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Kartotéka akce „48“

a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve
římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách
u Petra Gabrielová

Uvedení do tématu
Fond vyšetřovacích spisů dosud patří v Archivu bezpečnostních složek (dále jen ABS)
k nezpracovaným fondům. Přístup ke konkrétním svazkům badatelského zájmu je
umožněn pouze prostřednictvím jmenné evidence bývalé Státní bezpečnosti (dále jen
StB). Tematické rešerše pak jsou záležitostí časově velice náročnou a možnou jedině
na základě odborných znalostí (osob a daného prostředí) toho, kdo rešerši provádí.
Chybějící kvalitní věcná evidence vyšetřovacích spisů a databáze, umožňující přístup
k těmto spisům na základě tematických hesel, neztěžuje práci jen současným badatelům. S podobným problémem se potýkali také pracovníci bývalé StB.
Zpracování a vedení operativních evidencí, archivace operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů, statistická a tematická vyhodnocení, to vše bylo
pracovní náplní útvaru StB s krycím názvem I. zvláštní odbor Ministerstva vnitra
(dále jen I. zvl. odbor MV). Tento odbor byl ustanoven tajným rozkazem ministra
vnitra č. 196 v roce 1953. K němu byl v tomto roce také přičleněn Studijní ústav Ministerstva vnitra.1 Původně se oba útvary řídily interními směrnicemi a rozkazy vedení MV. V prosinci 1958 kolegium MV schválilo Statut I. zvl. odboru MV a Statut
Studijního ústavu MV. Jejich schválením na kolegiu MV dne 29. prosince 1958 byly
jasně vymezeny jejich povinnosti: „I. zvláštní odbor MV organisuje a řídí v celostátním
měřítku registrační, statistickou, evidenční a archivní agendu spolupracovníků MV, osob
v operativním rozpracování a vyšetřování, agendu prověrky žadatelů v přeshraničním
styku, agendu uprchlíků z ČSR a agendu státně bezpečnostních poznatků z archivních
materiálů aparátu bývalého státního zřízení ČSR.“
Úkolem Studijního ústavu MV bylo: „Soustřeďovat, vyhodnocovat a předkládat
důležité státně bezpečnostní poznatky ze všech písemných a archivovaných materiálů
operativním součástem MV. […] Při studijní práci využívat soustředěné archivní písemnosti pro propagandu a kontrapropagandu.“2
1
2

Studijní ústav Ministerstva vnitra vznikl v roce 1950. Blíže k jeho činnostem a spravovaným
fondům viz FROLÍK, Jan: Osud fondů Studijního ústavu MV. Archivní časopis č. 1, roč. 48, Praha
1998, s. 4–17.
Archiv bezpečnostních složek (ABS), fond (f.) A 2/1, inventární jednotka (inv. j.) 297; ABS, f. A
31, inv. j. 110.
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Je možné, že vydání statutů obou složek bylo reakcí na kritiku nekvalitní práce
odboru operativní evidence, operativních archivů a Studijního ústavu MV, včetně
chybějící kvalitní věcné a tematické evidence všech archivních materiálů a jejich vyhodnocování, se kterou se v dokumentech MV setkáváme. Například v zápisu z porady kolegia MV dne 2. prosince 1957, které projednávalo zprávu o jednání komise pro
otázky „Archivně-studijního ústavu MV“, se konstatuje, že činnost tohoto útvaru byla
až do roku 1955 „[…] chaotická, necílevědomá a odtržená od operativní práce státní
bezpečnosti.“ Zpráva kritizovala mimo jiné nedostatečný přehled archiválií státobezpečnostní povahy, nepřehlednost úlože archivních materiálů vzniklých činností StB
podle jednotlivých věcných hesel a chybějící tematické vyhodnocování.3
Snahu o vytvoření evidenčního systému na základě věcných hesel dokumentuje také příkaz náčelníka I. zvl. odboru MV pplk. Bedřicha Radoně, vydaný všem
krajským správám MV a Správě MV v Jáchymově v srpnu 1958 k zavedení tematické evidence archivovaných vyšetřovacích spisů, ukončených soudním rozhodnutím (rozsudkem nebo usnesením). Podle příkazu měla být rozdělena na tři části:
trestné činy proti republice (např. velezrada, vyzvědačství, opuštění republiky, podvracení republiky, teror, pobuřování proti republice, sabotáž atd.), trestné činy vojenské a ostatní trestné činy, aby tak vznikla tematická kartotéka odsouzených osob.4
Představu o stavu věcných a tematických evidencí i kartoték si můžeme udělat
ze zpráv vzniklých ve druhé polovině roku 1962, kdy byl v říjnu toho roku proveden průzkum evidencí, statistik a archivního materiálu a zároveň byla hodnocena
práce I. zvl. odboru MV a Studijního ústavu MV. Zpráva o úrovni dokumentačního
materiálu MV a práce s ním, vypracovaná náčelníkem I. zvl. odboru Zdeňkem Kupcem 3. října 1962, uvádí přehled evidencí, kartoték a statistik vedených pracovníky tohoto útvaru.5 Dokumenty uložené v této zprávě popisují mimo jiné alespoň zkráceně
způsob tvoření věcné a tematické evidence uložených svazků kontrarozvědky a zmiňují důležité kategorie (např. zpravodajské služby, zahraniční propagandu, uprchlíky,
navrátilce, emigranty, politické strany, také církev a další), jejich dělení do hesel (např.
zpravodajské služby americké, anglické, vatikánské a další) a do podhesel (např. americká rozvědka – a) špionáž a podezření ze špionáže pro USA, b) CIC, c) MID, MIS,
d) OSS, e) SSU, f) informační služba USA). Tato zpráva také připomíná, že by bylo
vhodné vytvořit podobnou evidenci také z vyšetřovacích spisů podle hesel „[…], která
by zachycovala nejen současnou dobu, ale i předpokládaný vývoj.“6
Vyhodnocování archivních materiálů uložených v archivech StB7 sloužilo ostatním útvarům bezpečnostních složek jako informační zdroj pro jejich důslednější
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ABS, f. A 2/1, inv. j. 263; ABS, f. A 31, inv. j. 78.
ABS, f. A 31, inv. j. 106.
ABS, f. A 1, inv. j. 20.
Tamtéž.
Operativní archivy při každé KS MV a při Správě MV v Jáchymově byly zřízeny v roce 1958.
Centrální archiv MV vznikl ke dni 1. 10. 1966 rozkazem ministra vnitra číslo 31/1966.
Blíže k historii operativních archivů viz FROLÍK, Jan: Osud fondů, s. 4–17.
