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Povídání a mlčení s Janem Frolíkem

Jan Frolík je odborné veřejnosti dobře 
znám. Mnohokrát jsme mohli obdivo-
vat jeho zasvěcené studie, komentáře 
a recenze o sovětském námořnictvu, 
ponorkách, československé bezpeč-
nosti a složkách ministerstva vnitra. 
Poslední rukopis předala jeho man-
želka dr. Vladimíra Hradecká Archiv-
ní správě již po jeho úmrtí a článek 
by měl vyjít ve Sborníku archivních 
prací. Už měsíce znal neúprosnou 
diagnózu, ale do poslední chvíle 
pracoval a bádal, jak měl ve zvyku. 
S Janem Frolíkem jsme se rozloučili 
1. února letošního roku v obřadní síni 
v Praze-Strašnicích. Přišli jeho staří 
kamarádi ze studentských let, z di-
sentu, přátelé archiváři a historici. 
Byla to společnost jako na historické 
konferenci. Frolík by měl radost.

Narodil se v rodině španělského 
interbrigadisty, který byl za války 
vězněn v KT Dachau. Otcův bratr 
rotmistr Oldřich Frolík byl výraznou 
postavou domácího odboje. Frolíkův 
„původ“ se brzy ukázal jako pro-
blematický kádrový vklad a profil. 

Španěláci museli být tvrdí chlapi, 
měli své ideály, byli ochotni se za 
ně brát a nasadit i vlastní život a to 
se v 50. letech ani později „nenosilo“. 
Osobnost jeho otce, jeho zkušenosti 
a přátelé mladého Frolíka ovlivnili 
a trvale zformovali. Otce nepřestal 
uznávat a rád a často o něm vyprávěl.

Jako kriticky myslící student praž-
ské filozofické fakulty nemohl zůstat 
stranou bouřlivého dění Pražského 
jara. Mladí lidé bývají citliví na ne-
spravedlnost a té byla tehdejší doba 
plná. Přirozeně aktivní lidé toho času 
většinou neviděli jinou možnost než 
v reformě stávajícího režimu. Ale jak 
se oficiální politika stále více vzda-
lovala původním ideálům, jak komu-
nističtí reformátoři stále více ustupo-
vali domácím přisluhovačům Sovětů 
a opět se obnovovala „kabinetní“ po-
litika, malé skupinky studentů a děl-
níků se naopak radikalizovaly. Dnes 
už je známo mnoho kolem Hnutí revo-
luční mládeže, kterou inspiroval Petr 
Uhl a v níž kromě Frolíka najdeme 
později tak významné osobnosti di-

sentu a polistopadového života, jako 
byli Jaroslav Bašta, Ivan Dejmal, 
Vavřinec „Vávra“ Korčiš a řada dal-
ších. Byl to vlastně první posrpnový 
politický proces a jako takový je již 
dobře dvě desítky let námětem vě-
deckého bádání. Byla to významná 
součást tehdejšího nejen domácího, 
ale i evropského studentského hnu-
tí. Frolík mi často o těchto věcech 
vyprávěl. Sám jsem mockrát četl 
jejich vyšetřovací spisy. Byli to sta-
teční kluci. Věděli, že si tím nadlou-
ho – ale nevěděli, jestli ne navždy – 
zkazili život, jak se tehdy říkalo a zá-

bývalo jeho zvykem, Miloš si posléze 
lehl na podlahu a hrál na svou tahací 
harmoniku. Mimochodem, tahle har-
monika má svou historii, vykládal mi 
ji jiný historik, profesor Wolfgang 
Eich wede, v Göttingenu. Když Miloše 
zatklo Gestapo, jeho byt vyrabovali 
a harmoniku přitom ukradli. Úplnou 
náhodou ji po válce našel v jiném bytě 
po židovské rodině, který okupoval 
patrně dotyčný gestapácký zloděj.

Charta 77 dokázala spojit zdánli-
vě nespojitelné. A tak se například 
Miloš inspiroval Janem Vodňanským 
a Petrem Skoumalem, s nimiž se také 
přátelil, a vytvořil na jejich styl prů-
povídky jako Piju Vinjak, jsem svinjak – 
Piju vinovjak, jsem svinovjak. 

Při této příležitosti vzpomínám i na 
Milošovu dlouholetou partnerku Hanu 
Mejdrovou, která zemřela v roce 2011. 
Ta byla vždy na správné straně proti 
grázlům a vhodně ho doplňovala, 

v psaní historických knih i v životním 
stylu. A znal jsem i jeho první ženu 
a odbojovou spolupracovnici, stejně 
jako Miloš spravedlivou mezi národy 
izraelského lidu, Alenu Hájkovou, kte-
rá se s ním rozešla v době normalizace 
a pracovala dál v oficiálních struktu-
rách jako historička.

