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Šlo o různorodou společnost, kterou 
po roce 1968 stmelil osud okupované 
země a už předtím události Pražského 
jara a ovzduší liberalizace režimu dru
hé poloviny 60. let, stejně jako odpor 
k následné normalizaci, kdy byla opět 
umlčena veřejná diskuse, obnovena 
cenzura a tajná policie aktivovala tisíce 
svých donašečů. Občan ČSSR byl pod 
dohledem nejrůznějších druhů a typů 
slídilů v místě bydliště, v zaměstnání 
(ve škole) i ve volném čase, přičemž už 
od dob české vlastenecké společnosti 
se tradiční špiclování čili sbírání infor
mací o názorech občanů odehrávalo ve 
veřejných místnostech, tedy v restaura
cích (v tomto ohledu má pivnice U tygra 
neblahou tradici sahající do 60. let  
19. století, kdy do ní docházel policej
ní donašeč, „národní zrádce“ Karel 
Sabina).

1  Původně gotický měšťanský dům v pražské Husově ulici, který byl v době renesance a baroka přestavěn, nese domovní znamení krá
čejícího tygra od roku 1702, přičemž k roku 1816 je v domě zaznamenána pivnice. Později zde byla vyhledávaná Šochova vlastenecká 
kavárna, kde se scházeli čeští vlastenci, četli domácí i zahraniční tisk a předávali si informace. Vedle Josefa Kajetána Tyla sem chodil 
Karel Hynek Mácha, vedle „otce národa“ Františka Palackého i František Ladislav Čelakovský – a také policejní informátor Karel Sabi
na. Od roku 1864 se v lokále U Zlatého tygra začalo čepovat pivo z Měšťanského pivovaru v Plzni. K historii pivnice viz BERNÝ, Lukáš: 
Kde pijí múzy. Sanch, Praha 2015.

2  Citace archivních materiálů pocházejí z dochovaných spisů vedených StB na Milana Hübla (spis „Úhoř“ a „Milan“, ABS, f. Svazky kon
trarozvědného rozpracování – Centrála (MVKR), a. č. 812702 MV), Bedřicha Placáka („Chirurg“, a. č. 833942 MV), Miloslavu Placákovou 
(„Zdravotník“, a. č. 837108 MV), Milana Krejčího („Filmař“, a. č. 766208 MV), Miloslava Šebka („Kantor“, a. č. 809153 MV). Spis Dalibora 
Jedličky se zachoval jen částečně („Libor“, a. č. 525983 MV). Agenturní zprávy ze spisů tajných spolupracovníků, které byly skartovány, 
se nacházejí v kopiích ve spisech výše uvedených sledovaných osob a často se překrývají.

Kdo U Tygra zpíval

Na příkladu vyhlášené staroměstské pivnice U Zlatého tygra1 si můžeme ukázat 
jednu výseč ze systému de facto plošného špiclování, který komunisté zavedli  
po svém nástupu k moci, stále jej rozšiřovali a zdokonalovali. V této studii  
půjde o stolovou společnost U Tygra kolem mého otce Bedřicha Placáka a jeho 
dlouholetého přítele Otty Kličky, která se v hostinci scházela v době normalizace,  
přičemž se zachovalo dostatek archivního materiálu na to, aby šlo sledování  
této společnosti ze strany StB rekonstruovat.2

PeTR PLAcák

Stolová společnost Bedřicha Placáka pod dohledem 
spolupracovníků StB

Štamgastský stůl vedle pípy, u kterého se scházela stolová společnost Bedřicha Placáka a Otty 
Kličky Foto: autor
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Jádro „naší“ společnosti tvořili re
formní komunisté: bývalý náměstek 
FMZV Otto Klička, bývalý náměstek 
ministra kultury Milan Krejčí, bývalý 
rektor vysoké školy politické a člen 
vysočanského ÚV KSČ Milan Hübl, 
bývalý náměstek ministra strojíren
ství Jan Červenka, kteří byli sice po 
roce 1968 ze svých míst vyhozeni, 
ale na ministerstvech a v dalších in
stitucích jim zůstala řada kontaktů, 
které jmenovaní využívali k získávání 
zpráv. O ně se pak U Tygra dělili se 
stolovou společností, ke které vedle 
otce, někdejšího náčelníka chirurgic
kého oddělení vojenské nemocnice ve 
Střešovicích, patřili Miloslav Šebek, po 
roce 1968 vyhozený šéf Ústřední půj
čovny filmů, operní zpěváci Národního 
divadla Václav Bednář, Dalibor Jedlička 
a Karel Kalaš nebo spisovatel Bohumil 
Hrabal, přičemž někteří z uvedených 
byli účastni i jiných stolových společ
ností – podle zprávy agenta „Honzy“ 
(pod tímto jménem byl od roku 1980 
veden u X. správy SNB agenturní sva
zek Miroslava Míky) z 15. dubna 1981 
chodil například Milan Hübl k Tygrovi 
pravidelně v pondělí a v úterý, přičemž 
sedával v zadní místnosti pod parůž
ky. Vlastní stolovou společnost měl 
U Tygra Bohumil Hrabal a stolové 
společnosti otce se účastnil jaksi na
víc. Zvláštní případ byl pak bývalý, po 
roce 1968 vyhozený náčelník Městské 
správy (MS) VB Vladimír Ticháček, 
který společnosti přes své kontakty 
vyřizoval problémy s auty. 

I když se stolová společnost schá
zela v pivnici U Tygra už v 70. letech 
a mnozí účastníci schůzek, včetně otce 
a Kličky, sem chodili už před rokem 
1968,3 náš příběh se odehrává přede
vším v první polovině 80. let – z hle
diska kontrarozvědky získaly schůzky 
novou dimenzi, když se otec v roce 
1981 stal mluvčím Charty 77 a StB se 
začala o stolovou společnost U Tygra 
intenzivně zajímat. Společnost, která 
se v pivnici scházela každé pondělí od 
15 hodin a měla zde vyhrazen prestiž

ní stůl vlevo hned vedle výčepu, byla 
sledovaná komunistickou politickou 
policií přímo v restauraci dvěma tajný
mi spolupracovníky, kteří se schůzek 
účastnili, přičemž „kontrarozvědná 
ochrana“ StB překračovala pochopi
telně rámec pivnice a týkala se i za
městnání, přátel a rodin sledovaných. 
Pokud společnost, respektive někteří 
její členové, od Tygra pokračovali do 
otcova bytu, bylo to automatické, 
protože byt byl odposloucháván. Na
příklad z 21. prosince 1981 existuje ná
sledující záznam z odposlechu hovoru 
otce s Kličkou poté, co přišli z restau
race U Tygra a bavili se o vyhlášení 
výjimečného stavu v Polsku generálem 
Jaruzelským: Pramen  (odposlech bytu 
– pozn. aut.) sdělil, že 21. 12. 1981 se ve 
večerních hodinách sešli MUDr. Bedřich 
PLACÁK a Otto KLIČKA. Přišli z restau-
race U tygra a pokračovali v diskusi 

v bytě u PLACÁKA. […] Dále hovořili o si-
tuaci v Polsku. KLIČKA myslí, že to tam 
„kluci“ ještě neprohráli. PLACÁK sdělil, 
že stávkují takřka všechny továrny, ale 
přesné zprávy nemají. KLIČKA byl silně 
přesvědčen, že z Polska se absolutně ni-
kdy nestane Československo. PLACÁK 
s tím souhlasil a dodal, že tam nebude 
nikdy klid. Výjimečný stav způsobil, že se 
nemohou dost dobře organizovat, ale to 
nemůže trvat věčně. KLIČKA připomněl, 
že důležitý byl arcibiskupův projev. Dále 
prohlásil: „Ty kecy, že to bude BILAKOV-
SKÉ nebo HUSÁKOVSKÉ Polsko, to je 
blbost. S dějinami se nehýbe během dne.“

Soudružská spolupráce

Otec s Kličkou, který sedával v čele 
stolu, zády ke kase a k výčepu, tvo
řili vedoucí tandem pondělní stolové 
společnosti. Jak Kličku, tak otce sle

3  Někdejší číšník Karel Hulata vypraví: Za starého Procházky se Klička a spol. scházeli nahoře v kanceláři, kde si řešili ty svý věci. Procházka 
tu skončil v roce 1974. Archiv autora, rozhovor s K. Hulatou. 

■  Z policajta fízlem
Vladimír Ticháček, původem soustružník, od roku 
1946 člen KSČ, vstoupil do služeb MV v roce 1955, 
v roce 1960 absolvoval Večerní univerzitu marxismu-
-leninismu, v roce 1965 Právnickou fakultu a odbor-
nou školu MV a už v roce 1963 se stal náčelníkem 
MS VB. Jeho slibně se rozvíjející kariéru (v osobní 
kartě Ticháčka z roku 1964 stojí v kolonce plánovaná 
hodnost: generálmajor) přetrhlo Pražské jaro, kdy 
špatně odhadl situaci a ocitl se na nesprávné straně. 
Ještě 28. října 1968 byl povýšen z podplukovníka 
na plukovníka, aby byl v březnu následujícího roku 
odvolán z funkce, 19. září 1970 vyloučen z KSČ  
a 31. ledna 1971 propuštěn ze služebního poměru. 
V roce 1972 mu byla i odebrána vyznamenání Za 
vynikající práci (1960) a Za službu vlasti (1962). 
Dne 5. března 1973 na něj byl založen osobní svazek, který byl už 2. července 1973 převeden 
na agenturní svazek pod krycím jménem „Jarda“. I když z policejního ředitele klesl Ticháček až 
na nejnižší policejní úroveň hospodského udavače, zůstaly mu z doby jeho šéfování nejrůznější 
kontakty dovnitř VB a stolová společnost U Tygra – a na prvním místě můj otec – ho využívala 
k pomoci při získávání technického osvědčení k autu a při vyřizování obdobných patálií, havárií 
apod. Dalo by se říci, že v případě Ticháčka u stolové společnosti U Tygra zvítězila užitečnost 
nad ostražitostí. Ticháčkův spis se sice nedochoval, ale zprávy agenta „Jardy“ pravidelně týden 
co týden procházejí dochovanými spisy otce, Krejčího, Šebka i Hübla. 

Fotografie agenta Ticháčka pro potřeby sledování U Tygra Foto: ABS
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dovaly tajné služby už řadu let: na otce 
zavedla StB spis v roce 1974, ale už 
v 60. letech byl sledován vojenskou 
kontrarozvědkou, Otto Klička rozvěd
kou i kontrarozvědkou už v 50. letech. 
V „našem“ období byl Klička „rozpra
cováván“ na centrále StB (X. správa 
SNB), zatímco otec na SStB Praha. Při 
sledování stolové společnosti U Tygra 
obě správy StB spojily své síly. Dnes  
15. 2. 1982 provedl nstržm. Miklušák 
(z 2a odboru SStB Praha – pozn. aut.) 
jednání se s. Vondruškou z X. S-SNB –  
1. odb. Jednalo se o koordinaci akcí CHI-
RURG (MUDr. Bedřich PLACÁK) a akce 
OTA (Otto KLIČKA). Oba jmenovaní se 
pravidelně scházejí v restauraci „U Tygra“ 
s dalšími neznámými osobami, stojí 
v estébáckém záznamu z 16. února 
1982, který se nachází v otcově spisu, 
přičemž bylo dohodnuto, že „neznámé 
osoby“ budou „ustanoveny“, tedy roz
kryty s využitím možností IV. správy 
SNB, tedy Správy sledování. 

„Sledovačka“, která měla odhalit 
návštěvníky U Tygra, byla realizována 
1. března. V 17.15 hodin bylo započato 

zachytávání CHIRURGA v restauraci 
U Zlatého tygra. V této době se již CHI-
RURG v uvedené restauraci nacházel. Byl 
prostovlasý, oblečen v šedé sako, šedé 
kalhoty, hnědé boty. V restauraci seděl 
u stolu ve společnosti dvou neznámých 
mužů do zjištění – MILAN a RADEK.

CHIRURG s MILANEM a RADKEM 
seděli u stolu vedle výčepu, popíjeli pivo 
a navzájem se živě bavili. V 18.15 hodin 
se CHIRURG s MILANEM a RADKEM 
rozloučil podáním ruky a v tuto dobu 
bylo sledování CHIRURGA skončeno za 
účelem zjištění styků MILANA a RAD-
KA. 

„Ustanovit“ oba muže se sledovačce 
podařilo: už tři dny nato, 4. března, 
podal npor. Vondruška z X. správy 
SNB návrh na zavedení spisu na Mi
loslava Šebka, což byl „styk Milan“: 
Předkládám návrh na zavedení spisu PO 
[prověřovaná osoba] do problematiky 
exponentů pravice, který bude veden 
na 1. odboru 1. odd. pod krycím názvem 
„KANTOR“ na osobu: ŠEBEK Miloslav, 
zaměstnán čs. státní filmová distribuce. 
Agenturně operativní cestou bylo zjiště-

no, že jmenovaný udržuje aktivní styky 
se signatáři CH 77 a některými expo-
nenty pravice jako např. B. PLACÁKEM,  
O. KLIČKOU, M. HÜBLEM a dalšími.

Zatímco Šebka si vzala „na starost“ 
X. správa SNB, o druhého ze ztotož
ňovaných mužů, Milana Krejčího, se 
měla postarat pražská SStB, která 
si dala načas a na Krejčího zavedla 
PO spis pod krycím názvem „Filmař“ 
12. března 1982. V návrhu na jeho zalo
žení z předešlého dne stojí: Já, nstržm. 
Pavel Miklušák, starší referent 2. oddě-
lení 2a odboru Správy StB Praha před-
kládám návrh na založení PO spisu na 
osobu: PhDr. Milan Krejčí, nar. 15. 8. 1921 
v Brně, býv. člen KSČ, dříve zam. jako 
novinář, ovládá ruštinu, němčinu, fran-
couzštinu – náměstek ÚŘ Čs. filmu, nyní 
důchodce, brigádně odborný pracovník 
Galerie hl. m. Prahy. Agenturně-opera-
tivními prostředky bylo zjištěno, že se 
jedná o osobu, která udržuje pravidelný 
styk se členem kolektivu mluvčích CH-77 
MUDr. B. PLACÁKEM. Udržuje také sty-
ky s dalšími nepř. osobami jako Milanem 
HÜBLEM, Otto KLIČKOU a dalšími. 