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sledování osob nepohodlných režimu a zároveň jako potvrzení oprávněnosti státobezpečnostních zásahů a represí proti nim tím, že tyto osoby byly jednou pro vždy
zařazeny pod úhlem komunistické justice jako nepřátelské. Informace, o které se pracovníci StB zajímali, se netýkaly pouze kontaktů a vztahů osob, které vyhledávali. Šlo
také o náplň a strukturu rozličných seskupení, která v české společnosti dále působila,
ať už oficiálně nebo v podzemí. Ve vztahu k církvi zpracovávali pracovníci I. zvl. odboru MV (na základě požadavků ostatních útvarů bezpečnostních složek) zejména
vyhodnocení archivních materiálů ke kroužkům Katolické akce a Sdružení katolické
mládeže, ke spolku České ligy akademické a k mariánským družinám.8
Na základě vyhodnocení a bližšího studia archivních materiálů vznikaly kartotéky a statistické přehledy komunistickému státu nepřátelských osob. Takto například vznikla v roce 1959 tajným rozkazem ministra vnitra č. 1/1959, dnes již badatelsky
dobře známá, kartotéka tzv. „bývalých lidí“. Tímto pojmem byli příslušníky StB nazýváni režimu nepohodlní lidé, tzv. bývalí členové pravicových stran, tzv. bývalí příslušníci klubů a spolků, pro jejichž demokratické zásady se představitelé režimu cítili ohroženi – např. Junáci, Sokolové, Orlové, tzv. bývalí vojáci západních armád, tzv. bývalí
živnostníci, továrníci a statkáři, tzv. bývalí kněží a biskupové, řeholníci a řeholnice.9
Zachoval se zápis ze schůze kolegia MV ze 13. října 1962, který obsahuje záznam
o návrhu novelizace výše jmenovaného tajného rozkazu ministra vnitra č. 1/1959. Návrh kritizuje nedostatečné a nekvalitní evidování „bývalých lidí“, a tím využívání této
kartotéky pro tzv. analytické účely. Dále definuje přesné kategorie lidí, kteří by měli
být evidováni. K církvi je uvedeno: „Významnou úlohu hrají BL10 ve spojení s církevní
hierarchií a církví vůbec. Hlavní nápor nepřátelské činnosti reakčního kleru se projevuje
mj. v rozšiřování nepřátelských zpráv mezi BL, pokusech o působení na mládež, v narušování důvěry občanů v pevnost socialistického zřízení. […] Reakční kler zvláště usiluje
o narušování socialistických vztahů na vesnici. Tuto nepřátelskou činnost organizuje
společně s kulaky. V tomto směru je šířena nepřátelská propaganda, je využíváno kazatelen k zastřeným pomluvám socialistické vesnice.“11
Vyhodnocení a studium archivních materiálů z provenience StB sloužilo také jako
základna příběhů, ať již jednotlivců nebo skupin lidí, ve kterých byla prostřednictvím
médií, obvykle filmu, demonstrována role StB jako „ochranitele jediného spravedlivého státního zřízení“. Cílem této propagandy bylo očistit práci StB a zároveň držet
veřejnost v úzkostném strachu z nepřátel uvnitř i vně státu. Příkladem takové cílené
propagandy je bezpochyby televizní seriál „Třicet případů majora Zemana“. Zcela odkrytě je tento přístup popsán u jednoho z úkolů pracovního plánu Studijního ústavu
MV v I. pololetí roku 1964:
8
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ABS, f. A 2/2, inv. j. 1188; ABS, f. A 31, inv. j. 225, 237 a 253.
Zejména označení poslední kategorie „bývalých kněží a biskupů, řeholníků a řeholnic“ působí až
komicky. Zvláště v církvích, ve kterých je svátost kněžského svěcení vnímána jako nesmazatelné
znamení, a kde řeholníci a řeholnice skládají věčné sliby.
10 Rozuměj „bývalí lidé“.
11 ABS, f. A 2/2, inv. j. 1234.
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„K problematice prevent. výchovné činnosti (pro publikač. činnost orgánů strany
a stát. správy) dokončit zpracování dokumentární a obrazové publikace o podvratné
činnosti imperialistických rozvědek proti ČSSR. Cílem této publikace bude vyburcovat
vysokou politickou bdělost u našich občanů na základě konkrétních realisovaných případů špionáže, teroru, diverse a sabotáže imperialistickými rozvědkami prováděných
v letech 1945 až 1963.“12
Můžeme se domnívat, že někdy byla k filmovému zpracování přebírána pouze jména, která byla ve veřejném povědomí spojována s konkrétním příběhem člověka, stiženého zásahem komunistické justice. Nelze si nepovšimnout, že filmové zpracování
mnohdy obsahuje buď část příběhu, nebo podobný charakter člověka či pouze nějaký
detail typologicky podobný životu osoby, jejíž jméno bylo propagandou zneužito. Takových jmen se nabízí hned několik. Připomínám například lékaře Mádra opět z televizního seriálu „Sanitka“, prezentovaného jako charakterního, velmi vzdělaného a vynikajícího odborníka, který je však „zarytým nepřítelem komunistického zřízení“ a při
první příležitosti emigruje. Povaha ztvárněné role se velice blíží knězi Oto Mádrovi,
ačkoli jeho životní příběh se odehrál na zcela jiném „jevišti“ a s jinými „rekvizitami“.13
Podobně je možné vzpomenout také na pražského kasaře Toufara z filmu „Pěnička
a Paraplíčko“, který vyloupil Legio banku, a jehož vraždu vyšetřuje Jaroslav Marvan
v roli známého rady Vacátka. Nemohlo být cílem použití tohoto jména v uvedeném
filmu to, aby „vražda Toufara“ přestala být spojována s číhošťskou událostí a úmrtím fa			
ráře Josefa Toufara na následky brutálního vyšetřování ve vyšetřovací vazbě StB ve Valdicích v roce 1950? (Upozorňuji však, že jde o obecné dohady autorky, pro které zatím
nebyla nalezena konkrétní potvrzení.)
Ještě než přistoupíme přímo k podrobnostem z vyhodnocování ilegálních skupin souzených v letech 1948–1954, bude zajímavé zastavit se u vyhodnocení, které
probíhalo zřejmě současně jako akce „48“ a týkalo se rešerší případů, odsouzených
v letech 1950–1953 za trestné činy teror, záškodnictví a vyzvědačství. Z 8. září 1967 se
zachovala „Zpráva o páchání trestných činů teroru, záškodnictví a vyzvědačství v letech 1950–1953“ se stručným popisem některých vybraných případů a statistickým
vyhodnocením, odeslaná Zdeňkem Kupcem,14 náčelníkem Statisticko-evidenčního
odboru Hlavní správy StB (dále jen SEO HS StB)15 a adresovaná náměstku ministra
vnitra Jaroslavu Klímovi. V této vyhodnocující zprávě se objevují také dva vyšetřovací
12 ABS, f. A 31, inv. j. 234.
13 Teolog a kněz Oto Mádr (1917–2011) se velice aktivně podílel na duchovním vedení pražského
kroužku Katolické akce Rodina. Za tuto činnost byl v červnu 1952 odsouzen Státním soudem
v Praze k trestu odnětí svobody na doživotí. Bez započítání vyšetřovací vazby strávil Oto Mádr
ve vězení celkem 14 let, amnestován byl mezi posledními politickými vězni. Patří k výrazným
osobnostem katolického disentu 70. a 80. let dvacátého století.