Miloše velmi vystihuje pokora, s ja-
kou jedl pouze tvrdý chléb. Říkal, že 
je tak zvyklý z kriminálu a jiný už 
mu ani nechutná. Byl to dost drsný 
způsob, jak si udržet pokoru před da-
rovaným dalším životem, se kterým 
již ani nepočítal. Také slavil dvoje 
narozeniny, jedny reálné, druhé na 
výročí propuštění při osvobození, 
když čekal v cele smrti na Pankráci.

Milošův život byl velmi bohatý 
a tvořivý. V 94 letech vydal svou po-
slední knihu, což o něm vypovídá víc 
než nějaké nekrology.

Teď vidím, že v  tomhle popisu 
jakéhosi mohutného bojovníka za-
niká nenápadná tělesná konstituce 
a skromná až stydlivá povaha Miloše 
Hájka. Ale člověk nemusí být žádný 
Herkules ani hlasitě se projevující 
borec, tím se odvaha neměří.

Jaroslav Suk

■  Jan Frolík (16. 7. 1947 – 24. 1. 2016), 
český historik, archivář a levicový intelek-
tuál, po okupaci roku 1968 pomáhal orga-
nizovat studentské stávky, jako aktivní člen 
Hnutí revoluční mládeže byl za normalizace 
zatčen a v roce 1971 odsouzen na dva roky 
do vězení. Univerzitní studium tak dokončil 
až po roce 1989. Pracoval poté v odboru 
archivní a spisové služby ministerstva vnit-
ra, nejprve československého, pak českého. 
Dlouhá léta byl ředitelem tohoto odboru.

Hájkova oblíbená relaxace – hra na akordeon 
vleže                                Foto: archiv autora
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roveň hrozilo mladým lidem hlavně 
doma, v rodinách. Každopádně jejich 
studium a výhled na odbornou karié-
ru byly pro tuto chvíli, která trvala 
dlouhých dvacet let, v nedohlednu. 
Někdy je lidé litují. Ale myslím, že 
to není zcela na místě. Oni opravdu, 
mohu to přesně říci o Frolíkovi, žili 
v pravdě. Byli vnitřně svobodní i přes 
různou šikanu, pověstné „osmačty-
řicítky“ apod., ale to už byl téměř 
takový folklor, na nějž byli skuteční 
a rozhodní disidenti, ne oběti, ale bo-
jovníci, připraveni a zvyklí. Byl v tom 
někdy i kus humoru. To, jak spolu  
s dr. Vladimírou Hradeckou (svou 
věrnou družkou a později manželkou, 
která od 70. let pevně stála po jeho 
boku) ujeli v jejím trabantu sledovač-
ce Státní bezpečnosti, tedy pracov-
níkům IV. správy Federálního minis-
terstva vnitra, abych byl k Frolíkově 
radosti přesný, patří k jeho nejlepším 
„historkám z podsvětí“. 

Frolík v jednom ze svých posled-
ních dopisů napsal (a ten dopis citoval 
při rozloučení Jaroslav Suk, který 
s Frolíkem seděl na Borech na jedné 
cele), že nevyčítá komunistům to, že 
ho zavřeli, protože, parafrázuji, tako-
vá byla pravidla hry a všichni je znali 
dopředu, ale vyčítá jim tu absolutní 
odříznutost od světa. Knihy, které 
měl číst mezi dvaceti a třiceti lety, 
četl až v padesáti a to už bylo skoro 
pozdě. To je celý Frolík, jeho věčná 
touha po poznání. Byl náruživý čte-
nář a někteří si možná vzpomenou, 
že ho bylo možné vídat v pražských 
restauracích, a naposledy dlouhá léta 
nejčastěji Na Šumavě, kde stále četl 
a jakoby nevnímal okolí a jen málo-
kdo se ho odvážil vyrušit. Patřil jsem 
mezi ty odvážlivce, protože před lety 
se naše pracovní cesty rozešly. 

Jedenáct let jsem byl Frolíkův pod-
řízený, k němuž se choval s noblesou 
a který, když pochopil, že se o věc 
zajímám a chci vědět, byl milý a hotov 
mně vždy na vše odpovědět. Jinak měl 
své kamarády, svůj soukromý život, 
do nějž nechával nahlédnout jen má-
lokdy, ale možná častěji, než by od-
povídalo poměru „velkého“ sekčního 
šéfa ministerstva vnitra k mladému 
kolegovi. Jen ty naše milé rozhovory 

o Frolíkových kocourech… Frolík měl 
svoji společnost, ve které se cítil dob-
ře. Jen namátkou, patřil do ní ladi-
slav Horáček, ale také jeho advokát 
z procesu Otakar Motejl – jsem rád, že 
mě s ním seznámil, ale vůči „novým“ 
lidem si dlouho udržoval odstup.