Podobenky členů stolové společnosti U Tygra ze spisu akce „Chirurg“ Správy sledování. Nahoře zleva Bedřich Placák, Otto Klička, Milan Krejčí (styk 
„Radek“) a Václav Bednář, dole zleva Dalibor Jedlička, Karel Kalaš, Jan Červenka a Miloslav Šebek (styk „Milan“). Foto: ABS
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Mašinerie fízlování se začala rozjíž
dět, což ovšem znamenalo především 
mašinerii instituce, která sama sebe 
vyživovala: „nepřátelské osoby“ nejen 
sledovala, hlídala, pronásledovala, ale 
sama je i vyráběla – na objednávku 
KSČ a její ideologie. Samožer slídění 
StB a celé její existence nedokazuje 
nic lépe než Správa sledování. 

Dne 15. března je nasazeno několik 
estébáků se záměrem slídit U Tygra 
(a také pít pivo). Sledování U Tygra 
započato v 15.00 hodin se záchytem 
CHIRURGA v restauraci U Zlatého tygra 
(Vítek, Křen), stojí v záznamu ze sle
dování akce „Chirurg“ ze stejného 
dne. V 15.50 hodin přišel CHIRURG do 
uvedené restaurace, což je prakticky 
obsah zprávy a výsledek celé akce, 
přičemž estébák Vítek měl večeři 
a vypil šest plzní, estébák Křen měl 
rovněž večeři a vypil sedm plzní. Další 
estébáci seděli v autě na ulici poblíž 
restaurace.

Po ztotožnění začala StB sbírat ma
teriály k členům stolové společnosti  
a zjišťovat, zda by se něco z jejich 
minulosti nedalo využít proti nim, 
případně je získat ke spolupráci. Ve 
stejný den, kdy pražská StB zaregis
trovala Krejčího, požádala kolegy 
v Brně, odkud pocházel, aby jí poslali 
výpis z archivního svazku, který byl 
na něj v Brně veden. 

Brno odpovědělo 25. března: Jme-
novaný byl získán dne 31. 3. 1953 org. 
KS-MV Brno ke spolupráci na základě 
ideologickém a částečně pod politickým 
nátlakem. […] Otec jmenovaného byl 
zednický mistr, sám stavěl domy, čímž 
získal dostatek peněz na to, aby si posta-
vil sám svůj vlastní činžovní dům, který 
měl hodnotu přes 1 milión korun. Rodiče 
se řadili mezi lepší společnost a to agrár-
nickou. Po r. 1945 vstoupil Krejčí do KSČ. 
Naposledy pracoval jako lektor krajské 
poradny a studovny marx-leninismu při 
KV KSČ. Z důvodů jeho postavení s ním 
byla spolupráce v r. 1955 přerušena. 

O co šlo a zda o něco šlo, zachované 
dokumenty nesdělují. Z pohledu Krej
čího kritického vystupování U Tygra 
vůči všemu režimnímu a naopak jeho 
chvály především ekonomického sys
tému kapitalistických zemí, které na
vštívil, vypadá jeho angažmá v KSČ 

spíše jako generační vzpoura proti 
„buržoazním“ rodičům. 

Dva dny předtím získala X. správa 
SNB kádrový profil druhého ze „zto
tožněných“ mužů, Miloslava Šebka: 
Po pracovní stránce byl vždy hodnocen 
jako velmi schopný a ambiciózní pra-
covník, který byl k lidem nemilosrdný 
a mezi podřízenými budil patřičný re-
spekt. Na filmových festivalech dělával 
konferenciéra, pro což měl velmi dobré 
předpoklady, a to vzhledem ke svému 
zevnějšku, společenskému vystupo-
vání a v neposlední řadě i jazykovým 
znalostem (německy, anglicky). Je tři-
krát rozvedený a jeho velkou slabostí 
jsou hezké ženy. Po propuštění [z] ÚPF 
[Ústřední půjčovny filmů] odešel pra-
covat do Filmového archivu na Žižkově, 
kde zastával pouze podřadné funkce. 
Vedoucí kina Ponrepo do r. 1973, kdy 
byl propuštěn. Poté dělal asi jeden rok 
recepčního v hotelu Ostaš na Žižkově. 
Naposledy pracoval jako skladník Drob-
né zboží Praha 1 a Obchodní dům sport.

K tomu si StB poznamenala, že se 
jmenovaným bude po předloženém ná
vrhu proveden zpravodajský pohovor. 
V „návrhu“, který vyhotovila centrála 
StB 15. dubna 1982, je uvedeno: K osobě 
jmenovaného bylo agenturně-opera-
tivní cestou zjištěno, že udržuje časté 
styky s Ottou KLIČKOU, B. PLACÁKEM,   
M. HÜBLEM, B. HRABALEM (spisovatel) 
a dalšími zájmovými osobami X. S-SNB, 
které se každé pondělí scházejí v pivnici 
u „ZLATÉHO TYGRA“ a společně kon-
zultují aktuální vnitropolitické a mezi-
národní aktuality. Cílem prováděného 
zpravodajského pohovoru bude ověření 
stávajících možností a vhodnosti jme-
novaného pro eventuální zpravodajské 
využití do problematiky tzv. pravicových 
sil. Pohovorem bude rovněž ověřen vztah 
jmenovaného k orgánům MV. 

Mezitím pokračovalo „ztotožňová
ní“ dalších členů stolové společnosti 
U Tygra. Starší referent 2a odboru  
SStB Praha nstržm. Miklušák sesta
vil zprávu ze sledování v pivnici dne  
15. března 1982 (ze záznamu není 
jasné, zda byl sám v restauraci, nebo 
zprávu zapsal na základě podkladů 
ze sledovačky), která měla nadpis 
„Schůzka nepřátelských osob v re
stauraci ‚U Tygra‘“: Pramen (operativní 

pracovník – pozn. aut.) sdělil, že dne  
15. 3. 1982 se v restauraci „U Tygra“ sešel 
člen kolektivu mluvčích CH-77 Bedřich 
PLACÁK s několika muži. Obsah roz-
hovoru pramen nezjistil. Mezi přítom-
nými byli PhDr. Otto KLIČKA, Václav 
PRAŽÁK, Miloslav ŠEBEK, Milan HÜBL, 
Milan KREJČÍ, Karel KALAŠ, nár. umě-
lec Václav BEDNÁŘ, Dalibor JEDLIČKA 
(všichni 3 herci ND), Bohumil HRABAL – 
spisovatel, ing. Josef KLOUČEK, Jan 
ČERVENKA, Miloslav KNOTEK a JUDr. 
Martin KLIČKA. Dle pramene se většina 
přítomných zde schází pravidelně kaž-
dé pondělí. Podle estébáka Miklušáka 
operativní význam spočívá ve zjištění, že 
se v restauraci U Tygra scházejí umělci 
ND s nepřátelsky orientovanými osoba-
mi. Hotová Prodaná nevěsta!

Operní „rôle travesti“

Prověrkami v databázích StB zjistila, 
že člen stolové společnosti U Tygra, 
operní zpěvák Dalibor Jedlička byl 
v minulosti už jednou veden coby 
tajný spolupracovník StB. Vše zača
lo během základní vojenské služby. 
V roce 1952 ho získala ke spolupráci 
vojenská kontrarozvědka na základě 
vydírání, kdy měl Jedlička spáchat 
nějaký trestný čin. 

Ze 7. prosince 1952 se zachoval 
návrh na získání Jedličky jako spo
lupracovníka VKR 11. pěšího pluku: 
Navrhovaný bude vázán ku spolu-
práci na základě kompromitujícího 
materiálu, který byl k jeho osobě zís-
kán a protokolárně podchycen. Bude 
použit k  rozpracování závadových 
osob u hudební čety. V poslední době 
dochází do skupiny důstojníků npor. 
Jiříka, kde se odbývají různé mejdany 
a mnoho se požívá lihových nápojů. 
Protože se těchto mejdanů zúčastňu-
je, bude použit k jejímu rozpracování 
a případně k získání kompr. materiálu 
na některého člena skupiny, kterého by 
pak pod jeho tíhou bylo možno vázat 
jako spolupracovníka na štáb pluku. 
Vzhledem k jeho povaze, inteligenci 
je zde možno předpokládat, že z něho 
bude velmi dobrý spolupracovník VKR 
zvláště proto, že je na něho dostatečný 
kompromitující materiál a jmenovaný 
je si tohoto plně vědom.
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Plán provedení vázání:
Po školení se zaměřím ihned na to, 

aby spolupracovník napsal za mé pří-
tomnosti vlastnoruční zprávu na voj. 
Leoše Kaltofena, rovněž člena DZN 
[Divadla Z. Nejedlého] v Opavě. […] 
Dále jej prošetřím k dalším závadovým 
osobám v tomto divadle. Zprávu jak 
již výše uvedeno napíše vlastnoručně 
před ŘO [řídící orgán]. A tím se celý 
kompromitující materiál ještě na jeho 
osobu rozšíří. Nepředpokládám, že by 
na spolupráci nepřistoupil. Bude-li mít 
vážný důvod, který by mu ve spolupráci 
bránil, dám mu k podepsání slib mlčen-
livosti a o jeho obsahu jej poučím. RVKR 
11. pěší pluk, ppor. Hora Jiří.

Poslední věta je důležitá – sám svůd
ce připouštěl možnost volby. Jedlička ji 
však nevyužil. V průběhu vázání pak 
měl prohlásit, že chce všechno to, co 
udělal, odčinit. Velmi dobrou spolupra-
cí s VKR. […] Spolupracovník HELENA 
(tak si Jedličku VKR označila – pozn. 
aut.) má velmi dobrý poměr ku své ro-
dině a velmi by ho mrzelo, kdyby byl 
zavřený protože tím by trpěla jeho dráha 
života, na které právě je kdy se o něho 
takřka perou divadla a rovněž i film 
projevil zájem. Zapsal ppor. Hora Jiří 
zápasící s třídním nepřítelem stejně 
úporně jako s českým jazykem. Když 
skončila vojna, byl spis „Helena“ ulo
žen do archivu. Ve skutečnosti si jen 
Mefisto dával načas. 

Uplynulo několik let Jedličkova pů  
sobení v ostravském divadle, kam 
přešel z Opavy, a zpěvák měl 15. srp  
na 1958 vycestovat na tři dny do Ra
kouska, aby si vyřídil angažmá ve ví
deňské opeře. Dne 11. srpna 1958 byl 
prostřednictvím cizineckého oddělení 
v Ostravě pozván k pohovoru, přičemž 
byl varován před „možnými provoka
cemi ze stran sil nepřátelských ČSR“, 
které operují ve Vídni. Estébáci chtěli 
zjistit, zda nechce utéct a také zda by 
s ním nebylo možno obnovit spoluprá
ci. Když byl dotázán, jestli by byl po 
návratu ochoten pohovořit si s orgány 
MV o svých zážitcích z Vídně, Jedlička 
souhlasil. Bylo s ním domluveno tele
fonní heslo pro další kontaktování, kdy 
se měl operativní pracovník představit 
jako „Vídeňský“ pod legendou dotazu 
k postavě v Borisu Godunovovi. Mefis

tofeles předložil úpis a pero, další krok 
byl plně v Jedličkově „kompetenci“.

Ten to podle všeho nepovažoval za 
zvláštní dilema. Dne 18. září 1958 byl 
kandidát „Libor“ na Krajské správě 
MV v Ostravě vytěžen ke své cestě do 
Vídně a k situaci ve Státním divadle 
Ostrava. Ze stejného dne se zacho
val i Jedličkův vlastnoručně napsaný 
a vlastnoručně podepsaný slib spolu
práce s StB: Prohlašuji tímto, že jsem 
ochoten spolupracovat s orgány MV 
z vlasteneckých pohnutek. Úkoly mně 
svěřené budu plnit dle svého svědomí 
dobře a odpovědně. Zprávy napsané 
budu podepisovat pseud. Libor.

Když v roce 1960 přešel Jedlička 
z Ostravy do Národního divadla v Pra
ze, převzala spis „Libor“ III. správa 
MV, „ref. burž. inteligence, kultura“. 
Ve vyhodnocení z 10. října toho roku 
stojí, že se Jedlička po dobu spolupráce 
jevil jako seriózní a schopný pracovník. 
K dobru je mu ale třeba připsat, že na 
základě jeho zpráv nebyla realizována 
žádná osoba, jak se ve vnitráckém žar
gonu označovalo něčí zatčení, a „Li
bor“ také nedostal žádnou finanční 
odměnu.

StB v Praze se pokoušela využít Jed
ličku v prostředí ND a v širší kulturní 
obci. Tentokrát ale odolal. Průběh po-

Zápis ze sledování stolové společnosti Foto: ABS
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hovoru jednoznačně potvrdil, že možnos-
ti spolupracovníka jsou velmi omezené, 
smyslem jeho činnosti je upevnit svoje 
umělecké postavení v opeře. Tomu vě-
nuje všechen svůj volný čas. Neudržuje 
bližších důvěrných styků a ze všeobec-
ných dotazů bylo zřejmě, že jeho znalosti 
o poměrech ND i o jednotlivých osobách 
jsou velmi povrchní, stojí v záznamu 
z pohovoru uskutečněného 28. března 
1961. Jedlička se evidentně snažil ze 
spolupráce vyvázat a mimo jiné vnit
rákům sdělil, že jeho manželka o jeho 
spolupráci s MV ví, což bylo závažné 
porušení konspirace a zásad mlčen
livosti. (Že by v Jedličkově vzepření 

se StB sehrála roli jeho žena? Nebo 
dosáhl kariérního vrcholu a StB už 
nadále využívat nepotřeboval?)

Když StB zjistila, že jí u Jedličky 
v ND pšenka nepokvete, uložila spis 
„Libor“ do archivu. V návrhu na ulože
ní z 24. října 1964 se uvádí: Vzhledem 
k tomu, že jmenovaný byl zavázán ke 
spolupráci na podkladě trestní činnosti 
a po stránce politické se jeví jako nevy-
hraněná osoba a dále proto že o jeho 
osobu dle záznamu v kontrolním listě byl 
projeven operativní zájem, navrhujeme 
svazek archivní číslo 525983 ponechat 
v archivu na 10 let. Ten, kdo návrh 
schvaloval, k němu rukou připsal: 

Doba úlože svazku stanovena do roku 
1999. Tak dlouho měla trvat propouš
těcí lhůta Jedličky z osidel StB. K jeho 
smůle (či štěstí?) dříve, než tato lhůta 
doběhla, mělo dojít k dalšímu mimo
uměleckému angažmá operního zpě
váka coby tajného konfidenta. Když 
StB zjistila, že mezi pondělní stolov
níky U Tygra dochází i Jedlička, „svého 
muže“ aktivovala. Dne 22. dubna 1982 
byl zaregistrován jako kandidát tajné 
spolupráce a 17. září téhož roku „po
výšen“ na důvěrníka 2a odb. pražské 
SStB pod krycím jménem „Modřín“.