14 ABS, f. Personálních spisů, arch. č. 2555/1915. Zdeněk Kupec (1915–1999) byl ve služebním
poměru příslušníka Sboru národní bezpečnosti od 1. 1. 1946 do 30. 4. 1976, kdy odešel do starobního důchodu. Náčelníkem I. zvl. odboru MV, resp. SEO HS StB byl od 1. 12. 1959.
15 I. zvl. odbor MV byl jako Statisticko-evidenční odbor od roku 1966 zařazen k Hlavní správě StB.
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spisy spojené s církví, oba pod heslem „vyzvědačství“; a to soudní proces se členy
pražského katolického kroužku Rodina – Oto MÁDR a spol.16 a případ nazvaný komunistickou propagandou „proces proti představitelům řádů“ – Augustin MACHALKA a spol.17 Zpráva se dochovala ve dvou záznamech. Jednak na mikrofiši ve fondu
A 718 a dále v papírové podobě v prvním svazku protokolů akce „48“, označeném
číslem 13/a.19 Spojení dokumentů týkajících se vyhodnocení vyšetřovacích spisů
za účelem rešerše ilegálních skupin souzených za protistátní činnost teroru, záškodnictví a vyzvědačství v letech 1950–1953, spolu s archiváliemi vzniklými ve spojení
s akcí „48“, evokuje představu, že šlo o jeden a týž projekt. Co se týče pramenů, jsou
podobně jako v případě vzniku akce „48“ i při této rešerši velice skoupé. V plánech
a vyhodnoceních práce I. zvl. odboru MV, resp. SEO HS StB, nacházíme sice doklady, že probíhaly rešerše v archivních materiálech na téma protistátní činnosti teroru, záškodnictví a vyzvědačství, ale podle dochovaných zpráv se týkaly operativních
svazků, nikoli vyšetřovacích spisů.20 Na druhé straně v žádném záznamu o akci „48“
nenacházíme informace, že by archivní materiály měly být vyhodnocovány podle tří
hledisek – teroru, záškodnictví a vyzvědačství. Také časové období pro vyhodnocování vyšetřovacích spisů bylo vždy stanoveno od roku 1948 do roku 1954, nikoli pro léta
1950–1953. Není tedy vyloučeno, že původně šlo o projekty dva, probíhající časově
téměř shodně, a které snad pro podobnost zadání splynuly v projekt jeden. Bližší údaje k tomuto problému zatím nebyly nalezeny.
Archivních materiálů, ze kterých by se daly čerpat informace o vzniku a metodice akce „48“, se dochovalo opravdu poskrovnu.21 V podstatě jsme odkázáni pouze
na dílčí informace v plánech a vyhodnoceních práce I. zvl. odboru MV, resp. SEO HS
StB, případně jemu podřízenému 2. oddělení, které dostalo za úkol archivní materiály ilegálních skupin souzených v letech 1948–1954 zpracovat. Ve vyhodnocení pracovního plánu 2. oddělení I. zvl. odboru MV za rok 1965 ze 3. ledna 1966 se dochovala nejobšírnější zpráva o akci „48“ od náčelníka tohoto oddělení Jaroslava Kasala22:
„V dubnu 1965 dostala kontrolní skupina úkol soustředit podklady pro získání přehledu o ilegálních skupinách, které byly v letech 1948–54 souzeny pro protistátní činnost. Protože v rámci složek MV takovýto přehled, ani podklady pro jeho získání nebyly
k dispozici, byla sjednána dohoda s min. spravedlnosti a podklady čerpány z rejstříků
Nejvyššího soudu, býv. Státního soudu a krajských soudů. Později byl tento úkol rozšířen
16 ABS, f. V/MV, arch. č. V-2742 MV.
17 Tamtéž. ABS, f. V/MV, arch. č. V-2844 MV.
18 Ve fondu A 7 jsou uloženy archiválie Sekretariátu náměstka ministra vnitra a zároveň náčelníka
HS StB plk. Jaroslava Klímy. Fond je spravován ABS – oddělením StB; jeho kopie na mikrofiších
potom oddělení FMV.
19 ABS, f. A 7, inv. j. 501. ABS, Protokoly akce 48, inv. j. 13/a.
20 ABS, f. A 31, inv. j. 268 a 297.
21 ABS, f. A 31, inv. j. 268; ABS, f. A 31, inv. j. 67; ABS, f. A 7, inv. j. 314.
22 ABS, f. Personálních spisů, arch. č. 932/1914. Jaroslav Kasal (1914) byl ve služebním poměru
příslušníka SNB od 15. 8. 1949 do 31. 12. 1971, kdy odešel do starobního důchodu. Náčelníkem
2. odd. I. zvl. odboru MV, resp. StEO HS StB byl v době od 1. 1. 1961 do 31. 3. 1969.
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i na jednotlivé osoby stíhané v uvedené době pro protistátní činnost. Soustředění podkladů bylo ukončeno v říjnu. Celkem bylo podchyceno 4.133 ilegálních organizací s 28.625
osobami a 5.965 jednotlivců. Od října pak bylo započato s vyhodnocováním materiálů
u skupin, zpracování stručných záznamů a vytýčení hesel pro tématickou evidenci. Dosud bylo zpracováno 306 skupin s 3.355 osobami.
Při plnění tohoto úkolu se naráží na určité potíže, zejména v tom, že některé materiály nejsou na jednom místě (musí se často vyžadovat podklady z archivů KSMV, v řadě
materiálů chybí trestní oznámení (obžaloby) i rozsudky atd.).“23
Hlavním důvodem pro vznik kartotéky „48“ byla tedy potřeba získat přehled
o tzv. ilegálních skupinách souzených, na přelomu 40. a 50. let dvacátého století.