Co dělal Frolík těch skoro dvacet 
let po propuštění z vězení na počátku  
70. let? Pracoval v různých dělnic-
kých profesích, ale nikdy si na to ne-
stěžoval. Vše snášel se sebeironickým 

humorem. Svým rádoby šťastnějším 
kolegům ze studií nezáviděl, proto-
že na rozdíl od nich nemusel dělat 
kompromisy. Snad jen litoval, že ne-
měl jejich studijní možnosti. Proto si 
zvolil náhradní program, který bylo 
možné naplnit bez studia v archivech, 
do nichž neměl až na čestné výjim-
ky statečných archivářů, jako byl 
například Antonín Klimek, přístup. 
A to bylo „sudostrojenije“. Na zákla-
dě podrobného studia „otevřených“ 

Jan Frolík mezi svými – s manželkou a kocourem Foto: archiv Vladimíry Hradecké
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zdrojů o sovětském námořnictvu ze 
třicátých let 20. století dokazoval, že 
se Sovětský svaz tehdy připravoval 
na expanzi, protože budoval loďstvo 
velkých lodí určených pro expediční 
účely a výsadky. Odkryl tak pravou 
tvář sovětské „mírové“ ofenzivy, nic-
méně nebyl, když jsme spolu mluvili 
po prvních Suvorovových knihách, 
zcela přesvědčen všemi jeho doklady 
a závěry. Na toto téma také hned na 
začátku 90. let obhájil diplomovou 
práci a dokončil tak po šestadvaceti 
letech vysokoškolská studia. Později 
se chtěl vrátit k tématu (to ale ani 
v době největšího vypětí na vnitru 
zcela neopustil) a hlavně k sovět-
ským časopisům uloženým v Národní 
knihovně. Dodnes si vzpomínám na 
jeho rozhořčení, když mu sdělili, že 
to po listopadu „vyhodili“. Chartu 
nepodepsal, a když jsem se ho ptal 
na důvody, odpověděl, že mu připa-
dala příliš bezzubá a umírněná. Řekl 
jednoznačně, že s „panem doktorem 
Husákem“ on žádný dialog vést ne-
chce. Byl přece jen tehdy radikálnější, 
ale už žádný „levičák“, jak dosvědčuje 
Frolíkovo vyznání jednomu svému ka-
marádovi: Se svou levicovou minulostí 
jsem se rozloučil již před lety, ještě za 
komančů. A dál: […] ty levicové alter-
nativy mne nijak neoslnily. […] Já jsem 
celý život válčil s komanči za svobo-
du. A tihle věrozvěsti mi ji zase chtějí 
vzít a na tenhle špek jim již podruhé 
neskočím.

Nikdy se ovšem svou prací v disen-
tu nechlubil. Jen tu a tam utrousil 
„drobnosti“, například že v 70. le-
tech zajišťoval kanál, kterým k nám 
proudila exilová literatura. Skutečná 
disidentská práce měla tak trochu 
„špionážní“ povahu. A všichni, kdo 
čteme Johna le Carrého nebo Norma-
na Mailera a další, víme, že na schůz-
ky s agenty nebo spojkami se chodí 
přesně a nečeká se. Frolík si tyto 
vlastnosti – přesnost, dochvilnost, 
spolehlivost, ale i mlčenlivost a žádné 
zbytečné řeči – dokonale osvojil. Bý-
val jsem, co se týče dochvilnosti, jeho 
pravým opakem. Jak nevzpomenout, 
jak jsem v mladické nerozvážnosti 
na sebe jednou Frolíka, tedy ředite-
le Odboru archivní a spisové služby 

a utajovaných skutečností minister-
stva vnitra, nechal čekat při našem 
časném ranním odjezdu do Kanic, kde 
tehdy a vlastně ještě dosud je v lesích 
v atomovém bunkru ukryt archivní 
depozitář. A já nepřišel. A to na mne 
Frolík čekal čtvrt hodiny! Přešel to 
s noblesou. Moje chyba. Moji kolego-
vé se na mne léta dívali s netajeným 
úžasem i údivem, jak jsem si něco 
takového mohl „dovolit“, a hlavně, 
že mně to „prošlo“. 