číšník, s kterým si tykají

Aby byl kruh uzavřen, StB si „proklep
la“ i zaměstnance restaurace. Dne  
25. ledna jednal nstržm. Miklušák na 
OHK (Odbor hospodářské kriminality) 
Praha 1 v Krakovské ulici se s. Sýko
rou. Podle estébáckého záznamu se 
jednalo o prověrku zaměstnanců restau-
race „U Tygra“, kam pravidelně dochází 
Bedřich PLACÁK, objekt akce CHIRURG. 
Bylo dohodnuto, že prověrku provede  
s. Sýkora a doporučil navíc se obrátit na 
s. Šibravovou, náměstkyni pro personál-
ní práci v podniku RaJ Praha 1. 

Podezřelé bylo už jen to, že si někte
rá ze sledovaných osob s personálem 
tykala. Podle AZ č. 22/82 (v pořadí  
22. agenturní zprávy z roku 1982), kte
rá se nachází ve spisu Milana Hübla, 
hlásil agent „Honza“ alias Miroslav 
Míka, že dne 31. března 1982 seděl 
Hübl v restauraci U Tygra ve společ
nosti šesti mužů, kteří v podstatě neho-
vořili a věnovali se pití piva, zřejmě však 
šlo o jeho známé. Pramenu však nikoho 
nepředstavil, ale tykal si s číšníkem, kte-
rého oslovoval „STANDO“. Na základě 
této AZ předložila StB 27. května 
1982 v propůjčeném bytě „Honzovi“ 
fotografie číšníků z restaurace U zlatého 
tygra v Praze 1, kde se doc. HÜBL schází 
s přáteli a s jedním z číšníků je v dobrém 
vztahu. Z předložených fotografií pramen 
ztotožnil číšníka, se kterým si doc. HÜBL 
tyká. Jedná se o: KOLÁŘ Bohumil… 

V dokumentu následuje poznámka, 
že Kolářovi bude věnována operativní 
pozornost. V tu dobu byla ovšem Státní 
bezpečnost opožděná za vývojem udá
lostí: 14. května totiž Bohumil Kolář se 

Druhá strana zápisu Foto: ABS
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svojí ženou odjel na desetidenní zájezd 
s Čedokem do Rakouska a západního 
Německa, z kterého se nevrátili. (Za 
nedovolené opuštění republiky byli sa
mozřejmě souzeni. Podle vyšetřovacího 
spisu si v západním Německu otevřeli 
vlastní hostinec.)4

V otcově spisu je k datu 22. září 1983 
zachován dokument nadepsaný „Se
znam zaměstnanců provozovny U zl. 
Tygra“, který si nechala vypracovat 
StB. Je v něm uvedeno celkem jede
náct osob, včetně kuchařek a topiče, 
s daty narození, jejich pracovní náplní 
a adresou bydliště. StB si bezpochyby 
nechala všechny prolustrovat. Podle 
záznamů z registrů se jí nikoho z číš
níků nepodařilo získat. 

Na peripetie s StB vzpomíná tehdej
ší číšník a dnešní vedoucí hostince 
Karel Hulata: Tady byl tehdy každej 
třetí estébák a oni chtěli získat někoho 
i přímo z personálu, který by jim dodá-
val informace zase jiného rázu. Dělali 
tady jednou elektriku, to bylo tak kolem 
roku 1984, byl tady nějaký elektrikář, 
který mi nabídl, jestli nechci koupit 
džíny, což bylo nedostatkové zboží, tak 
jsem řekl že jo a domluvili jsme se. Bylo 
to dole v baru v Alhambře, kde jsem si 
džíny koupil od nějakého chlapa, a když 
vycházím nahoru, tak vidím, jak tam 
stojí dva. Tak jsem se otočil, že vyjdu 
druhým východem, a tam byli taky dva. 
Čapli mě pod křídla a už mě vedli do 
Bartolomějský, a teď na mě, že jsem 
koupil kradený džíny. Já na to, jak to 
mám vědět, že jsou kradený, já je nor-
málně koupil a zaplatil je. Různě to na 
mě zkoušeli a teďko – všechno z kapes 
ven! Mysleli si, jestli nebudu mít nějaké 
valuty nebo co. Já měl jen kasírtašku, 
kde byla na straně jednodolarová ban-
kovka, jak se to nosilo, a oni: Co to je! 
Říkám, že to je pro štěstí, a nakonec 
z nich vylezlo, že by potřebovali vědět, 
kdo k Tygrovi chodí. Já na to, podívejte 
se, to vy víte líp než já, to vám přece 
nemusím říkat. Oni na to, že by rádi 
věděli, co se u stolů řeší atd. Povídám 
jim na to, helejte se, jak si to předsta-
vujete v tom rachotu, který tady je – to 

si jako myslíte, že se nahnu nad stůl 
a budu poslouchat, co si kdo povídá, 
když tam není slyšet vlastního slova, 
a kdybych se o něco podobného pokusil, 
tak všichni ztichnou, protože by to bylo 
podezřelý. Oni hm, hm, a na závěr pro-
hodili: Ale kdyby tam někdo prodával 
kradené zboží, tak nám řeknete?! Já na 
to: No dobře. Rozloučili jsme se a tím to 
naštěstí skončilo. Pak se tady ale zčis-
tajasna objevil nový číšník, kterého sem 
naveleli z podniku, nějaký Karel Kunc, 
a ten se speciálně vyptával na stůl Klič-
ky a vašeho otce, ten byl jasnej, a pak 
zas najednou zmizel a bylo to vyřízený. 
Takže takhle jsem tomu unikl. Oni těch 
donašečů tady měli beztak dost. Klička 
seděl vždycky tady v čele, zády ke kase, 
a vedle něj váš otec, Dalibor Jedlička 
a tak dál. To nikdo nemohl slyšet, co 
si tam povídají.5

Pistole

Záhy se podařil první agenturní úlo
vek. Z 5. května 1982 pochází AZ TS 
(tajného spolupracovníka) „Jardy“, 
kterou agent předal na schůzce s řO 
(řídícím orgánem) v KB (konspiračním 
bytě). Agent „Jarda“ StB vyzradil, co 
mu na setkání U Tygra 3. května 1982 
sdělil otec: Příslušníci StB 2x v minulém 
týdnu zadrželi jeho syna Jana PLACÁKA 
– sig. Ch-77. poprvé byl zadržen v restau-
raci a to na dobu 53 hodin. O několik 
dní později jej zadrželi v zaměstnání. […] 
Příslušníci StB se chovali hrubě a konali 
hůře než gestapáci. Dle TS Bedřich PLA-
CÁK bude nyní psát stížnost.

Jednalo se o to, že bratra StB zařa
dila do akce „Prevence“, která měla 
sloužit na území hl. m. Prahy k před
cházení kriminální činnosti. Když se 
poblíž našeho bydliště udál nějaký 
trestný čin, jako bylo např. vyloupení 
kostela v Bohnicích, byl bratr předve
den k výslechu. 

O dva týdny později, 20. května, 
agent „Jarda“ ze setkání 17. května 
hlásil: Pramen [TS JARDA] se setkal 
s MUDr. Bedřichem PLACÁKEM v re-
stauraci U Tygra. Byla zde i PLACÁKOVA 

manželka. Mimo jiné sdělil PLACÁK pra-
menu, že jeho mladší syn má problémy 
ve škole. Byl vyšetřován orgány VB jako 
člen záv. skupiny. Jedná se pravděpodob-
ně o žáky stejné školy. Jeden z nich měl 
údajně v držení střelné zbraně. 

Šlo o to, že otec měl doma dvě pisto
le, které uschovával jako památku na 
svou účast ve Slovenském národním 
povstání – jednu vlastní ČZ a druhou 
trofejní německou Parabelu, kterou 
ukořistil důstojníkovi SS zlikvido
vanému v přestřelce ve Vlárském 
průsmyku, když ho jeho partyzánská 
skupina přecházela. Pistole nebyly 
funkční (měly provrtané komory) a mě 
coby učně nenapadlo nic lepšího, než 
je tajně vzít a pokusit se je na dílně ve 
škole opravit. Někdo mě udal a přijela 
si pro mě kriminálka (v tu dobu prý 
v Suchdole někdo při loupežném pře
padení zastřelil pumpaře). Kriminalis
té zjistili, že to je falešná stopa, a celá 
věc by tím pravděpodobně skončila, 
kdyby StB neměla U Tygra nastražené 
ucho v podobě agenta „Jardy“. Díky 
jeho raportům se o patálii s pistole
mi dozvěděla StB, která následně věc 
znovu rozvířila a snažila se, aby byl 
otec obviněn z trestného činu nedo
voleného ozbrojování. 

MUDr. Bedřich PLACÁK se setkal 
s pramenem, hlásil „Jarda“ na schůz
ce s StB 16. června 1982, a sdělil mu, 
že StB zahájila novou fázi útoků proti 
jeho osobě prostřednictvím jeho rodi-
ny. Po starším synovi Honzovi, který 
byl několikrát u výslechu, se přísl. StB 
začínají zajímat o mladšího syna Petra. 
Minulý týden jej pracovníci kriminální 
služby odvezli přímo ze zaměstnání. 
Chovali se už daleko „nepříjemněji“ než 
minule. Po krátkém výslechu jej předa-
li orgánům StB, kteří jej vyslýchali asi  
4 hodiny. Při výslechu uráželi MUDr.  
B. PLACÁKA s celou rodinou, Petr PLA-
CÁK musel předat své básně, které si 
píše. Dle pramene PLACÁK považuje 
tuto akci za další stupňování represí 
proti své osobě. 

Když se do věci zapojila StB, pražská 
mordparta, které muselo být jasné, že 

4  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MVV), vyšetřovací spis a. č. V35825 MV.
5  Archiv autora, rozhovor s Karlem Hulatou. 
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jde o politickou kauzu, se z kriminál
ní služby přeměnila na nástroj boje 
s ideologickým nepřítelem a iniciativ
ně s StB spolupracovala. Estébákům 
předala mé texty, které mi zabavila 
při prohlídce na dílně. Mezi nimi byla 
i povídka o tom, jak jsem si přihláškou 
do SSM vytřel zadek, nebo text o ko
munistických kolchoznicích z plakátů, 
které obživnou a masturbují kuku
řičnými klasy. Díky „Jardovi“ mi StB 
následně uspořádala „literární čtení“ 
v Bartolomějské č. 7, kam předvolá
vala rodiče mých kamarádů, dávala 
jim číst mé výtvory a tvrdila jim, že 
jsme neonacisté, slavili jsme v lomu   
na Americe Hitlerovy narozeniny 
a navíc jsme homosexuálové.

O anabázi s pistolemi referuje i dal
ší člen stolové společnosti, důvěrník 
„Modřín“, který se 21. září 1982 se
šel ve „veřejné místnosti“ s nstržm. 
Miklušákem z 2a odboru SStB Praha 
(zatímco bývalý policajt „Jarda“ byl vy
těžován v konspiračním bytě, důvěrní
ku „Modřínovi“, který nebyl v pravém 
smyslu „jejich člověk“ – kdysi byl zís
kán na základě kompromitace – , StB 
své zázemí neprozrazovala a scházela 
se s ním v restauracích). O setkání 
U Tygra 13. září 1982 „Modřín“ hlásí: 
Jmenovaný (MUDr. Bedřich PLACáK – 
pozn. aut.) se zmínil, že má problémy 
s bezpečností. Z války měl doma zbraně, 
které jeho syn nyní objevil a dokonce je 
půjčil spolužákovi. Nejdřív byl Placák 
i se synem vyšetřováni kriminálkou. Již 
se zdálo, že bude všechno v pořádku, 
ale kriminálka celou věc předala StB, 
takže mu nyní opět nastaly problémy. 
Několikrát jej i syna vyslýchali a opět mu 
znepříjemňují život. Na závěr rozhovoru 
PLACÁK prohlásil, že již má politiky dost, 
protože jak prohlásil: „Každé ideje, ve 
kterou věřil, se nakonec zmocnily svině.“

Nakonec se ovšem ukázalo, že StB 
přeci jen nebyla všemocná. Obžalo
vat odbojáře z druhé světové války 
za držení trofejních pistolí, které byly 
nefunkční, byla asi i na normalizační 
Československo příliš silná káva a celá 
věc skončila v přestupkovém řízení 
na národním výboru, kde otec dostal 
pořádkovou pokutu sto korun. Když 
pak před komisí pateticky pronesl, že 
nechápe, jak ho může režim trestat 

za to, že bojoval proti nacistickým 
okupantům se zbraní v ruce, jedna 
z předsedajících soudružek to nevy
držela a rozplakala se. Újmu z několik 
měsíců trvající akce StB měla nakonec 
sama „matka strana“.

Stačilo říci ne

Ani Mefistofelovi se ne vždy podařilo 
ulovit svého doktora Fausta. Vztah 
občan a StB měl často jediné před
znamenání, a tím byl strach, který – 
jak známo – mívá velké oči. Pokud se 
člověk vzepřel či nějak vykroutil, StB 
ho často nechala být už jenom z toho 
důvodu, že bylo jasné, že takový člo
věk si to nenechá pro sebe – strach 
a mlčenlivost byly hlavní zbraň, s je
jichž pomocí se snažila tajná policie 
ovládnout vytipované osoby. 