Ve všech dochovaných plánech práce z daného období nacházíme zmínky, že u MV
dosud neexistuje evidence, která by podchycovala skupiny souzené v letech 1948–1954
pro tzv. protistátní činnost, že je nutné provést stručná vyhodnocení jednotlivých případů, a pro potřeby tzv. analytické práce tematické záznamy.24 Šlo tedy o vyhodnocovací studii, která v té době (vedle dalších jiných – např. „Zprávy o páchání trestných
činů teroru, záškodnictví a vyzvědačství v letech 1950–1953“) měla zajistit kvalitnější
věcný a tematický přístup k vyšetřovacím spisům.25 Kromě tohoto hlavního důvodu
byla vyhodnocení jednotlivých tzv. ilegálních skupin, podobně jako vyhodnocení jiných archivních materiálů, používána pro propagandistická filmová a literární zpracování, jak jsem již uvedla: „[…] Současně s vyhodnocováním uvedených materiálů byl
prováděn výběr případů vhodných pro literární či jiné zpracování, ve kterých by bylo
ukázáno na dobrou práci bezpečnosti. Takto bylo vytypováno 59 případů, které byly
předány ke zpracování tiskovému oddělení MV.“26
Zpracování akce „48“ bylo podle dochovaného vyhodnocení pracovního plánu z ledna 1966 zahájeno v dubnu 1965. První zápisy o vyhodnocení vyšetřovacích spisů nacházíme až od listopadu 1965, některé už od října 1965. Zdá se tedy
věrohodná informace ve zprávě Jaroslava Kasala, že podklady pro akci „48“ byly
shromažďovány od jara 1965.27 V prvním svazku protokolů akce „48“ se dochoval
dokument ze dne 15. října 1965, který přináší přehled o osobách odsouzených v letech 1948–1954 pro protistátní činnost. Dokument sice není podepsaný, a bohužel se
nedochovala jména odesilatele ani adresáta,28 ale shodně s dochovaným vyhodnocením pracovního plánu 2. oddělení I. zvl. odboru MV za rok 1965 podchycuje 4133
23 ABS, f. A 31, inv. j. 268.
24 ABS, f. A 31, inv. j. 268 a 67; ABS, f. A 7, inv. j. 314.
25 Vedle vyšetřovacích spisů byly k akci „48“ použity ve zlomku případů také archivní materiály
vzniklé činností KS MV v době před zavedením svazkové agendy. Skupina těchto písemností KS
MV, označených předponou S (nezaměňovat s fondem S) je uložena v ABS v oddělení FMV.
26 ABS, f. A 7, inv. j. 314.
27 ABS, f. A 31, inv. j. 268.
28 Jedinou stopou, která nás vede k původci dokumentu, je číslo jednací začínající spisovou značkou A/9, značkou I. zvl. odboru MV. Blíže k organizačnímu vývoji útvarů StB viz FROLÍK,
Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech
1948–1989. Sborník archivních prací 41 Praha, 1991, s. 489–490.
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ilegálních organizací s 28 625 osobami a 5965 jednotlivci – jako podklady pro akci
„48“. Tento přehled také uvádí, že získané materiály byly čerpány z rejstříků Státního
soudu v Praze, v Brně, v Bratislavě, Nejvyššího soudu v Praze a z ostatních bývalých krajských soudů na území celé republiky. Pisatel dokumentu rovněž upozorňuje
na úskalí výpisů z rejstříků, ze kterých se nedaly vždy zjistit kompletní informace.
Tento přehled objasňuje, že 4133 ilegálních organizací s 28 625 osobami a 5965
jednotlivci představuje celkový soubor těch tzv. protistátních skupin a osob, jejichž vyšetřovací spisy byly v letech 1948–1954 prokuraturami předány soudům,
a z nichž bylo za tzv. protistátní činnost odsouzeno 20 359 osob z 3170 ilegálních
organizací a 2884 jednotlivců.29
Na základě shromažďovaných údajů od soudů začaly na podzim 1965 bližším
studiem vyšetřovacích spisů vznikat jednak kartotéka, jednak tematická vyhodnocení.
Ve vyhodnocení pracovního plánu 2. oddělení I. zvl. odboru MV za rok 1965 ze
dne 3. ledna 1966 si náčelník tohoto oddělení Jaroslav Kasal stěžuje na neúplnost podkladů pro vyhodnocování skupin. Tento fakt je doložen také v protokolech tematického vyhodnocení, uložených u samotné kartotéky „48“ a dále i u jednotlivých vyšetřovacích spisů. V těchto zápisech nacházíme zmínky, že některé informace musely být
čerpány z výpisů trestního rejstříku či jiných záznamů.30
Průběh vyhodnocování tzv. ilegálních skupin souzených v letech 1948–1954 můžeme sledovat rovněž z plánů a vyhodnocení práce I. zvl. odboru MV, resp. SEO HS
StB. V lednu 1966 se dovídáme, že bylo vyhodnoceno 306 skupin,31 o rok později
v lednu 1967 to bylo „[…] 1.255 skupinových vyšetřovacích svazků, jimiž procházelo
9.926 osob podchycených v operativní evidenci […].“32 V dokumentu „Plán hlavních
úkolů SEO HS StB na rok 1967“ je uveden úkol pokračovat ve vyhodnocování archivních materiálů tzv. ilegálních skupin souzených v letech 1948–1954 pro protistátní
činnost: „K získání uceleného přehledu o této činnosti provádět stručné a výstižné vyhodnocení jednotlivých skupin podle schváleného plánu na ‚Akci 48‘ a současně tyto
tématicky evidovat.“33 Zmíněný schválený plán na akci „48“ zatím nebyl nalezen. Zůstává tedy otázkou, zda se dochoval a jaké další možnosti bádání by ohledně vzniku
a průběhu této akce přinesl…
Poslední zprávou o průběhu akce „48“ je záznam z ledna 1968 v „Plánu práce SEO
HS StB na rok 1968“, podle kterého měla být tato práce dokončena.34 Podle datace
protokolů tematického vyhodnocení jednotlivých skupin byla akce „48“ v tomto roce
skutečně ukončena. Poslední vyhodnocení byla sepsána v průběhu dubna 1968.35
29
30
31
32
33
34
35

ABS, Protokoly akce 48, inv. j. 13/a.
ABS, f. A 31, inv. j. 268; ABS, Protokoly akce 48.
ABS, f. A 31, inv. j. 268.
ABS, f. A 7, inv. j. 314; ABS, f. A 34, inv. j. 2928.
ABS, f. A 31, inv. j. 286.
ABS, f. A 31, inv. j. 297.
ABS, Protokoly akce 48.
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Podle dokumentů z let 1965–1966 mělo být vyhodnoceno celkem 3170 tzv. ilegálních skupin. Dochovaný seznam dokumentů ve svazcích protokolů akce „48“ však
obsahuje seznam pořadových čísel tzv. ilegálních organizací, který končí cifrou 3154.
Zřejmě bylo stanoveno méně těchto organizací (tj. 3154), které měly být vyhodnoceny,
ale o zmenšení jejich počtu se dokumenty nezmiňují. Navíc podle seznamu pořadových čísel nebyly některé tzv. ilegální skupiny z této množiny organizací zpracovány
vůbec. Problémem také je, že seznam pořadových čísel u všech těchto nevyhodnocených skupin neuvádí archivní čísla vyšetřovacích spisů, takže nemůžeme přesně
zjistit, které konkrétní „ilegální skupiny“ byly pro vyhodnocení vybrány, ale nebyly
zpracovány.
