa, Kohl, Konecký, Kouba, Kučera, Šorel, Růžičková, Vaněk, Kos (kontrola)

30. 10. 1974

9.40–13.15

Jiří Brabec („styk Jan“)

Konecký, Kouba, Vaněk

30. 10. 1974

13.15–17.40

Jiří Brabec („styk Jan“)

Fuchsová, Halík, Jelínek, Mikš, Kos (kontrola), Panocha (kontrola)

30. 10. 1974

12.05–23.10

Jan Trefulka („Drak“)

Boček, Krupka, Mixová, Müllerová, Pláteník, Veselý (MOB), Vondruška, Zděradičková,

			

Žák, Panocha (kontrola)

31. 10. 1974
6.45–12.15
Jan Trefulka („Drak“)
			

Boček, Fuchsová, Halík, Müllerová, Pavlík (MOB), Pláteník, Pospíšil, Říha (MOB),
Srbek (MOB), Zděradičková (MOB), Žák, Křen (kontrola), Panocha (kontrola)

31. 10. 1974

8.30–13.35

Pavel Bošek („styk Ervín“)

Müllerová, Pavlík, Srbek, Žák

31. 10. 1974

13.35–15.15

Pavel Bošek („styk Ervín“)

Dusil, Matoušek, Toma, Vácha, Vojtásková

31. 10. 1974

11.05–16.50

Josef Vohryzek („styk Karel“) Halík, Jandovský, Jílek, Kormunda, Machurka, Polák, Říha, Šíma, Štillerová, Zděradičková

31. 10. 1974

12.15–18.25

Jan Trefulka („Drak“)

Březinová, Kohl, Konecký, Maxa, Mikeš, Presl, Růžičková, Zika, Kos (kontrola)

1. 11. 1976
9.30–12.10
Jan Trefulka („Drak“)
			

Bětík, Brendl, Dolník, Halík, Hlaváč (MOB), Kožíšková, Krejča, Říha (MOB), Těšený,
Tomek (MOB), Lacina (kontrola), Arnolt (kontrola)

1. 11. 1976
12.10–15.30
Jan Trefulka („Drak“)
			

Jílek, Jurkovič, Němeček, Růžičková, Skála, Štabrňák, Štillerová, Velas, Wolf,
Chytka (kontrola)

1. 11. 1976

Lochovský, Popek, Presl, Saveljev, Štarňák, Štádler, Vopěnková, Chytka (kontrola)

15.30–21.30

Jan Trefulka („Drak“)

2. 11. 1976
6.30–11.55
Jan Trefulka („Drak“)
			

Hanák, Růžičková, Skála, Straka, Škvára, Vácha, Velas, Vítek, Wolf, Zubíček,
Chytka (kontrola)

2. 11. 1976

Borik, Jílek, Petr, Šroub, Štádler, Štillerová, Tománek

11.55–16.45

Jan Trefulka („Drak“)

Zdroj: ABS, f. MV-SL, svazek „Drak“
15	Tamtéž, Záznamy ze sledování Jana Trefulky, 1. a 2. 11. 1976.
16	Tamtéž, Vyhodnocení akce Drak 1. a 2. 11. 1976.
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Akce „Drak“

Návrh na sledování Jana Trefulky, 29. října 1974

Foto: ABS
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objektivem tajné policie

1. Jan Trefulka se scenáristou Petrem Vodňa
rukem v kavárně Slavia, 30. října 1974 mezi
10.15–11.25 hod.
2. Jan Trefulka v ulici Dukelských hrdinů,
30. října 1974 okolo 15.15 hod.
3. Jan Trefulka, Jelena Mašínová a Pavel
Kohout ve vinárně Kajetánka, 30. října 1974
mezi 17.35–19.20 hod.
Foto: ABS

1

2

3
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4. Redaktor nakladatelství Orbis JUDr. Pavel
Bošek a Jan Trefulka na nástupišti stanice
metra Muzeum, 31. října 1974 okolo 8.30 hod.
5. Jan Trefulka v Jungmannově ulici, kde se
podle záznamu „náhodně setkal se ženou,
s kterou prohodil několik slov“, 31. října 1974
okolo 11.15 hod.
6, 7. Josef Vohryzek a Jan Trefulka v Jung
mannově ulici, 31. října 1974 mezi 10.55–11.05
hod.
Foto: ABS
5

6

4
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8

8, 9. Jan Trefulka a dramatik Milan Uhde
v ulici Na Příkopě, 1. listopadu 1976 mezi
10.10 –11.55 hod. Úsměv Jana Trefulky
naznačuje, že si byl sledování vědom.
10. Jelena Mašínová a Pavel Kohout na
Gottwaldově (dnes Masarykově) nábřeží,
1. listopadu 1976 okolo 13.40 hod.
Foto: ABS

9

10
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