Podle citovaného návrhu na „po
hovor“ si člena stolové společnosti 
U Tygra Miloslava Šebka předvolala 
StB na 18. června 1982. Šebkovi bylo 
jasné, o co jde, a když ho estébáci za
čali „vytěžovat“ pod legendou před
stíraného zájmu o to, zda se stýká 
s bývalými spolupracovníky, kteří 
byli stejně jako on propuštěni z ÚPF, 
šel rovnou k věci, tedy k „Tygrovi“. 
V záznamu z pohovoru je uvedeno: 
M. ŠEBEK nás sám informoval o tom, 

že má ještě několik přátel, se kterými 
jednou týdně zajde na pivo ke zlaté-
mu tygrovi. Při dotazu o jaké přátele 
se jedná, uvedl jmenované osoby Dr.  
B. PLACÁKA, O. KLIČKU, ZAHRADNÍKA, 
KREJČÍHO a MARKOVA. K tomu dodal, 
že se s uvedenými přáteli zná již dlouhá 
léta a s některými také chodí hrát karty 
k Vlastě ŠIMÁKOVÉ. Šebek se přihlásil 
ke svým přátelům s jednoznačným 
závěrem: M. ŠEBEK nás dále sezná-
mil s tím, že asi před 3 roky zpět byl 
kontaktován orgány StB, kteří jej nutili 
k tomu, aby s nimi spolupracoval, což 
prý kategoricky odmítl. Dodal, že stře-
dem zájmu StB byli právě Dr. PLACÁK, 
KLIČKA a ing. MARKOV. […] Vzhledem 
k tomu, že pohovorem byl zjištěn nega-
tivní vztah M. ŠEBKA k orgánům MV, 
nebyl s jmenovaným v závěru jednání 
domluven opětovný kontakt, při kterém 
by se ověřovala jeho vhodnost a možnos-
ti pro eventuální zpravodajské využití 
v problematice pravicových sil. Šebek se 
schůzek se svými přáteli nevzdal a ze 
zachovaného spisu nevyplývá, že by 
ho StB kvůli tomu ještě nadále nějak 
otravovala či popotahovala. 

Z „úhoře“ „milanem“

Poněkud jiné to bylo s dalším členem 
pondělní stolové společnosti U Tygra, 

Bedřich Placák na záběru sledovačky StB při cestě od Tygra Foto: ABS
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„Zájmové osoby“ přicházejí, diskutují spolu a zase odcházejí… Snímky účastníků stolové společnosti U Tygra, pořízené sledovačkou StB v piv-
nici a jejím okolí, pěkně demonstrují psychopatický charakter normalizačního režimu a jeho systému plošného fízlování. To, že si ho příslušníci 
dokázali zpříjemnit, dokládá účtenka z pivnice. Foto: ABS
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historikem Milanem Hüblem, který byl 
jedním z čelných představitelů reform
ního křídla KSČ: v letech 1968–1969 byl 
rektorem Vysoké školy politické ÚV 
KSČ. Byl to stoupenec Husáka, který 
ho poté nechal v roce 1972 uvěznit. 
Po svém propuštění v prosinci 1976 
se Hübl zapojil do opoziční činnosti, 
podepsal Chartu 77 a od roku 1978 
s ním StB udržovala tzv. vynucené 
kontakty – vyžadovala na něm více či 
méně dobrovolné neformální schůzky 
v restauracích, jejichž cílem bylo udr-
žovat objekta ve stávající pasivitě, získá-
vat dílčí poznatky o náladách ve skupině 
tzv. exkomunistů a v neposlední řadě 
i určitým způsobem ovlivňovat činnost 
objekta akce tak, aby jeho názory byly 
příčinou diskusí a nejednoty názorů, jak 
stojí v „Plánu agenturně operativního 
rozpracování akce ,Úhoř̔‘“ – tak si StB 
Hübla v době jeho trestního stíhání na 
počátku 70. let pojmenovala. V „Plá
nu“ ze 17. ledna 1983 se konstatuje: 
Vynucené kontakty jsou, kromě dalších 
opatření, i příčinou toho, že skupina tzv. 
exkomunistů zaujala v rámci CH-77 
specifické postavení a v řadě případů 
se s činností CH-77 neztotožňují. 

To, myslím, dosti přesně vystihuje 
povahu styků Hübla s StB. Hübl si 
ovšem myslel, že StB využívá on – ke 
vzkazům, zamyšlení, varování „těm 
nahoře“ a tím i k ovlivňování celko
vého dění. Měl za to, že stále dělá 
politiku, ve změněné situaci a jinými 
prostředky. Zakládal si na tom, že je 
„v obraze“, že ví, o co jde, na rozdíl od 
jiných členů opozice, které šmahem 
považoval za diletanty a idealistické 
amatéry (výjimku v tomto ohledu byl 
ochoten udělit asi jen Jiřímu Hájkovi).

StB ovšem tyto Hüblovy názory 
a pohled na sebe samotného znala. 
V hodnocení akce „Úhoř“ ze 17. led
na 1983 je uvedeno: HÜBL je v okruhu 
svých přátel považován za velmi eru-
dovaného historika. Sám sebe hodnotí 
jako velmi zkušeného politika a z této 
pozice velmi často provádí kritiku čin-
nosti jiných osob, jak sám uvádí „rádoby 
politiků“. Z toho vyplývá i značná míra 
jeho ješitnosti, která jej i nadále nutí do 
další činnosti. 

To byl bezpochyby nástroj, jehož 
pomocí StB Hübla využívala, a skrze 

něj se pak snažila ovlivnit i dění uvnitř 
skupiny exkomunistů a následně i celé 
opozice. V současné době zaujímá objekt 
akce v rámci tzv. opozice určité speci-
fické postavení. Zúčastňuje se nadále 
schůzek tzv. exkomunistů, zde však 
působí jako určitý eliminátor činnosti 
této skupiny. Hlavní náplní jeho činnosti 
je sledování vývoje v PLR a rozbor situa-
ce. Prakticky na základě jeho rozborů 
nevyslovila skupina tzv. exkomunistů 
podporu tzv. Solidaritě a kontrarevoluční 
činnosti v PLR vůbec, stojí v „Plánu“. Ne
šlo ovšem jen o ovlivňování okolí, ale 

postupem času, jak se Hübl do vztahů 
s StB čím dál víc zamotával, a také 
v souvislosti se svými existenčními 
potížemi (StB mu pomáhala sehnat za
městnání!) začal působit jako policej
ní informátor, ač se tomu ze začátku 
bránil jako něčemu, co je nedůstojné 
Hübla jako historika a politika, které
mu jde o celkové směřování, a nějaké 
„špiclování“ je pod jeho úroveň. 

Na schůzce 2. ledna 1984 už Hübl 
bez obalu estébákům označuje autory 
vypracovaných dokumentů a textů, 
skryté za různými pseudonymy, což 

Pražská Správa StB si u IV. S-SNB opakovaně „objednávala“ sledování Bedřicha Placáka s cílem 
zmapovat jeho kontakty  Foto: ABS

PD_04.indb   29 07.01.16   12:59



30 2015/04 paměť a dějiny  

studie a články

z počátku odmítal a naznačoval jen 
okruh lidí. Na této schůzce například 
estébákům odhalil, že pod pseudony
mem Georg Moldau publikuje v emi
grantských Listech od roku 1972 Jiřina 
Šiklová, stejně jako na schůzce usku
tečněné 27. led na 1984 za autora sa
mizdatové publikace Osmašedesátý 
označil Petra Pitharta.

Dne 22. září 1983 se v době od 15.00 
do 17.00 hodin uskutečnil ve vinárně 
U Jana Roháče z Dubé na Praze 5 další 
z vynucených kontaktů s objektem akce 
ÚHOŘ dr. Milanem HÜBLEM, píše se 
v policejním záznamu z 23. září 1983. 
Na této schůzce Hübl informoval StB 
o hledání nového mluvčího Charty 77, 
o připravovaném dokumentu Charty  
k ekologii, o novém čísle Ekonomic-
ké revue a sdělil, že Jaroslav Šabata 
zpracoval materiál k Polsku, který 
předal mluvčím. V závěru jsem úmyslně 
nenastolil otázku příštího setkání a če-
kal jsem, zda se k tomu nějak vyjádří, 
napsal v záznamu ze schůzky přísluš
ný „operativní pracovník“. HÜBL sám 
navrhl, abychom se setkali příště opět 
na stejném místě dne 3. října ve 14.00 
hodin. V té souvislosti připojil ironickou 
poznámku, že doufá, že si setkání na 
uvedený den poznačím jako „14 ÚHOŘ“. 
Na vysvětlenou uvedl, že ví z doby, kdy 
byl vyšetřován, že jeho spisy měly toto 
označení… Výdaje při kontaktu činily 
48,- Kčs. 

Hüblova „ironická poznámka“ pad
la na úrodnou půdu. V závěru, který 
estébáci přidávali ke zprávě jako svůj 
komentář, poručík X. SSNB Koníček 
napsal: Navrhuji změnu krycího názvu 
ÚHOŘ na MILAN. Jeho návrh byl schvá
len, protože v záznamu ze schůzky ve 
vinárně U Jana Roháče z Dubé v ter
mínu navrženém Hüblem, tedy 3. října 
1983, už nahradila akci „Úhoř“ akce 
„Milan“. Nic nemůže lépe postihnout 
vývoj vztahů mezi Milanem Hüblem 
a centrálou StB, který byl ovšem, 
navzdory vysokému mínění Hübla 
o sobě jako o politickém mysliteli, 
jednosměrný: StB ho využívala bez 
nejmenších skrupulí. V interní esté
bácké informaci k Hüblovi z 25. října 
1984 je uvedeno: V rámci rozpracování 
jsou se jmenovaným prováděny syste-
maticky tzv. vynucené kontakty, jejichž 

cílem je postupné získávání kompromi-
tujících materiálů k osobě HÜBLA, které 
by umožňovaly v případě potřeby ukázat 
HÜBLA v pravém světle jako člověka, 
který v r. 1968 zradil KSČ a nyní ob-
dobným způsobem zrazuje i své přátele 
z řad osob stejně „postižených“ jako on.

Od jisté doby se estébáci přestali 
s Hüblem scházet po hospodách (vedle 
vinárny U Jana Roháče z Dubé se s ním 
scházeli i v kavárně Olympia, v Kul
turním domě na Smíchově, v Domě že
lezničářů na Vinohradech…) a začali 
ho vytěžovat v SM Domažlice, v tzv. 
stykové místnosti, což byla zpravidla 
nějaká služebna obecní policie, často 
oddělení pasů a víz apod., která byla 
vybavena kvalitní nahrávací techni
kou (podle názvu „Domažlice“ se dá 
usuzovat, že se nacházela někde na 
Smíchově ve směru z Prahy na Do
mažlice – sám Hübl bydlel na Praze 5). 
Právě s cílem získávání kompromitují-
cích dokumentů jsou vynucené kontakty 
prováděny konspiračním způsobem ve 
stykové místnosti, což samo o sobě již 
HÜBLA může v prostředí kompromi-
tovat, avšak především to umožňuje 
získávat kromě fonických dokumentů 
i kvalitní videozáznamy z kontaktů. 
Tak např. v roce 1984 StB nafilmo
vala v SM předání tisícikorunové 
odměny Hüblovi. Hübl, který si hrál 
na politickou veličinu, byl ve skuteč
nosti moucha chycená v tenatech StB. 
Mohl si za to bezpochyby sám, chtěl 
uspokojit svou touhu hrát „vysokou“ 
hru, být in, dělat „velkou“ politiku. 
Jeho cesta od neformální spolupráce 
s StB ke spolupráci „řádné“ byla vy
měřena a narýsována. 

I když hlavním zájmem StB bylo vy
užít jeho kontaktů na vlivnou skupinu 
exkomunistů, která se každou středu 
scházela v bytě Rudolfa Slánského, 
stolovou společnost U Tygra nemohla 
vynechat. Kromě této činnosti udržuje 
objekt rozsáhlé styky s řadou osob z růz-
ných věkových skupin. Zúčastňuje se 
téměř pravidelně schůzek v restauraci 
„U Tygra“, informuje výše zmíněný led
nový plán, přičemž Hübl stejně jako 
Hrabal navštěvoval v pivnici hned 
několik stolových společností. 

Dne 7. prosince 1982 hlásil agent 
„Pavel“, jinak hispanista František 

Hrbata: Pramen uvedl, že se náhodně 
setkal před týdnem na Václavském ná-
městí s HÜBLEM Františkem (chybné 
křestní jméno je rukou přeškrtnuto – 
pozn. aut.), sig. CH-77, zájmová osoba 
1. odboru zde. HÜBL se zná s pramenem 
z dřívějšího působení na FF UK Praha 
a z krizového období let 1968–69. HÜBL 
pramene pozval do restaurace U Zlaté-
ho tygra. Kde již byl přítomen KLADIVA 
Jaroslav, HRABAL, TRETERA, Radko 
PYTLÍK a dvě pramenu neznámé ženy. 
Z průběhu krátkého rozhovoru pramen 
vyrozuměl, že výše jmenovaní se scházejí 
U Zlatého tygra pravidelně každé úterý 
kolem 16. hodiny.

Není divu, že manželka nebyla 
z Hüblovy „hospodské politiky“ nad
šená. V jeho spisu je zachována zpráva 
agenta „Jana“ z 22. srpna 1982: Pramen 
uskutečnil návštěvu v rodině HANUSO-
VÝCH dne 22. 8. 1982, kde se dozvěděl, 
že společně na Universitě 17. listopadu 
je s HANUSOVOU Zdeňkou zaměstnána 
také manželka býv. prof. Milana HÜBLA. 
Pramen se dozvěděl, že manželka býv. 
prof. HÜBLA je v poslední době velmi 
rozezlena na svého manžela v důsledku 
toho, že tento nikde nepracuje, navště-
vuje pouze pražské restaurace, kde vede 
politické rozhovory s protistátním téma-
tem a převážně v restauraci „U Tygra“ se 
schází se svými společníky a konkrétně 
při rozhovoru padlo jméno spisovatele 
Hrabala. 

Jestliže se Hübl díval s despektem 
na politické amatéry, ke kterým bez
pochyby počítal i mého otce (jistě prá
vem), otec zase neměl příliš důvěry 
v profesionální politiky, kteří nikdy 
nepřičichli k normální práci. Dne  
18. listopadu 1983 estébáci odposlechli 
rozhovor z našeho bytu v Křivenické 
ulici: Pramen (odposlech bytu – pozn. 
aut.) navštívil dne 18. 11. 1983 MUDr. 
Bedřicha PLACÁKA, býv. mluvčího  
CH-77, v  jeho bytě. Rozhovoru byli 
přítomni synové Petr a Jan. S oběma 
syny měl PLACÁK rozhovor o součas-
né a minulé politice KSČ a o politicích 
vůbec. […] Dále synům vyprávěl, že do 
rest. „U Tygra“ občas chodí např. býv. 
straničtí tajemníci – dříve byli dělníky, 
udělali si nějaké školy a nikdy pořádně 
nepracovali. Pro tyto lidi je těžké loučit 
se s politikou. PLACÁKŮV názor je, že 
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je nesmysl, aby se politici, ať už dopadli 
jakkoli, vraceli. Měli by přijít po nich noví.