S tím souvisí i zajímavá otázka – otazník totiž visí nad ukončením akce „48“. Ta
měla být podle plánu práce na rok 1968 v témže roce dokončena. Poslední protokoly
jsou datovány v dubnu 1968 s tím, že řada tzv. ilegálních skupin zůstala nezpracována.
Bylo by nepochybně zajímavé uvažovat, proč se tak stalo. Zasáhly do plnění konkrétních úkolů 2. oddělení SEO HS StB politické a společenské změny spojené s pražským
jarem? Bohužel, vyhodnocení plánu práce na rok 1968 SEO HS StB se nedochovalo
a jiné archiválie týkající se akce „48“ tento problém neřeší. Zdá se tedy, že nabízející se
otázka zůstane zatím bez odpovědi.
V rámci akce „48“ bylo od října 1965 do dubna 1968 z vybraných 315436 tzv. ilegálních organizací vyhodnoceno přibližně 2400 skupin, odsouzených v letech 1948–
1954. Nedochovaly se však žádné prováděcí plány ani metodiky, podle kterých měli
postupovat pracovníci vyhodnocující vyšetřovací spisy. Plány a vyhodnocení práce
se pouze zmiňují, že vyhodnocení mají být stručná a výstižná. Pojďme se tedy blíže
podívat na kartotéku a protokoly samotné.
Archivní materiál, který vzešel z průběhu akce „48“, sestává z kartotéky a protokolů
tematického vyhodnocení. Kartotéka zahrnuje přibližně 2250 karet. Jejich první část
(37 kusů) obsahuje pouze názvy tzv. ilegálních skupin (např. Katolická akce, Orelské
ústředí a další).37 Je nutné však dodat, že například konkrétně pod pojmem „Katolická
akce“ byl zařazen pouze jeden soudní proces, ačkoli soudních procesů s Katolickou
akcí bylo několik. Názvy skupin odkazují dále na pořadové číslo „ilegální skupiny“.
Karty jsou řazeny abecedně.
Zbývající, větší část karet je rovněž řazena abecedně, a to podle jména a příjmení
osoby postavené do čela tzv. ilegální skupiny. I tyto karty obsahují v záhlaví pořadové
číslo skupiny. Protokoly tematického vyhodnocení jsou svázány do 33 svazků, uloženy
do 4 kartonů a řazeny vzestupně podle pořadového čísla. Ke každé skupině, která byla
vyhodnocována, patří jedna karta a protokol v rozsahu 1–5 stran. Kopie protokolů jsou
uloženy také u vyšetřovacích spisů. V rámci jedné skupiny mohlo být vyhodnoceno
36 Skupiny od pořadového čísla 1 do čísla 2571 se týkají tzv. ilegálních organizací souzených v Čechách a na Moravě, zbylé skupiny byly souzeny na Slovensku. Vyšetřovací spisy osob odsouzených na Slovensku spravuje Ústav pamäti národa v Bratislavě. www.upn.gov.sk.
37 Jedna z karet obsahuje také soupis čísel ilegálních skupin, které byly souzeny ve spojení s přípravou a pokusem o odlet československým letadlem do zahraničí.
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i více vyšetřovacích spisů. Zároveň některé karty a protokoly jedné skupiny obsahují
upozornění na souvislosti se skupinou jinou, pokud k nim došlo. Vznikla tak jakási
důmyslná tematická síť, která umožňuje badateli při zachycení jednoho vyšetřovacího
spisu nalézat další spisy s podobným námětem.38
Na jednotlivých kartách jsou kromě pořadových čísel „ilegálních skupin“ uvedeny
další údaje: název skupiny (většinou shodný s názvem vyšetřovacího spisu), místo působení skupiny, krátká hesla, která vystihují tzv. protistátní činnost, včetně skutkové
podstaty údajného trestného činu; dále karta obsahuje číslo rozsudku a soud, který
případ soudil, archivní číslo vyhodnoceného vyšetřovacího spisu a krátký popis případu od počátku „páchání protistátní činnosti“, až do zatčení vyšetřovanců.39
Jednotlivé protokoly akce „48“ mají v záhlaví, opět kromě pořadového čísla „ilegální skupiny“, uveden útvar, který vyhodnocení prováděl (tedy 2. oddělení I. zvl.
odboru MV), dále dataci vyhodnocení (tedy datum v rozmezí od října 1965 do dubna
1968), název skupiny, podrobnější popis případu včetně jména, příjmení a data narození všech osob, kterých se případ týkal (i těch, které byly vyšetřovány, ale nebyly
odsouzeny). Protokol opět zmiňuje číslo rozsudku a soud, který případ soudil a hesla
uvedená na kartě v kartotéce. Navíc informuje o počtu odsouzených osob v té které
konkrétní skupině, o výši trestu a skutkové podstatě, o tzv. třídním původu odsouzených – zvláště je upozorňováno, pokud se ve skupině odsouzených osob objevil člen
pravicové strany, církve či jiného hnutí, které režim vnímal jako nebezpečné. V případě, že vyhodnocený vyšetřovací spis neobsahoval požadované údaje, je v protokolu
dopsáno, ze kterého zdroje byly informace čerpány, zda z výpisu z rejstříku trestů či
jiného dalšího zdroje. V závěru je protokol podepsán pracovníkem, který vyšetřovací
spis vyhodnotil.40
Už jsme zmínili, že hesla obsahovala skutkovou podstatu údajného trestného činu,
některé karty mají v heslech uvedený také soud, který případ soudil, a číslo rozsudku.
K úplnosti studie je nutné se alespoň krátce zmínit, jakým způsobem byla tvořena
hesla popisující tzv. protistátní činnost vyšetřovanců. Opět připomínám, že konkrétně k akci „48“ nemáme k dispozici žádnou metodickou příručku nebo alespoň nějaký
prováděcí plán. Jsme tedy odkázáni pouze na dokumenty, které v obecné rovině hovoří o archivování a tematickém a věcném vyhodnocování vyšetřovacích spisů.41
Z kapacitních důvodů není možné publikovat celé soubory kategorií, hesel a jejich
podhesel. Zmíním proto tuto část tématu pouze v obecné rovině a v příkladech se omezím na hesla, vztahující se přímo k církvím a náboženským společnostem. Podle „Směrnice pro thematické a věcné evidování archivních materiálů operativních archivů“
38
39
40
41

ABS, Kartotéka a protokoly akce 48.
ABS, Kartotéka akce 48.
ABS, Protokoly akce 48.