Po listopadu totiž začal „nový“ 
Frolíkův život. Jan Ruml jej oslovil, 
aby s ním šel na federální minister-
stvo vnitra a pomohl mu s očistou 
této neblahé instituce. Šlo samozřej-
mě o Státní bezpečnost (tu smutně 
proslulou StB, která nám svým od-
kazem – seznamy agentů a svazky 
nadlouho zamotala hlavu), její me-
chanismy moci, akce, dokumentaci 
a také archivy. Frolík nebyl v té době 
žádný kabinetní vědec, ale porozu-
mění fungování StB mělo tehdy také 
ryze praktické účely. Neúnavně bá-
dal a publikoval to, čím by se měli 
archiváři nejvíce zabývat, a sice 
strukturou a organizací institucí. 
Kapitoly z dějin správy jsou možná 
pro nezasvěcené málo záživné a lidé 
a doba dávají přednost příběhům 
a naracím. Ale bez primárního vý-
zkumu by ostatní bylo jen povrchní 
převyprávění báchorek a někdy úče-
lových dezinformací StB. 

Frolík mne přitom vždy udivoval 
svou pronikavou inteligencí. Byl hrdý 
na svou akribii a přesnost, nerad se 
dopouštěl chyb, o věcech přemýšlel, 
a ne všichni ho byli vždy schopni 
přesně sledovat díky jeho mnohdy 
zhutnělému a lapidárnímu projevu. 
Byl laskavý šéf. Určitě musel tehdy 
dělat mnohem více kompromisů než 
v disentu. Možná jako vysoce posta-
vený ministerský úředník do jisté 
míry něco ztratil ze své nezávislosti. 
Ale udržel si vnitřní svobodu, svůj 
svět, svět nejen historie, ale i litera-
tury, skutečného přátelství a domova, 
který mu po léta vytvářela Vladimíra 
Hradecká.

Archiv ministerstva vnitra se na 
začátku tohoto století ocitl v centru 
pozornosti nejen odborné veřejnosti, 

ale i politiků. Archiválie a archivy 
StB, jak byly nepřesně nazývány, 
se staly najednou „politikem“. Další 
neblahé dědictví, které nám StB za-
nechala jako pověstnou Vodňanského 
„minu nášlapnou“. Pak se seběhly 
všechny ty věci kolem proponované-
ho Ústavu paměti národa, pozdějšího 
Ústavu pro studium totalitních re-
žimů. Na obou stranách bylo hodně 
předpojatosti, ale snad až na výjimky 
i Frolíkovi „protivníci“ uznávali jeho 
znalosti a troufám si říci, že ti nejchy-
třejší pochopili mnohé z jeho stano-
visek, třeba jeho nedůvěru ve svazky 
StB jako jedinečný pramen apod. 
Frolík se pak stáhl nikoliv do ústra-
ní, ale do role nezávislého badatele 
na odpočinku, který byl ovšem jen 
zdánlivý. Soustavně a dlouhodobě bá-
dal v Národním archivu a v Archivu 
bezpečnostních složek. Četl, přemýš-
lel, psal. Koneckonců nejen dnes, ale 
asi ještě hodně dlouho se každý, kdo 
bude chtít proniknout do struktury 
ministerstva vnitra v socialistickém 
Československu a do fondů Studijní-
ho ústavu, nebude moci, jak se říká, 
„obejít“ Frolíka. A jak rád vzpomínám 
na naše rozhovory, tak také nelituji 
našeho mlčení. Právě naopak. Fro-
lík byl po svém onemocnění koncem  
90. let v dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti a jen pomalu se vracel 
do zaměstnání. Alespoň na několik 
hodin docházel k nám do ABS Na 
Struhu a tam jsme spolu trávili skoro 
každé dopoledne, něco málo mluvíce, 
ale spíše jsme mlčeli. A hezky se nám 
spolu mlčelo… Pak se Frolík zvedl, 
řekl tak zase zítra a naše neviditelné 
pouto sílilo. Možná jsem na ledacos 
zapomněl a zapomenu, ale na toto 
naše společné a smysluplné mlčení 
nikdy. A nebylo to Vercorsovo odtaži-
té až nepřátelské mlčení, ale mlčení 
úplně jiné. Plné sympatie a bezeslov-
ného porozumění. 

Maně si vzpomínám na výrok při-
pisovaný Franzi Kafkovi, že silní lidé 
kráčí vpřed a ostatní kolem nich jen 
tančí dobové tance… 

Pane řediteli, tak jsem mu vždy ří-
kával, budete nám, svým známým, 
přátelům a čtenářům, moc chybět…

                           Dalibor Státník
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