Schůzka nepřátelských osob  
u Tygra i

StB tak měla pondělní stolovou spo
lečnost pod drobnohledem a nastala 
doba zvýšeného sledování, které mělo 
za cíl získávat informace z „nepřátel
ského prostředí“ a případně sloužit 
jako podklad pro „realizaci“ – zahájení 
trestního stíhání. 

Dne 2. června 1982 „Jarda“ hlásí: Pra-
men se setkal dne 31. 5. 1982 v restauraci 
U Tygra s MUDr. Bedřichem Placákem. 
Dále byli přítomni Otto KLIČKA, Milan 
KREJČÍ a další stálí hosté. […] Všichni pří-
tomní rozebírali současnou ekonomickou 
situaci. Konstatovali nedostatek zboží 
v obchodech, hlavně ovoce a potravin. 
Dále hovořili o vysokých cenách zboží. 
KREJČÍ konstatoval, že kdo může, emigru-
je do KS [kapitalistické státy] a že dobře 
dělají. Jmenoval případy našich sportovců 
ROLKA a [I]HNAČÁKA. Ostatní vyjádřili 
souhlas s tímto konstatováním.

Důvěrník „Modřín“ zase informoval 
o incidentu s herečkou Jiřinou Boh
dalovou 27. září 1982. Pramen se dne 
27. 9. 1982 setkal se členem kolektivu 
mluvčích CH-77 MUDr. Bedřichem PLA-
CÁKEM a býv. náměstkem FMZV Otto 
KLIČKOU v restauraci U Tygra. Z této 
restaurace odešli všichni společně do 
klubu Vinohradského divadla, kde se 
k nim přidala herečka Jiřina BOHDALO-
VÁ. Jmenovaná zná PLACÁKA z dřívější 
doby, kdy ji operoval. PLACÁK s KLIČ-
KOU zde začali vzpomínat na herce Jana 
WERICHA, který podle jejich názoru 
měl v letech 1968–69 dobré názory, ale 
později se projevil jako zbabělec a vše 
odvolal. Oba jmenovaní začali WERICHA 
pomlouvat, což se nelíbilo BOHDALOVÉ 
a dosti neslušnými výrazy oběma vyna-
dala. V té době již byla celá společnost 
ve značně podnapilém stavu. PLACÁK 
se urazil a společnost sám opustil. Brzo 
po něm se rozešli i ostatní. 

O několik týdenů později, 3. listo
padu 1982, hlásí „Modřín“: Pramen se 
setkal v rest. U Tygra s býv. mluvčím 

CH-77 MUDr. Bedřichem PLACÁKEM 
a býv. náměstkem FMZV Otto KLIČKOU. 
Pramenu je známo, že PLACÁK s KLIČ-
KOU se znají již od studentských let. 
Po válce se stýkali málo pro KLIČKOVU 
povýšeneckou povahu. Pravidelněji se 
začali opět stýkat až po roce 1968. Často 
se setkávají u karet. 

Otec s Kličkou byli nerozluční přáte
lé. Znali se už z doby před válkou, kdy 
byli členy studentské komunity (otec 
studoval medicínu, Klička farmacii), 
která bydlela v Nuselském údolí neboli 
Jamrtálu a navštěvovala tzv. Pláteníko
vu fakultu, jak studenti nazývali hosti
nec na rohu Svatoplukovy a Oldřichovy 
ulice (dnes se na jeho místě tyčí pilíř 
nuselského mostu) a kde, podle ot
cových pamětí, trávili většinu svého 
„studijního času“.6 Klička byl předvá
lečný komunista, který za války prožil 
pět let v nacistickém koncentráku, 
po válce se účastnil nástupu KSČ,  
v 50. letech se ocitl v ústraní a v 60. le
tech pak působil na různých velvysla
neckých postech, v severských zemích, 
v Egyptě a v Jugoslávii. Otec vstoupil 
do strany v roce 1945 coby účastník 
SNP z vlasteneckých pohnutek jako 
do té doby politicky zcela nepozname
naný. Účastnil se únorových událostí 
ve vinohradské nemocnici a pak už 
se víceméně věnoval jen medicíně. Na 
základě Čepičkova zákona o povolává
ní odborníků do armády byl vyzván 
k nástupu do vojenské nemocnice ve 
Střešovicích, kde vybudoval přední 
kardiochirurgické pracoviště v re
publice. Postupně se své víry zbavoval 
a definitivní tečku za komunismem 
pro něj znamenal 21. srpen 1968. Byl 
to jeden z mála bývalých straníků, 
ve kterém nezůstala žádná ideová 
rezidua z minulosti. To bylo příčinou 
často ostrých sporů o politiku otce 
s Kličkou, který přes všechen svůj 
kritický postoj k režimu zůstal věr
ným marxistou. Otec dokázal Kličku 
v hádce označit za stalinistu, který 
není schopen se poučit, což bylo ne
spravedlivé – Klička rozhodně stalini
sta nebyl. Byl to věřící levičák, spíše 
sociálně demokratického než komuni

stického střihu, kterého si pamatuju 
jako velmi zásadového člověka, gen
tlemana a pozorného hostitele, který 
dokázal vypít lahev whisky a k tomu 
deset plzní, aniž to na něm bylo znát. 
Byl to rozený diplomat. Cvičil jógu a ve 
svých sedmdesáti letech dokázal stát 
hodinu na hlavě. Když byli s otcem na 
chalupě a pohádali se o politiku, „umě
li“ spolu dva dny nepromluvit, chodili 
mlčky kolem sebe, jen si vždy vzájem
ně uvařili kávu nebo nalili štamprli, 
z čehož jsme my, mládež, měli pokaždé 
legraci. Pravidelně se také rozhádali 
u mariáše. Klička po jedné takové hád
ce vyrazil tak prudce z našeho bytu, 
že si zapomněl vzít kabát, hrdost mu 
ale nedovolovala se vrátit a šel pak 
v noci pěšky, bez peněz, v mrazu, ze 
Střešovic na Vinohrady.

„Zachytávání chirurga“

Tajné spolupracovníky U Tygra občas 
doplnili samotní estébáci. Dne 18. dub
na 1983 seděli v hostinci soudruzi Rýdl 
a Dohnal (další čtyři pak hlídali ve 
dvou autech na ulici) a s připraveným 
skrytým fotoaparátem číhali na předá
ní nějakého dokumentu, ke kterému 
mělo ten večer U Tygra údajně dojít 
mezi otcem a blíže neurčenou oso
bou, což StB podle všeho odposlechla 
z telefonu. V záznamu ze sledování je 
uvedeno: V 15.00 hodin bylo započato se 
zachytáváním CHIRURGA v restauraci 
U ZLATÉHO TYGRA. […] V 16.45 hodin 
přišel do uvedené restaurace CHIRURG, 
byl prostovlasý, oblečen v šedý kabát, 
hnědé kalhoty, hnědé boty, v ruce nic 
nenesl. S celou společností se přivítal 
podáním ruky a přisedl k nim ke stolu. 
Celá společnost se mezi sebou bavila 
a popíjela pivo. Nebylo podchyceno, že 
by si mezi sebou něco předávali, aniž by 
muž známý OP něco signalizoval. Muž 
známý OP (operativnímu pracovníko
vi, tedy estébákovi z oddělení, které 
si sledování objednalo) byl Ticháček, 
neboli agent „Jarda“, s nímž byli esté
báci zřejmě dohodnuti, že jim dá tajně 
znamení, kdyby k výměně mělo dojít. 
V 19.45 hodin se CHIRURG rozloučil se 

6  PLACáK, Bedřich: Paměti lékaře. Torst, Praha 1997.
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společností a opustil uvedenou restau-
raci, vzápětí za ním celá společnost 
opustila restauraci. […] V 19.55 hodin 
bylo další sledování po dohodě s OP 
ukončeno. 

Tentokrát estébáci při vyúčtování 
raději nevypisovali jednotlivé polož
ky, ale skryli počet vypitých piv pod 
celkovou sumu: s. Rýdl: večeře, pivo, 
káva – 62,50 Kčs. To samé s. Dohnal. 
Jestliže večeře stála 20 Kčs + káva  
3 Kčs, pak na pivo zbývalo cca 40 Kčs, 
což je deset plzní (plzeň stála U Tygra 
3,90, přičemž bylo nepsaným pravid
lem, že se platilo za každé pivo pět 
korun – takovou velkorysost u esté
báků nebudeme předpokládat). To je 
docela slušný „sledovací“ výkon. 

O týden později, 25. dubna, si es
tébáci akci zopakovali, tentokrát se 
sedmi sledovači a dvěma auty, a zase 
měli pech. V 15.00 hodin bylo započato 
se zachytáváním CHIRURGA v restau-
raci U zlatého tygra v ul. Husově. V tu 
dobu již byla restaurace plně obsaze-
na. V 16.30 hodin zde bylo zachytávání 
CHIRUGA skončeno, aniž by byl spatřen, 
stojí v záznamu ze sledování. Když 
nedošlo k předání bájného materiálu 
v hostinci U Tygra, bylo logické, že 
k němu musí dojít někde cestou. Dne 
16. ledna 1984 ve 12.15 hodin započato 
se zachytáváním CHIRURG u jeho bydli-
ště v ul. Křivenické čp. 418, uvádí zápis 
sledovačky z uvedeného dne, přičemž 
na půl strany následuje popis, které 
spoje otec využil, kde se během cesty 
zastavil a kterými ulicemi nakonec 
došel v 15.10 hodin do restaurace 
U Zlatého tygra, načež bylo sledová-
ní CHIRURG po dohodě s OP skončeno. 
V akci bylo šest sledovačů + tři auta. 

Schůzka nepřátelských osob 
u Tygra ii

Z 20. května 1983 pochází zpráva od 
agenta „Jardy“: Pramen se dne 25. 4. 83 
zúčastnil setkání pravic. exponentů, kte-
ré se konalo v restauraci „U Tygra“. Byli 
zde přítomni bývalí (sic) mluvčí CH-77 
Bedřich PLACÁK, Vladimír TICHÁČEK, 
Ota KLIČKA a ostatní stálí hosté. Na 
schůzku se později dostavil Milan HÜBL. 
[…] Přítomní po jeho příchodu hovořili 
o  jednáních o odzbrojení mezi SSSR 

a USA. Mimo PLACÁKA všichni celkem 
dobře kvitovali snahu o odzbrojení a mí-
rová jednání. PLACÁK ostatním opono-
val tvrzením, že to je všechno podvod, 
protože SSSR má určitě více jaderných 
prostředků a nemá zájem snížit vojenské 
stavy. 

Agenta „Jardu“ doplnil tzv. vynucený 
styk: Dnes 23. 6. 1983 se v kavárně Olym-
pia uskutečnil další ze série vynucených 
kontaktů s dr. Milanem HÜBLEM. […] 
V rozhovoru HÜBL dále informoval, že 
při setkání s dr. Bedřichem PLACÁKEM 
tento projevoval značné zklamání s tím, 
že doufali, že před pražským mírovým 
kongresem budou propuštěni aspoň ně-
kteří „političtí vězni“. Dále HÜBL sdělil, 
že předmětem poslední pravidelné schůz-
ky v restauraci U tygra byli (sic) přede-
vším změny ve vládě, ke kterým došlo. 
Hübl diskusi podrobně rozebíral a tak 
doplnil a potvrdil zprávu agenta „Jar
dy“ z 20. května. Ještě předtím podával 
zprávu od Tygra důvěrník „Modřín“: 
Pramen se setkal [23. 5.] s MUDr. Bedři-
chem PLACÁKEM v restauraci „U Tygra“. 
Kde se konala schůzka pravicových 
oponentů. […] Před odchodem pramen 
zaslechl, jak PLACÁK žádá JEDLIČKU, 
zda by jej nesvezl k jeho známé do Za-
hradního města. Pramen alias Jedlička 
tedy zaslechl, jak ho Placák žádá, zda 
by ho nesvezl. Poručík Novák, který 
hlášení „Modřína“ zpracovával, měl 
z konspirativního koncipování agen
turních zpráv na fakultě StB VŠ SNB 
bezpochyby jedničku.

Protistátní narozeniny

Dne 6. února 1984 informoval „Mod
řín“ StB o chystané oslavě otcových 
70. narozenin: V průběhu rozhovoru, 
který byl převážně zaměřen k oslavám 
vedoucí osobnosti celého kolektivu, 
MUDr. Bedřicha PLACÁKA, pozval 
PLACÁK celou společnost na 20. února 
k Tygrovi. „Poznatky“ ze samotných 
oslav hlásil „Modřín“ o dva dny poz
ději, 22. února: Pramen se setkal dne 
20. 2. 1984 v restauraci „U zlatého tygra“ 
s MUDr. Bedřichem PLACÁKEM u příle-
žitosti jeho 70. narozenin. […] V průběhu 
byl hovor veden vesměs ke vzpomín-
kám z dob působení v SNP a různých 
příhod ze života. Ve stejný den podal 

referenci o události i agent „Jarda“. 
Navíc žaloval, že Krejčí, který byl v Ja
ponsku, tvrdil, že sovětský průmysl 
a ekonomika vůbec nesnesou s těmi 
japonskými srovnání. Ministerstvo 
vnitra Československé socialistické 
republiky tak mělo oslavu narozenin 
v pivnici U Tygra podchycenu hned 
z několika stran. StB třeba mohla 
počítat vypitá piva.

Z následující schůzky U Tygra hlásil 
„Jarda“ 5. března: V průběhu schůzky 
byly rozebírány předešlé oslavy PLA-
CÁKA, komentováno, kdo toho víc vypil 
apod. Kladně zde byl hodnocen HÜBL, 
který má vždy přesné informace. HÜBL 
se také v této souvislosti vyjádřil, že má 
vlivné známé na Ústředním výboru KSČ 
a ví vše dopředu, než se to dostane ven. 
Konkrétně se však nevyjádřil.