ABS, f. A 31, inv. j. 111; ABS, f. A 31/2, inv. j. 220; ABS, f. A 31-1, inv. j. 117. Administrativa spojená s agendou ukončení a archivace svazků kontrarozvědky, vyšetřovacích spisů
a dalších materiálů v archivu MV se řídila směrnicí A-oper-II-1. RMV č. 199/1957. K tematickému a věcnému vyhodnocování je možné dále použít dokumenty z fondu 31 (Písemnosti SEO).
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z roku 1958, která je akci „48“ časově nejblíže, měly být osoby procházející v archivních materiálech evidovány v následujících kategoriích:
1. protistátní trestné činy, za které byly dané osoby odsouzeny, nebo z nichž byly
podezřívány,
2. charakter činnosti těchto osob,
3. místo jejich působení,
4. jejich sociální a tzv. třídní charakter,
5. politická příslušnost současná i bývalá,
6. státní příslušnost,
7. národnost.42
Z tohoto základního přehledu, ačkoli se týká přímo osob, nikoli skupin, si můžeme udělat alespoň představu o metodice vytváření hesel pro kartotéku akce „48“. Jak
už jsem zmínila, hesla obsahují především popis tzv. protistátní činnosti a skutkovou
podstatu údajného trestného činu. Ve „Směrnici pro thematické a věcné evidování
archivních materiálů operativních archivů“ z roku 1958 se v kategorii protistátních
trestných činů (bod 1.) objevují hesla, která jsou využívána také v kartotéce „48“
(např. velezrada, podvracení republiky, pobuřování proti republice, záškodnictví, sabotáž, vyzvědačství pro Vatikán). U kategorie popisující charakter činnosti vyšetřovanců jsou například tato hesla: „[...] agenti Vatikánu, styk s vatikánskými agenty, římsko-katolické duchovenstvo, řecko-katolické duchovenstvo, představitelé ostatních církví,
příslušníci sekt.“43 Konkrétně k římskokatolické církvi byla v archivních materiálech
režimem sledována tato tematická hesla – cituji:
„a) Protistátní činnost – úsek řím.kat. církev
b) Vysoká církevní hierarchie – biskupové
c) Nižší duchovenstvo
d) Jezuité – Premonstráti
e) Laické řády
f) Františkáni
g) Kapucíni
h) Piaristé
i) Redemptoristé – řím. kat.
j) Salesiáni
k) Mariánské družiny.“44
V heslech kartotéky akce „48“ je dále evidováno členství té které osoby k řeholnímu společenství, aktivita v církevních spolcích a kroužcích Katolické akce, členství
v pravicové politické straně a dalších. K často uváděným heslům patří tzv. ilegální
tiskoviny a letáky, a v kategorii uprchlíků potom hesla: ilegální přechody, pokus o ilegální přechod a napomáhání k ilegálnímu přechodu.45
42
43
44
45

ABS, f. A 31, inv. j. 111.
Tamtéž.
ABS, f. A 31/2, inv. j. 220.
ABS, Kartotéka akce 48.

STUDIE | 55

V závěru považuji za podstatné nastínit alespoň hrubé statistické odhady procentuálního počtu tzv. ilegálních skupin, které byly zahrnuty do akce „48“ a které se vztahují ke všem církvím a náboženským společnostem v Čechách a na Moravě. Vzhledem k úskalí při výběru skupin s církevní tématikou, o kterém se zmiňuji v následující
kapitole, je nutné v případě římskokatolické církve uvést čísla dvě. V případě, že se budeme zajímat o tzv. ilegální skupiny týkající se pouze samotné římskokatolické církve, pak se odhad pohybuje kolem 3,84 %.46 Pokud však do tohoto okruhu zahrneme
také skupiny osob, které byly členy sdružení či organizací hlásící se k učení římskokatolické církve, i když nebyly její přímou součástí, pak se bude odhad pohybovat až
na 17,6 %. Tento rozdíl je natolik zásadní, že ovlivnil i pojetí rešerše v následující kapitole. Pro zajímavost jen dodávám, že bylo vyhodnoceno zhruba 1,96 % tzv. ilegálních
skupin týkajících se římskokatolické církve na Slovensku. Zajímavé bezpochyby také
bude porovnání procentuálního odhadu ostatních církví a náboženských společností
v Čechách a na Moravě:
Církev řeckokatolická 0,04 %,47
Českobratrská církev evangelická 0,04 %,
Církev pravoslavná 0,04 %,
Církev advetistů sedmého dne 0,04 %,
Náboženská společnost Pravá církev Kristova 0,04 %,
Židovská náboženská obec 0,04 %,
Bratrská jednota baptistů 0,125 %48
a Náboženská společnost Svědků Jehovových 0,375 %.49
Pokud bychom měli v závěru zhodnotit kvalitu evidence akce „48“ a jejího badatelského využití v současné době, můžeme konstatovat, že bezpochyby tvoří tematickou základnu pro rešerše ve vybraných vyšetřovacích spisech. Vzájemné odkazy
na související případy na kartách akce „48“ vytvářejí určitou tematickou síť, napomáhající rychlejší a kvalitnější orientaci ve vyšetřovacích spisech v případě zpracování
konkrétního tématu. V zásadě však badatel při vyhledávání zůstává odkázán na jmennou evidenci. Navíc, vzhledem k propojování osob s rozdílnou tzv. trestnou činností
46 Vycházím z toho, že z celkového počtu 3154 ilegálních skupin bylo vyhodnoceno 2400 organizací.
47 Jde o jednu ilegální skupinu. Musím však upozornit, že v případě řeckokatolické církve to je
skupina, kde v počtu odsouzených převažují duchovní této církve. Pokud bychom totiž chtěli procentuálně vyjádřit počet všech „ilegálních skupin“, v rámci kterých byli odsouzeni také
duchovní řeckokatolické církve, bylo by číslo výrazně vyšší, protože řeckokatoličtí kněží byli
souzeni většinou společně s římskokatolickými. Připomínám pouze např. soudní proces Augustin MACHALKA a spol., ve kterém byl odsouzen také birituální kněz a řeholník řeckokatolické
větve redemptoristů Ján Ivan Mastiliak, či brněnský soudní případ Bohuslav BURIAN a spol.,
v rámci něhož byl souzen rovněž řeckokatolický kněz Jakub Hradil a další. ABS, f. V/MV, arch.
č. V-2844 MV; ABS, f. V/Brno, arch. č. V-881 Brno.
48 Tři ilegální skupiny.
49 Devět ilegálních skupin.
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(a někdy i s rozdílným prostředím, ve kterém se pohybovaly) nejen do jednotlivých
soudních procesů, ale i do tzv. ilegálních skupin, je velice obtížné stanovit konkrétní
množinu skupin s tou kterou tematikou. Poslední negativum je, že vyhodnocení spisů
v rámci akce „48“ se týká jen zlomku vyšetřovacích spisů. Přístup k nim z tematického
hlediska a možnost využívání této evidence pro zpracování různých problematik řeší
tedy akce „48“ jen omezeně. I přesto zůstávají kartotéka a protokoly akce „48“ bezpochyby zajímavou výpovědí, která přináší unikátní reflexi soudních procesů na přelomu
40. a 50. let dvacátého století samotnými představiteli režimu.