Ze schůzky 19. března 1984 podával 
zprávu „Modřín“: KREJČÍ […] v průběhu 
[schůzky] hovořil o vývoji divadelního 
umění, kultuře apod. Uvedl, že při pre-
miéře představení v divadle Na zábradlí 
došlo ke konfliktu mezi autorem scéná-
ře Bohumilem HRABALEM a vedoucím 
oddělení ÚV KSČ MÜLLEREM. MÜLLER 
vytýkal HRABALOVI, že v uvedeném díle 
byly určité pasáže dvojsmyslně zaměřeny 
proti soc. zřízení a představitelům vlády 
ČSSR. Tomuto rozhovoru bylo přítomno 
i několik dalších herců. […] Jak dále pra-
men sdělil, KREJČÍ ověřoval tuto zprávu 
přímo u spisovatele Bohumila HRABALA, 
který seděl v tu dobu v restauraci U Tygra 
u druhého stolu. Ten tyto poznatky po-
tvrdil a komentoval je slovy, že to není 
poprvé, co mu chtějí jeho díla upravovat 
podle svých představ. Vyjádřil se asi 
v tom smyslu, že je to už jako za dob 
Starého Rakousko-Uherska, kdy všechno 
také muselo projít cenzurou. 

ženská otázka 

Pondělní stolová společnost U Tygra 
byla většinou mužská záležitost, 
i když někteří členové občas přivedli 
své ženy. Když tam pak některé oso
by ženského pohlaví začaly docházet 
pravidelně, vyvolávalo to mnohdy ne
spokojenost. Ze dne 17. dubna pochá
zí odposlech otcova bytu, ve kterém 
StB zaznamenala jeho rozhovor s dr. 
Coufalovou: PLACÁK hovořil o tom, že 
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v restauraci „u Tygra“, kde se pravidelně 
scházejí každé pondělí, se KLIČKA zmínil 
o tom, že by již měli změnit tento termín 
za jiný den schůzek. Chtějí zařídit, aby 
tam již nechodily žádné ženy. Pořád tam 
nějaké chodí, zvláště pak ty známé Otty. 
Hodnotil je, že nemají moc inteligence 
a hlavně jsou tlusté. Ottovi se jedna z žen 
nejdříve líbila, ale nyní už tak za dobře 
spolu nejsou. PLACÁK uvedl, že rád do 
této společnosti chodí, ale později, jelikož 
se nejdříve probírá sex, pak se vypravují 
vtipy a nakonec se tam dozví věci poli-
tické, které se k němu jinak nedostanou.

MUDr. Coufalovou estébácké prame
ny označují za otcovu milenku. Podle 
mne to však byly řeči. Coufalová byla 
inteligentní a pichlavá, což otci kon
venovalo, stejně jako to, že jako jedna 
z mála z Nemocnice Na Bulovce, kde 
otec nějakou dobu po svém vyhození 
z ÚVN dělal, se s ním nebála stýkat. 
A navíc k němu vzhlížela s obdivem. 
(Popravdě řečeno, celou dobu jsem si 
myslel, že je na otce nasazená, ale ne
byla. V ženských aby se čert vyznal…) 

K otázce žen U Tygra se vrátil otec, 
tentokrát s Kličkou, o týden později. 
V odposlechu z bytu v Křivenické na 
Praze 8 z 25. dubna 1984 stojí: KLIČKA 
hovořil o jejich docházce do restaurace 
„U Zlatého tygra“ v Praze 1. Dříve se tam 
probíralo všechno. PLACÁK však namítl, 
že ty oplzlosti nesnáší. KLIČKA přitom 
jmenoval křestním jménem osoby, které 
do restaurace docházejí. Jedná se o jisté: 
BOREK, BOŽENA, HELENA, MARKÉTA. 
KLIČKA pakl řekl, že zařídí u výčepního, 
aby si setkání zařídili na jiný den. 

krejčího neprůstřelná výpoveď

Dne 5. března 1984 byl předán svazek 
PO krycí jméno „Filmař“ k dalšímu 
rozpracování poručíku Hrubému  
z 2 odd. 2a odboru SStB Praha. Nové 
koště dobře mete, říká se, a poručík 
se hned dal iniciativně do práce. 
Dne 28. května 1984 požádala SStB 
o prošetření Krejčího v místě bydliště:  
…vlastní byt o dvou pokojích s kuchyní 
a úplným příslušenstvím. Byt má vkusně 
zařízen. Mimo ošacení a věcí osobní po-
třeby nemá majetek větší hodnoty. Mezi 
spolubydlícími nemá důvěrných přátel 
a známých. Návštěvy v bytě nepřijímá. 

A z 28. června 1984 pochází další 
návrh na provedení zpravodajského 
pohovoru, přičemž jeho cílem bylo 
…upřesnit podíl Milana KREJČÍHO na 
nepřátelské činnosti, kterou vyvíjí MUDr. 
Bedřich PLACÁK a další pravicoví expo-
nenti. Dalším cílem bude objasnit, jakou 
úlohu na těchto schůzkách zaujímá 
KREJČÍ a zda je ochoten přistoupit na 
spolupráci s orgány MV. 

K tomu účelu si estébáci nachystali 
na Krejčího otázky:

Znáte MUDr. Bedřicha PLACÁKA, 
odkud (u vět chybějí otazníky, zřejmě 
proto, aby se podle situace daly místo 
nich použít vykřičníky)

Co je vám známo o nepřátelské činnos-
ti MUDr. Bedřicha PLACÁKA v seskupení 
mluvčích CH-77

Kdo navštěvuje kromě PLACÁKA 
schůzky „U Tygra“

Jakou úlohu na těchto schůzkách 
sehrává PLACÁK

Souhlasíte s nepřátelskou činností 
CH-77

Četl jste nějaké materiály, vydané 
CH-77.

Takto připraveni estébáci zpravodaj
ský pohovor s Krejčím o den později 
uskutečnili. V záznamu z něj je uvede
no: K osobě MUDr. Bedřicha PLACÁKA 
jmenovaný uvedl, že jej zná již asi 10–15 
let. Charakterizoval [ho] jako člověka 
znalého, obdivovaného a pravdomluvné-
ho. Vyjádřil se, že PLACÁK není osobou, 
která by se zpronevěřila nepřátelství[m] 
proti soc. státu a jeho zřízení. S MUDr. 
PLACÁKEM se pravidelně schází v re-
stauraci „U Zlatého tygra“ v Praze 1 

každé pondělí. Estébáky Krejčí nepo
těšil, a tak byl k osobě otce dotazován 
znovu: V závěru pohovoru byl jmenova-
ný opětovně dotazován k osobě MUDr. 
PLACÁKA. K tomu sdělil orgánům MV, 
že PLACÁK bojoval ve Slovenském ná-
rodním povstání a veškeré jeho zážitky 
jsou vesměs obsahem jejich vzájemných 
rozhovorů. Dle jeho vyjádření se jedná 
o člověka vzdělaného, má zájem o hudbu 
a je s ním velká legrace.

Závěr StB z pohovoru s Krejčím zněl: 
KREJČÍ se během celého pohovoru choval 
sebejistě a odpovídal pouze na kladené 
otázky. Při zpochybnění účasti PLACÁ-
KA v době SNP se však poněkud zarazil 
a zdálo se, že těmto informacím, které 
mu sdělil s. ŠÍPEK, nevěřil. Dále z roz-
hovoru vyplynulo, že KREJČÍ má snahu, 
aby vznikl dojem, že je nadále oddán soc. 
zřízení a straně, a že se nikdy nějakým 
zpochybňováním a překrucováním faktů 
nepropůjčí. Při taktickém vedení jmeno-
vaného k případné spolupráci s orgány 
MV toto rezolutně odmítal, s tím, že nic 
nepodepíše a nemyslí, si že setkání, na 
nichž se jeho přátelé schází, nenesou (ne
sou – dvojí zápor je evidentně nad síly 
poručíka Hrubého, pozn. aut.) známky 
nepřátelství vůči zájmům republiky. 

Přes zcela zřejmé odmítnutí jakékoli 
spolupráce s StB ze strany Krejčího 
por. Hrubý navrhl opětovné provede
ní zpravodajského pohovoru s cílem 
„získání jmenovaného ke spolupráci 
s bezpečností“. Ten dvojí zápor nebyl 
jistě náhodný. (Nadřízený Hrubého, 
„rodinný fízl“ Zdeněk Šípek s oblibou 
roznášel o naší rodině různé „zprá
vy“, viz výše uvedené sdělení, že jsme 
s kamarády slavili Hitlerovy naroze
niny atd.; mně například u výslechu 
tvrdil, že otec jednou zašil v opilosti 
nějakému pacientovi do břicha nůžky 
a způsobil mu tak smrt.) 

Aby Krejčí estébácké čachry vůči 
své osobě ještě více znemožnil, pěkně 
začerstva 2. července referoval o svém 
výslechu na StB stolovou společnost 
U Tygra: V průběhu rozhovoru se svěřo-
val KREJČÍ s dojmy z návštěvy na státní 
bezpečnosti, hlásil od Tygra agent „Jar
da“. Uvedl, že s ním bylo velice seriózně 
jednáno, byl dotazován, s kým a kde se 
stýká, dále o čem se tam hovoří a jaké 
politické problémy se řeší. Jak sám uvedl, 

MUDr. Jaroslava Coufalová, styk „Eva“ z akce 
„Chirurg“                                         Foto: ABS
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na všechny otázky dal odpověď a také se 
domníval, že hlavu zmátl on vyslýchají-
címu a nikoliv bezpečnost jemu.

To estébáky rozzuřilo. Vzhledem 
k vyzrazení skutečností Milanem KREJ-
ČÍM bude nutné provést opatření k do-
kumentaci jeho poskytnutých „zpráv“ 
s cílem možnosti případného tr. postihu, 
stojí v komentáři k AZ „Jardy“, pod 
kterým je podepsán Hrubý a zástupce 
náčelníka odboru Šípek. Na rozdíl od 
X. správy SNB, která pokusů o získání 
Šebka zanechala po prvním kole, es
tébáci z pražské správy se v případě 
Krejčího jen tak vzdát nechtěli. Už  
23. srpna ho opět tahali ke „zpravodaj
skému pohovoru“. V zápisu o výpovědi 
Krejčího stojí: Po dlouhá léta navštěvuji 
pivnici „U Zlatého tygra“ v Praze 1, kde 
máme stůl tzv. „štamgastů“. Kromě mě 
sem pravidelně dochází můj dlouhole-
tý přítel a spoluvězeň ing. Alexander 
MARKOV, dále dlouholetý spolupra-
covník a přítel Miroslav ŠEBEK, zpěváci 
ND Václav BEDNÁŘ, národní umělec, 
Karel KALAŠ, Petr ZÁMEČNÍK, ing. 
Jan ČERVENKA, ing. Josef KLOUČEK,  
dr. Otto KLIČKA, MUDr. Bedřich PLACÁK 
a asi desítka dalších lidí, kteří docháze-
jí pravidelně a nepravidelně. Dále sem 
dochází spisovatel Bohumil HRABAL 
a řada dalších významných osobností. 
Během setkání si povídáme o nejrůzněj-
ších věcech, jako např. o umění, sportu, 
politice, kultuře, zahraniční politice 
a o všem, co nás zajímá. Domnívám se, 
že k žádným protispolečenským výro-
kům a jevům nedochází. Jedná se o velice 
různorodou společnost starších lidí, kte-
rá se již léta schází. Rádi se setkáváme. 
[…] Více k dotazovanému nemám, co 
bych dodal. Vypověděl jsem vše podle 
pravdy, nic jsem nezamlčel a nic jsem 
si nevymyslel. Protokol byl sepsán bez 
použití psychického a fyzického nátlaku. 
Výpověď však odmítám podepsat bez 
uvedení důvodů. 

Krejčího výpověď byla neprůstřel
ná. Choval se jako loajální čs. občan, 
mluvil otevřeně o schůzkách s přáteli 
U Tygra, protože nešlo o nic nekalého, 
čímž de facto schůzky legalizoval i le
gitimizoval, a stejně tak osoby, které 
se jich účastnily. Zároveň ale odmítl 
cokoli podepsat, aby jeho výpověď 
nemohla být jakkoli zneužita. 

Stejně jako výpověď odmítl Krejčí 
podepsat i „Prohlášení mlčenlivosti“, 
které mu estébáci na závěr výslechu 
podstrčili. Na předtištěném prohlášení, 
které vyslýchaného „upozorňovalo“ na 
povinnost zachovat mlčenlivost o skuteč-
nostech, na které byl dotazován, o nichž 
vypovídal a které se dozvěděl ve styku 
s pracovníky StB, Krejčího podpis chy
bí a rukou vyslýchajícího estébáka je 
připsáno: odmítl podepsat – byl poučen.

Jako výsměch Státní bezpečnosti 
z Krejčího strany působí konfronta
ce jeho výpovědi s hlášením agenta 
„Jardy“ ze schůzky U Tygra, která se 
odehrála o dva dny dřív, 21. srpna, 
v den výročí okupace v roce 1968 – 
přítomni byli: Bedřich Placák, Jan Čer
venka, Milan Krejčí, Miloslav Šebek, 
Otto Klička, syn Martin Klička, ing. 
Alexander Markov. Pramen hodnotil 
celou skupinu jako politicky zaměřenou 
proti současné politické linii KSČ, proti 
metodám řízení státu a v podstatě proti 
systému soc. společnosti. Uvedl, že veš-
keré názory [se] projevují tendenčními 
pomluvami, které se týkají všech sfér 
společenského života včetně sportu, kul-
tury, propagandy aj. Celá společnost je 
ostře vyhraněna proti SSSR a všemu, co 
má se socialismem společného. Hlavními 
nositeli těchto negativních názorů jsou 
především PLACÁK, KLIČKA, KREJČÍ, 
ŠEBEK. Ostatní nejsou nijak zvlášť ak-
tivní, ale souhlasně přitakávají. Když 
Krejčí po předcházejícím výslechu na 
StB U Tygra tvrdil, že estébáci neza
motali hlavu jemu, ale on jim, mluvil 
podle všeho pravdu. 

Svině, hajtry, kreatury 

Agent „Jarda“ nebyl jen donašeč, ale 
fungoval i jako policejní provokatér. Žá
dal od mé matky, která dělala v OÚNZ 
Petřiny, zda by mu neobstarala léky 
pro jeho nemocnou ženu, které nebyly 
k sehnání, a když mu je máma nic zlého 
netušíc zcela nezištně jako výpomoc 
známému obstarala, Ticháček ji udal. 
Ve zprávě „Jardy“ ze 16. července od 
Tygra stojí: PLACÁKOVÁ v počátku 
rozhovoru pozdravovala celou společ-
nost od svého manžela a sdělila, že již 
další pondělí přijde mezi své. Při této 
příležitosti předala pramenu 2 dávky 

ALDOMETU, které si „objednal“ minulý 
týden. Přitom poznamenala, aby o tom 
raději nikde nehovořil, neboť to má psané 
na sebe a uvedené léky nejsou k dostání, 
i když jejich cena je pouze 23,- Kčs.

Když šla máma o pět dní později,  
19. července 1984, brzo ráno do práce, 
už na ni před zdravotním střediskem, 
kde pracovala jako sestra, čekali es
tébáci, a ačkoli měla čekárnu plnou 
pacientů, odvezli ji k výslechu. 

Ve výpovědi ze stejného dne máma 
prohlásila: Chtěla bych uvést, že jsem 
pouze v jednom případě přinesla svému 
známému do restaurace „U tygra“ lék, 
který se nazývá Aldomet, jenž je proti 
vysokému krevnímu tlaku. Jméno, komu 
byl lék určen, nechci uvádět. Uvedený 
lék jsem získala na předpis, který byl 
vystaven na jméno manželky pána, 
kterému jsem lék sehnala. K tomu uvá-
dím, že předpis mi byl vystaven lékařem 
z OÚNZ Praha 6 – Petřiny. Jméno nechci 
uvést. Jiné léky jsem pro žádné jiné oso-
by neobstarávala. Máma ještě navíc 
chránila člověka, který ji provokoval, 
aby ji pak udal. 

Ve stejný den volala z bytu v Kři
venické své šéfové MUDr. Vášové, 
přičemž StB hovor odposlechla. Hned 
v úvodu rozhovoru PLACÁKOVÁ ozna-
movala, že byla před zaměstnáním zadr-
žena bezpečností a odvezena na výslech 
kvůli lékům, které měla donést v pondělí 
k „Tygrovi“. VÁŠOVÁ ji hned konejšila, 
že si z toho nemá nic dělat, hlavně že je 
živa a zdráva. Důležité je, že se jim to 
nedostalo do ruky. K tomu poznamenává 
PLACÁKOVÁ, že ten dokument, pro který 
si má Marie přijet, je ve stole, jak jsou 

Miloslava Placáková                           Foto: ABS
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příbory v krabici ve stole. Šlo o Marii 
Jiráskovou, editorku a přítelkyni Ja
roslava Seiferta, která se s rodiči přá
telila a přes kterou otec distribuoval 
různé chartovní materiály.

Ze stejného dne pak pochází další 
záznam z odposlechu telefonického 
rozhovoru z našeho bytu, tentokrát 
mámy s bratrem: V průběhu rozhovoru 
informovala svého syna o své „nepláno-
vané“ návštěvě na bezpečnosti. Uvedla, 
že ji „sebrali“ těsně před zaměstnáním, 
přičemž nevybíravými slovy pomlouvala 
orgány bezpečnosti, napadala jejich prá-
ci. Poznamenala, že nikdo z přítomných, 
kteří ji vyslýchali, nebrali žádný ohled na 
to, že na ni v zaměstnání čekají pacienti. 
Přitom znovu opakovala, že všichni od 
bezpečnosti jsou zločinci a jejich způsob 
je typický pro činnost mafie. […] PLACÁ-
KOVÁ znovu charakterizovala pracovníky 
bezpečnosti a přitom nevybíravě a po-
mlouvačně (svině, hajtry, kreatury apod.) 
popisovala některé jednotlivé pracovníky 
bezpečnosti. Estébák, který zprávu se
pisoval, na to reagoval slovy: Význam 
zprávy spočívá ve zjištění, že PLACÁKOVÁ 
posuzuje z nepřátelských pozic činnost 
pracovníků bezpečnosti. Z jakých jiných 
pozic by ji asi tak měla posuzovat? 

Dne 27. července si estébáci mu
seli z odposlechu bytu vyslechnout 
od mámy na svou adresu další porci 
nadávek – dobře jim tak, neměli po
slouchat cizí rozhovory: Pramen uvedl, 
že byl přítomen v bytě MUDr. Bedřicha 
PLACÁKA při jeho rozhovoru s Milošem 
REJCHRTEM. Rozhovoru obou mužů byla 
též přítomna Placákova manželka Milo-
slava PLACÁKOVÁ. […] V průběhu další-
ho rozhovoru PLACÁKOVÁ nevybíravými 
slovy komentovala průběh výslechu na 
SNB a na adresu příslušníků MV vulgár-
ně nadávala. Pramen uvedl, že na závěr 
prohlásil její manžel Bedřich PLACÁK, 
„že to tedy bude chtít zase stížnost“. Dále 
se smál a říkal ženě, že taky na ni došlo. 

Ticháčkova provokační legenda, ať 
pravá, nebo smyšlená, zneužívající 
jeho nemocné manželky k vydírání 
zdravotní sestry a lékaře, jejichž po
moc je v systému, který není schopen 
nemocným zajistit základní léky, de 
facto z jejich strany profesní povinnos
tí, je opravdu pro silný žaludek. A ten 
Ticháček, tento bývalý šéf MS VB, kte

rý se v roce 1968 omylem dostal na tu 
nesprávnou stranu, bezpochyby měl. 

Ticháčkův itinerář

Ticháček odcházel od Tygra pravi
delně v 17.30 hod., což zdůvodňoval 
starostí o svou nemocnou manželku. 
Možná ale jen pospíchal na výzvědy 
do jiného občerstvovacího podniku. Ze 
dne 19. června 1984 pochází zajímavý 
dokument z provenience pražské StB 
nazvaný „Styky pramene na pravicové 
exponenty, býv. přísl. MV a ČSLA“. Ma
teriál vypracoval agilní poručík Hrubý 
ze Správy StB Praha společně s agentem 
„Jardou“ 14. června 1984 v konspiračním 
bytě. Pramen byl na schůzce vytěžen ke 
svým současným stykům na býv. přísl. MV 
a ČSLA a další zájmové osoby MV. Jedná 
se především o osoby, které jsou iniciátory 
a organizátory schůzkové činnosti. Jedná 
se o následující osoby:

Pivnice „U Pinkasů“ a vinárna „Bes-
kyd“ – Oldřich ČERNÍK, Karel ŠTEFEK, 
Rudolf BARÁK, JUŘENA, Jaromír PROKOP.

Vinárna „Blatnička“, „Černý pivovar“ – 
jedná se o býv. pracovníky kriminalis-
tického ústavu, Helena KOLDINSKÁ, 
AZMAN, Vlastimil HURT.

Restaurace „U zlatého tygra“ – Otto 
KLIČKA, Dalibor JEDLIČKA, Jan ČER-
VENKA, Milan KREJČÍ, Miloslav ŠEBEK, 
Ladislav NOVÁK, Milan HÜBL, Bedřich 
PLACÁK.

Restaurace „Slovanský dům“ – Zdeněk 
KODET, Bohumil ŠIMON, Milan HÜBL, 
Jaroslav ŠÍCHA.

Co se týká pracovního vytížení, zdá 
se, že „bývalý“ šéf Městské správy 
VB se nezastavil ani poté, co byl po 
roce 1968 své funkce zbaven. Pokud 
se výše zmíněné společnosti schá
zely jednou týdně jako U Tygra, měl 
Ticháček opravdu napilno, co den, 
to jedna hospoda a v neděli měl pak 
zasloužené biblické volno, anebo snad 
musel každý den oběhnout všechny? 
Ticháček se svým zarudlým obličejem 
a baňatým nosem vypadal na to druhé.

Schůzka nepřátelských osob  
u Tygra iii

Hlavním tématem na schůzce dne 
1. října 1984 U Tygra nemohlo nebýt 

zdražení piva. Důvěrník „Modřín“ 
o čtyři dny později StB hlásil: Celá spo-
lečnost měla dle pramene jako hlavní ak-
tuální téma rozbor současné ekonomické 
situace. V průběhu vlastního hodnocení 
se na kritice podíleli především PLACÁK, 
KREJČÍ a KLIČKA. Převládal názor, že 
naše současná ekonomika je zcela na 
„huntě“, když už vláda musí přijmout 
taková opatření, která se týkají zvýše-
ní cen piva, přitom náš stát je velmocí 
v jeho výrobě. 

StB pravidelně týden co týden zpra
vodajsky vytěžovala Milana Hübla. 
Dne 24. 10. 1984 se v době od 14.00 do 
16.00 hodin uskutečnil v SM-DOMAŽLI-
CE další vynucený kontakt s objektem 
akce MILAN č. sv. 2485. […] V průbě-
hu rozhovoru MILAN uvedl, že se dne  
23. 10. 1984 zastavil na pravidelné pivo 
v restauraci U Tygra, kde byl přítomen 
i Bohumil HRABAL, který hovořil o tom, 
že v rámci sbírání ohlasů na udělení No-
belovy ceny Jaroslavu SEIFERTOVI jej 
kontaktoval zpravodaj AFP NICCLAS 
a položil mu pět otázek. Z těchto pěti 
otázek HRABAL údajně na čtyři odmítl 
odpovídat, protože se jednalo o otázky 
na politická témata a některé souvisely 
i s Chartou 77. V odpovědi na poslední 
otázku pak hovořil o literárním významu 
SEIFERTOVA díla. 

Hrabal byl spíše okrajovým členem 
„naší“ společnosti, měl U Tygra vlastní 
stůl, od kterého si přicházíval přised
nout a poslouchat „novinky“. Poslou
chat či předávat si novinky byl vedle 
pití piva hlavní účel schůzek U Tygra –  
těch, kteří tam byli za sebe, stejně jako 
těch, kteří tam byli za StB. 

O schůzce 5. listopadu 1984 hlásil 
„Modřín“: V závěru schůzky pramen 
sdělil, že ke stolu přišel spisovatel Bo-
humil Hrabal, který měl svoji společ-
nost u vedlejšího stolu, a v přátelském 
rozhovoru s KLIČKOU mj. poznamenal, 
že mu „venku“ vyšla kniha, která byla 
v Československu cenzurována. Podotkl, 
že si ho budou opět volat a zjišťovat, 
komu poskytl svůj rukopis uvedené kni-
hy. Podle pramene se má jednat patrně 
o knihu, která byla u nás zfilmována pod 
názvem „Slavnosti sněženek“. 

Agent „Jarda“ pak k této schůzce 
ve své zprávě pro StB podotkl, že 
do jeho odchodu býv. mluvčí CH 77  
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MUDr. Bedřich PLACÁK nepřišel. Podle 
StB zpráva svědčí o tom, že PLACÁK na 
tyto schůzky dochází v době okolo 18h, 
přičemž vždy na něho všichni přátelé 
netrpělivě čekají. Tento fakt dokládá 
i skutečnost, že veškeré „politické pro-
jevy“ se v poslední době pronášejí až za 
přítomnosti PLACÁKA.

Podezření 

Dne 16. dubna 1984 slídil U Tygra pro 
změnu „Adam“ (pod tímto krycím jmé
nem StB zavedla spis na Evu Gultovou 
několik dní předtím, 6. dubna 1984, 
jako na kandidáta tajné spolupráce, 
který byl 19. října téhož roku změněn 
na držitele propůjčeného bytu), kte
rý na schůzce s kapitánem Babickým 
25. dubna hlásil: Pramen uvedl, že dne 
16. 4. 1984 kolem 21.00 hod. navštívil 
restauraci „U Zlatého tygra“ v Praze 1. 
V této době se zde již nacházeli starší 
sig. CH 77. Pramen měl na mysli PLA-
CÁKA a KLIČKU. U stolu, kde obyčejně 
sedávají, seděla společnost mužů ve 
věku od 35–50 let, kteří se živě bavili. 
Dále u stolu seděla mladá žena, ve věku 
kolem 25–30 let, silnější postavy, krátké 
světle kaštanové vlasy, která nebyla do 
hovoru zapojena, ale sledovala ostatní 
hosty. Pramenu to připadlo, že dává 
pozor, zda není společnost sledována.

Po různých průšvizích U Tygra mu
selo být zřejmé, že někdo ze středu 
společnosti donáší. Pochopitelně že 
všichni, kteří se schůzek účastnili, si 
byli vědomi, že o nich StB ví a že do 
hostince jistě docházejí různí fízlo
vé. Být ochoten si připustit, že to je 
zrovna váš soused u stolu, který se 
s vámi léta přátelsky baví nebo vám 
i v lecčems pomáhá, není ovšem vůbec 
jednoduché, pokud je člověk mentálně 
zdravý a není psychopat, nicméně le
dacos se dá vytušit z různých indicií 
a někdy i z vizáže – právě o Ticháčkovi 
jsme si s bratrem říkali, že to je bez
pochyby fízl, a nechápali jsme, proč 
se s ním otec stýká. 

Například důvěrník „Modřín“ hlá
sil ze schůzky U Tygra 5. září 1983, 
na které byli (kromě Jedličky) otec, 
Klička, Šebek, Kalaš a „několik dalších 
osob“: Hovořili o všeobecných věcech, 
když jeden z přítomných začal hovořit 

o okolnostech sestřelení jihokorejského 
letadla. PLACÁK jej zprudka zarazil a za-
kázal hovořit o politických událostech. 
Dle pramene mají KLIČKA a PLACÁK 
podezření, že někdo z přítomných je 
spolupracovníkem StB.

Podezření pochopitelně měli, a to 
se stupňovalo. V listopadu 1983 hlásí 
agent „Jarda“, který se 31. října setkal 
v restauraci U Tygra „s obvyklou spo
lečností“: Hovořilo se o všeobecných 
věcech o sportu apod. KLIČKA nepřipus-
til žádnou debatu o polit. událostech, 
protože u stolu sedělo také několik 
neznámých osob. 