Ráda bych v závěru této kapitoly poděkovala PaedDr. Vladimíře Vaníčkové za seznámení s tématem kartotéky „48“ a za četné konzultace především v počátcích zpracování této studie.

Výběr tzv. ilegálních skupin z kartotéky „48“
k tématu Církve římskokatolické
a jejich vyhodnocení na základě tzv. protistátní činnosti
V úvodu považuji za nezbytné přesněji vymezit skupinu vyhodnocovaných vyšetřovacích spisů. Stanovení hranic pro vymezení spisů, které se týkají římskokatolické
církve a které by měly být vyhodnoceny, se od počátku jevilo jako velice obtížné. Nejprve bylo nutné se vyrovnat se zásadním problémem propojování různých příběhů
vyšetřovaných osob do tzv. protistátních skupin, kdy se v jednom vyšetřovacím spise
nacházejí materiály vyšetřovanců, kteří se často neznali a jejichž aktivity spolu souvisely pouze okrajově nebo vůbec. Podle hesel, uvedených na kartách v kartotéce „48“,
byly vybrány vyšetřovací spisy týkající se tzv. ilegální protistátní činnosti římskokatolické církve. Při bližším studiu vybraných vyšetřovacích spisů však nutně docházíme
k závěru, že tento výběr je pouze orientační a přesné vymezení skupiny spisů je možné
zjistit jedině podrobnějším studiem jednotlivých životních příběhů vyšetřovanců.
Aby bylo možné se ve vymezení tzv. ilegálních skupin římskokatolické církve posunout dále, muselo se bezpodmínečně nutně stanovit přesné krutérium výběru vyšetřovacích spisů. Vzhledem k propojování jednotlivých případů (někdy pouze okrajově souvisejících) do tzv. ilegálních skupin, nebylo možné přijmout jako kritérium
výběru jenom fakt, že se část vyšetřovacího spisu týkala osoby, která příslušela k římskokatolické církvi. V některých vyšetřovacích spisech se totiž mohly objevit i příběhy osob, u kterých není možné příslušnost k církvi (či k některé z jejích aktivit)
zjistit. Příkladem takového vyšetřovacího spisu může být soudní proces Oty MÁDRA
a spol., do kterého byli zařazeni i chlapci, kteří se neúspěšně pokusili přejít státní hranice, přičemž jejich příběh s osobami souzenými společně s P. Oto Mádrem souvisel
pouze okrajově.50
50 ABS, f. V/MV, arch. č. V-2742 MV.
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Jako měřítko výběru jsem tudíž zvolila tzv. protistátní činnost, přesněji aktivitu,
kterou konkrétní osoba vykonávala ve prospěch církve. Přístup má několik výhod.
Především umožní jasnější vymezení těch vyšetřovacích spisů, které se týkají přímo
činnosti církve. Dále zajistí přesnější výběr osob, které budou z těchto spisů vypsány
a uvedeny v následující tabulce, jež je nedílnou součástí tohoto článku. Biskupové,
kněží, bohoslovci, řeholníci a řeholnice (i v noviciátu) jsou jasně vymezenou skupinou, díky svému profesnímu zařazení.51 Problém však nastává s laiky. Není možné
je uvádět pouze na základě jejich příslušnosti k církvi; příslušnost mohla být někdy
pouze formální. Stejně však není možné laiky zcela vynechat, protože někteří z nich
sehráli významnou roli v působení církve 50. let minulého století. Výběr podle tzv.
protistátní činnosti, ať již to byla aktivita v laickém apoštolátu církve nebo pomoc
s předáváním zpráv do zahraničí či podpora řeholníků v centralizovaných klášterech
a další, umožní odlišit laiky, kteří se skutečně podíleli na působení církve od těch,
jejichž příběhy byly do spisu vyšetřovateli připojeny z nějakého jiného důvodu (jako
např. ve zmiňovaném případě soudního procesu MÁDR a spol.)52 Poslední pozitivum
výběru podle tzv. protistátní činnosti spatřuji v jeho snadném rozpoznání a možnosti
ověření. Její skutečný důvod se dá dobře zjistit z odůvodnění uvedeném v rozsudku, případně z obžaloby. V případě, že tyto dokumenty chybí, je možné použít také
trestní oznámení nebo výslechový protokol. Vždy je však nutné u všech dokumentů
nejprve posoudit objektivitu sdělených informací, očištěných od ideologického nánosu totalitní propagandy, což platí zvláště v případě posledních dvou uvedených typů
dokumentů.
V průběhu stanovení kritéria pro výběr vyšetřovacích spisů bylo dále nutné zvážit, zda budou do rešerše spisů, týkajících se římskokatolické církve, zařazeny také
procesy se členy rozličných sdružení, která nejsou přímo součástí církve, ale která se
hlásí k učení katolické církve (např. orelské procesy, procesy se členy Československé
51 V tabulce akce „48“ jsem ve výběru osob u jednotlivých tzv. ilegálních skupin úmyslně vynechala kněze Petra Adolfa Ungera. Původně byl rajhradský benediktin odsouzen ke 20 letům vězení, mimo jiné za rozkrádání církevního majetku apoštolské administratury vratislavské diecéze
v Českém Těšíně, kterého se dopouštěl jako zmocněnec SÚC, nikoli tedy za tzv. protistátní činnost spočívající v působení ve prospěch církve.
52 V tabulce akce „48“ jsem dále ve výběru osob neuváděla u jednotlivých tzv. ilegálních skupin
laiky, kteří materiálně pomáhali kněžím nebo podporovali duchovní, na útěku. Důvodem je
fakt, že není možné rozlišit, z jakých pohnutek svou pomoc poskytli. Někdy to byly osoby s duchovním příbuzensky spřízněny, jindy osoby zcela neznámé, které tak učinily, protože chtěly
„pomoci bližnímu“. Samozřejmě se objevuje i odůvodnění „pomoci duchovní osobě“. Ne vždy
se však tento motiv nechal odlišit od výše uvedených. Podobně jsem neuváděla do seznamu
osob ty laiky, kteří bránili StB zatknout duchovního správce farnosti, do níž příslušeli. Šlo o veliké množství osob, které často ani nebyly odsouzeny. Pokud tito laikové odsouzeni byli, pak jen
na krátkou dobu – za pobuřování nebo srocování. Takovéto kampaně za „záchranu svého pana
faráře“ se přirozeně objevovaly nejčastěji na jižní Moravě. Doklady o nich nalezneme především
ve vyšetřovacích spisech KS MV v Brně, např. ABS, f. V/Brno, arch. č. V-370 Brno; ABS, f. V/
Brno, arch. č. V-644 Brno a další.