Z 5. února následujícího roku si 
v záznamu ze schůzky s důvěrní
kem „Modřínem“ StB poznamenala: 
V poslední době mají všichni, hlavně 
KLIČKA, obavu z toho, že [z] jejich 
středu někdo donáší orgánům MV. 
Podezření však nepadá ani na pra-
mene či na TICHÁČKA, ale na osobu 
ČERVENKY. Červenka ovšem na rozdíl 
od „pramene“ Jedličky, stejně jako od 
Ticháčka, nedonášel. Je charakteris
tické, že donašečům není ani trochu 
žinantní o výše uvedeném vypovídat. 
Začátkem téhož roku, dne 29. ledna, 
navštívil otce v bytě jeho žák MUDr. 
Luděk Barták. Bavili se spolu mimo 
jiné o Tygrovi. V záznamu z odpo
slechu stojí: PLACÁK odpověděl, že 
půjde druhý den k Tygrovi. BARTÁK 
zjišťoval, jestli nemá podezření, že ho 
sledují. PLACÁK na to odpověděl, že 
tam sedí plno policajtů. Chodí tam jeden 
generálský, který ho prásknul. Sedává 
v civilu u druhého stolu. Také s ním se-
dávají dva plukovníci, ale všichni tam 
chodí čistě na pivo. Taky tam chodějí 
různí „bretšnajdrové“, podávají hlášky 
z hospody do hospody. 

Otec ani nevěděl, jak to trefil. Bret
schneider „Jarda“ byl přítomen 16. čer
vence 1984 U Tygra, kdy se tam udál 
menší konflikt, když Klička napadl 
jednoho z hostů v domnění, že je to 
fízl. Jak pramen poznamenal, u stejného 
stolu seděl ještě jeden mladík ve stáří 
okolo 20–21 roků. V tomto však KLIČKA 
stále spatřoval pracovníka bezpečnosti. 
Záhy poté došlo ke konfliktu, kdy KLIČ-
KA mladíka slovně napadl s tím, aby od 
stolu odešel. V rozčílení mladíka od stolu 
slovně vyhodil, ať neposlouchá, co si kdo 

z přítomných povídá. Na jeho adresu pak 
padlo několik poznámek, že je to buď 
pracovník státní bezpečnosti nebo aspoň 
nějaký nastrčený člověka od nich. Ve 
skutečnosti se jednalo o brigádníka, 
který vzhledem k tomu, že nenašel 
jiné místo, sedl si neprozřetelně ke 
stolu, kde se scházela „naše“ společ
nost. Špiclové s nastraženýma ušima 
se ve skutečnosti nacházeli přímo 
v jejím centru. 

O „policajtech“ U Tygra mluvil otec 
v rozhovoru s Milošem Rejchrtem 
a Václavem Malým v bytě 22. listopadu 
1985, který StB odposlechla: MALÉHO 
dále zajímalo, zda PLACÁK ještě chodí 
k Tygrovi, že ho tam někdy hledal, ale 
už tam nebyl. PLACÁK vysvětloval, jak 
to tam chodí, s dodatkem, že kdyby se 
tam někoho na něho ptal, tak ho znají, 
a pak je tam každý druhý policajt.

Poslední dějství

Otec sice k Tygrovi nepřestal chodit, 
ale navštěvoval pivnici čím dál míň 
a odcházel dřív. Podle agenta „Jardy“ 
bylo setkání U Tygra 12. listopadu 1984 
ukončeno poněkud předčasně, neboť 
PLACÁK spolu s KLIČKOU a ŠEBKEM 
odešli hrát mariáš do bytu PLACÁKA. 
Přitom ŠEBEK se před společností ospra-
vedlňoval tím, že jdou na fotbalové utká-
ní Dukla – Bohemians. 

Záznam poukazuje na postupné utlu-
mování schůzek U Tygra, poznamenala 
si StB, což 9. září 1985 potvrdil i dů
věrník „Modřín“: Jak pramen pozname-
nal, sešli se všichni přítomní po letních 
pobytech. A mj. byla také hodnocena 
současná polit. situace v Sovětském 
svazu a její vliv na vývoj v ČSSR. Část 
přítomných se v 19.00 hod odebrala 
k dalšímu sezení (PLACÁK, KLIČKA, ŠE-
BEK s manželkou) do vinárny v Praze 7, 
naproti Parkhotelu (blíže pramen neví). 
Jedná se o místo pravidelných schůzek, 
na kterých pramen ještě nikdy předtím 
nebyl přítomen. 

Výše uvedená tendence se podle 
StB dala vysledovat i z odposlechů. 
Ze zprávy vyplývá, což bylo i potvrzeno 
ZTÚ DIAGRAM, že PLACÁK se v pivnici 
„U Tygra“ již necítí naprosto „bezpečně“ 
a proto spolu s KLIČKOU změnili místo 
schůzek mimo střed města. I když to ne
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byla tak úplně pravda, např. k Sojkům 
nebo do Plzeňského dvora na Letné 
chodil otec už dřív, je zřejmé, že od 
poloviny 80. let přestával být Tygr 
jako „zdroj informací“ či místo spo
lečenského setkávání atraktivní. V zá
znamu z odposlechu bytu z 30. čer  
vence 1986 otec v rozhovoru s Rejchr
tem, kdy mluvili o Chartě 77, Svědectví 
atd., stojí: Závěrem rozhovoru se PLA-
CÁK zmiňoval o tom, že k TYGROVI (piv-
nice) již přestává chodit, neboť „hoši“ se 
stále již opakují a jeho to už nezajímá. 

Plzeňské pivo vystřídala, jak všichni 
návštěvníci shodně tvrdili, výtečná 
domácí slivovice z Podjavoriny, kterou 
otci pravidelně vozili kamarádi par
tyzáni zpod Bílých Karpat. Otec poli
tickou situaci v opozici etc. rozebíral 
nadále především na každotýdenních 
schůzkách s Milošem Rejchrtem v bytě 
v Křivenické, kam se občas dostavoval 
i Václav Malý a další přátelé a známí 
především z disentu a širšího spřáte
leného okolí a kde rovněž hráli, pře
devším s Ottou Kličkou a Miloslavem 
Šebkem, mariáš. 

Ze dne 22. dubna 1985 se v otcově 
spisu nachází následující záznam z od
poslechu bytu: Pramen byl přítomen 
setkání PLACÁKA v jeho bytě s býv. 
náměstkem ministra zahraničních věcí 
Otto KLIČKOU, Miloslavem ŠEBKEM 
a dalším, pramenu neznámým mužem. 
Předmětem jejich setkání byla přede-
vším karetní hra „mariáš“, přičemž při 
vzájemném rozhovoru se v tendenčním 
duchu dotýkaly (sic) otázek současné 
politické situace v ČSSR a dále ze strany 
PLACÁKA byla opětovně vznesena ten-
denční kritika, směřující na adresu čsl. 
bezpečnosti a orgány kriminální služby. 
Při kartách se ŠEBEK také mj. zmínil 
o tom, že mají na cestě nového zetě. 
Uvedl, že JARMILKA (dcera) si narazila 
nového „divocha“. K jeho charakteristice 
mj. uvedl, že je mu 37 let, jednou rozve-
dený, vyhozený z letiště pro podepsání  
CH 77, takže jak v závěru hodnocení 
ŠEBEK poznamenal, „je to náš člověk“.

I když byl byt odposlouchávaný, 
na což otec příchozí vždy upozorňo
val, aspoň tam nechodili fízlové jako 
k Tygrovi. (Respektive chodili, ale 
tajně v době, kdy nikdo nebyl doma, 
ofotit si různé dokumenty a materiály.)  

V odposlechu bytu ze dne 25. března 
1986 je uvedeno: Na dotaz Rejchrta, jak 
se má, PLACÁK konstatoval, že je zřejmé, 
že je od něho všechno odposlouchávané 
a může jenom říci, že jsou to „svině“. 

Pro naslouchající vnitrácké uši je 
pak určen vtip, který otec vypráví 
MUDr. Coufalové a který je zachy
cen v záznamu odposlechu z 8. dubna 
1986: Pramen byl přítomen rozhovoru 
býv. mluvčího CHARTY dr. Bedřicha 
PLACÁKA s jeho milenkou dr. COUFA-
LOVOU. PLACÁK mezi řečí vyprávěl 
svému protějšku vtip, ve kterém hrubě 
urážel komunisty. Doslova uvedl: „Víš, 
kde správný komunista nosí nůž?“, dodal 
„v zádech“! Společně se pak tomu smáli. 

Estébácké odposlechy ovšem na
jednou skončily v srpnu 1987, kdy se 
rodiče stěhovali z Prahy 8 do Vysočan 
a technici StB museli odposlouchávací 
zařízení v Křivenické urychleně de
montovat. Podobně vyschl i pramen 
informací ze schůzek U Tygra. Na 
sklonku roku 1987 a během roku 1988 
se vyrojila řada nových nezávislých 
aktivit, v Praze začaly demonstrace 
a StB najednou jako by už o postarší 
pány, rozebírající v hostinci u plzeň
ského piva poměry v Československu, 
nejevila zájem a neměla na ně čas. 

Z 25. února 1987 pochází „Návrh 
na uložení PO spisu KANTOR“, který 
StB vedla na Miloslava Šebka – podle 

dokumentu se nejeví jako vhodný typ 
pro zpravodajské využití. Šebek kate
goricky odmítl s StB spolupracovat 
a s otcem se nepřestal stýkat. Ze 
souboje s StB vyšel se ctí, stejně jako 
Milan Krejčí, jehož spis, StB nazva
ný „Filmař“, byl uložen do archivu již  
2. ledna 1985 s odůvodněním: Při třech 
zpravodajských pohovorech nebyla 
prokázána žádná nepřátelská činnost 
u jmenovaného, přičemž bylo zjištěno, 
že KREJČÍ není vhodným typem pro 
zpravodajské využití.

Případ Miloslava Šebka a Milana 
Krejčího ukazuje, že si člověk mohl 
U Tygra (a kdekoli jinde) říkat, co 
chtěl, a stýkat se, s kým chtěl, aniž by 
to pro něj nutně muselo mít nějaké ná
sledky – pokud si ovšem dokázal stát 
na svém. Moc normalizační StB nespo
čívala v represi, ale ve snaze udržovat 
společnost ve strachu – a jeho pomocí 
lidi manipulovat a využívat je. 

U Otty Kličky spolupráce s StB ne
přicházela v úvahu už jen proto, že 
přes svůj marxismus a vrozené gentle
manství bytostně nesnášel jeden typ 
lidí, a to byli vnitráci. Přes všechny 
spory (v odposlechu bytu z 13. května 
1986 je například uvedeno, že Placák 
v rozhovoru se synem zdůrazňoval, že 
musí KLIČKU tvrdě přesvědčovat, jaký 
vlastně GORBAČOV je, neboť KLIČKA se 
GORBAČOVA zastává. Otec si, na roz

„Kontraband“ dorazil na místo určení. Slováci s  demižony zvoní u domovních dveří bytu  
Bedřicha Placáka v Praze 8 – Čimicích. Foto: ABS
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díl od reformních komunistů, nedělal 
o novém sovětském vůdci žádné iluze.) 
to byl otcův nejvěrnější přítel, na kte
rého byl za všech okolností spoleh. 

A ti druzí? Zřejmě i StB už unavo
valy Ticháčkovy hospodské „šplechty“ 
a svazek policejního provokatéra „Jar
dy“ byl uzavřen 13. září 1988. O několik 
dní později zmizel ze světa i důvěrník 
„Modřín“ (jeho spis byl skartován  
19. září 1988), zatímco Dalibor Jedlička 
zpívá dodnes – ne už sice od Tygra, už 
jen v Národním divadle, třeba v Proda
né nevěstě, jejíž libreto sepsal policejní 
udavač Karel Sabina. A nešťastný Mi
lan Hübl, který všechno znal a všechno 
věděl, a to přímo z ÚV KSČ? Navzdory 
jeho erudici historika a „exkluzivním“ 
informacím Solidarita v Polsku vyhrá
la, ačkoli tvrdil opak, stejně jako se 
rozpadl SSSR, sjednotilo se Německo 
a rok 1968 i s jeho ideály byl v listopadu 
1989 už 21 let passé, zatímco on dopadl 
až na samé dno svého velikášství, když  
20. května 1987 vyslovil souhlas s tím, 
že se stane tajným spolupracovníkem 
centrály StB, tedy formálně učiní to, 
co de facto dělal už léta. (Vázací akt 
TS „Tomáše“ provedli s Hüblem v SM 
Domažlice Ivan Koníček, v té době již 
nadporučík 1. odd. 1 odb. X. správy 
SNB a jeho nadřízený VSRS 1. odd. 
mjr. JUDr. František Hak, přičemž 
s ohledem „na letitou známost“ nebyl 
vyžadován písemný závazek. Výdaje 
na pohoštění činily 98, Kčs. U Tygra 
by za to bylo dvacet plzní, bez dýška 
pětadvacet. To je na slušnou kocovinu.)

Několikaleté intenzivní sledování 
otce, které se mimo jiné odehrávalo 
v rámci pondělní stolové společnosti 
U Tygra, bylo zakončeno jeho výsle
chem 10. dubna 1988 na MO VB Jarov 
poté, co byl zadržen estébáky cestou 
na chartovní schůzku k „podání vy
světlení dle paragrafu 19 z. č. 40/71 Sb.“

Zápis o výpovědi
Otázka: Co je Vám známo o připra-

vovaných protispolečenských akcích 
CH-77, např. demonstrace apod.

Odpověď: Nic.
Otázka: Šel jste na shromáždění 

představitelů CH-77 do Templové ulice 
v Praze 1?

Odpověď: Ne. 
K zápisu chci uvést, že si hodlám 

podat stížnost pro omezování osobní 
svobody. To je vše, co jsem chtěl uvést. 
Zápis jsem si přečetl, a jelikož souhlasí 
s mojí výpovědí, nežádám oprav ani 
změn a jako správný jej téhož dne o 16.46 
hod. podepisuji. 

Podepsán Bedřich Placák. 
Ze zprávy o prošetření z 21. břez

na 1988 v novém bydlišti na Praze 9 
se podle „stanoviska funkcionářů  
7. UO (uliční organizace) KSČ a 9. OV 
(obvodní výbor), kam jmenovaný svým 
současným bydlištěm přísluší, projevuje 

dr. Placák jako slušný a spořádaný ob-
čan. Při osobních setkáních a náhodných 
rozhovorech se spolunájemníky dělá do-
jem seriózního staršího muže. Vizuálně 
vypadá velmi dobře a je názor, že se těší 
dobrému zdraví…

Dne 19. května 1988 byl otcův spis 
uložen do archivu. O pár dní později 
otec podepsal Manifest Českých dětí, 
který proklamoval obnovu českého 
království s tím, že král je aspoň odpo
vědný Bohu, zatímco komunisté nejsou 
odpovědni nikomu a za nic. 

Popis sledovací „armády“ Foto: ABS
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