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strany lidové a Křesťansko demokratické strany, soudní procesy s vedoucími a členy katolických skautských oddílů apod.). Ve sborníku Církevní procesy padesátých let
počítá Václav Vaško lidovecké a orelské procesy mezi procesy církevní s tou připomínkou, že: „[…] kdo může vědět, za co se kdo dostal do vězení: za to, že byl lidovcem,
nebo za to, že jako silná křesťanská osobnost vyčníval ve svém prostředí?“53 Argumentu
Václava Vaška dále nahrává také skutečnost, že česká katolická církev byla velice úzce
provázána s působením lidovců a později lidovecké emigrace. Část kněží byla členy lidové strany, stejně jako někteří duchovní pracovali coby vzdělavatelé Orla. Jako
protiargument však naopak působí fakt, že zde v první řadě nefiguruje církev samotná, byť jde o organizace hlásící se ke křesťanskému resp. katolickému učení a jejichž
členové jsou vesměs římskými katolíky. Jestliže také procházíme orelské, lidovecké
a křesťansko-demokratické soudní procesy, zjišťujeme, že náplň tzv. protistátní činnosti je částečně (v některých případech výrazně) odlišná od aktivit, které sledujeme
pouze u církevních procesů, což je zásadní věc, již není možné si nepovšimnout. Kromě toho je těchto vyšetřovacích spisů procentuálně více, takže by zkreslovaly výsledek
vyhodnocování vyšetřovacích spisů, týkajících se aktivit pouze samotné římskokatolické církve. Z těchto důvodů jsem se rozhodla tyto procesy do rešerše vyšetřovacích spisů s církevní tématikou nezařadit. Na druhou stranu by bylo velice zajímavé
sestavit samostatnou rešerši vyšetřovacích spisů věnovaných pouze tomuto tématu,
se zvláštním zřetelem na roli, kterou v jednotlivých procesech ten či onen kněz nebo
řeholník sehrál.
Výsledek vyhodnocení vyšetřovacích spisů podle tzv. protistátní činnosti poskytne
v závěru jakousi kategorizaci „protistátní činnosti“ členů církve, která by měla dát
odpověď na dvě zásadní otázky:
1. Jakými způsoby si římskokatolická církev zajišťovala možnost svého dalšího
působení v omezených podmínkách totalitního režimu.
2. Jakými metodami a prostředky, které jsou církvi vlastní, chránila své členy.
Vyhodnocení jednotlivých vyšetřovacích spisů je v tabulce také možné porovnat
s tím, jak byly vyhodnoceny pracovníky Státní bezpečnosti, resp. s hesly, která jsou
uvedena na kartách kartotéky akce „48“.

Komentář k vyhodnocení
Seznam a popis jednotlivých kategorií, které byly autorkou použity při rešerši vyšetřovacích spisů a jejich vyhodnocení na základě tzv. protistátní činnosti:

53 KOLEKTIV autorů: Církevní procesy padesátých let. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří 2002. s. 13.
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• Kontakt s nadřízenými v zahraničí.
• Kontakt s internunciaturou.
• Kontakt s novináři nebo pracovníky zastupitelských úřadů
západoevropských států.
• Kontakt s emigranty.
• Pomoc při zasílání zpráv do zahraničí.
K těmto kategoriím byly přiřazovány veškeré kontakty představitelů české katolické církve a Vatikánu, stejně jako kontakty představených řádů a kongregací v Československu s jejich generálními představenými v zahraničí, ať již šlo o osobní či písemný styk. Po únoru 1948 převažoval kontakt formou korespondence, která – aby se
vyhnula státní cenzuře – byla doručována prostřednictvím pracovníků internunciatury nebo jiných zastupitelských úřadů západoevropských zemí. Dopisy mezi místní
církví a ambasádami přenášela jako tzv. spojka řada katolických laiků, mnohdy to byly
osoby příbuzensky či jinak vázané na emigranty. Obsahem těchto zpráv byly (kromě
interních záležitostí) informace o postavení katolické církve v Československu. Možnost svobodného působení církve, výchova a vzdělávání kněžského a řeholního dorostu, otázky pozemkové reformy a církevního školství, otevřené diplomatické vztahy
a další; to vše Vatikán a generální představené řeholí v zahraničí zajímalo. Na druhé
straně měli katolíci v Československu potřebu informovat o zrušení církevního školství, zavedení cenzury, centralizaci klášterů, vzniku internačních táborů pro kněze
a řeholníky kritizujících režim a o dalších represivních opatřeních vůči členům církve.
Osoby, které se rozličnými způsoby podílely na předávání těchto zpráv do zahraničí,
byly obvykle souzeny za vyzvědačství pro Vatikán.
• Materiální podpora perzekvovaným osobám.
Materiální podpora byla určena osobám, které musely opustit zaměstnání v důsledku prověrek a jejich rodiny se ocitly bez příjmu. Stejně tak byly podporovány
rodiny vyšetřovanců nebo vězňů. Prostředky k podpoře byly získávány v zahraničí
od soukromých osob či z kostelních sbírek.
• Ukrývání uprchlíka.
Heslo se vztahuje na osobu na útěku nebo na osobu, které hrozí zatčení a ukrývá
se před StB. Většinou to byli řeholníci uprchlí z centralizačních nebo internačních
klášterů, či kněží ukrývající se před zatčením.
• Ukrývání církevního majetku.
Šlo obvykle o majetek řehole nebo diecéze či farnosti. Ukrývaly se liturgické nádoby,
insignie, cenné obrazy a jiná výtvarná díla, finanční hotovost, ale také důležité dokumenty a archiválie.
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• Udílení pověření v intencích mexických fakult.
• Přebírání pověření a činnost vyplývající z mexických fakult.
• Svěcení kněží nebo biskupů bez státního souhlasu.
Mexické fakulty představují soubor mimořádných zmocnění a dispenzí (zbavení
vázanosti zákonem ryze církevním ve zvláštním případě), udělených Apoštolským
stolcem římským katolíkům, žijícím na území státu s totalitním režimem, který omezuje nebo zakazuje svobodné působení církve. Fakulty se týkaly jurisdikční, liturgické a disciplinární roviny života církve tak, aby byly zajištěny správa a řízení diecézí
a duchovní potřeby věřících v době nesvobody. S tímto záměrem byly také uděleny
katolické církvi v Mexiku v době jejího pronásledování na počátku 20. století. Odtud je
odvozen název „mexické fakulty“.
Fakulty, určené pro katolickou církev v Československu, přivezl z Říma litoměřický biskup Štěpán Trochta v listopadu 1948. Jejich zásadní význam spočíval v možnosti vytvoření alternativní hierarchické struktury církve, aby v případě uvěznění,
internace, vyhnanství či smrti sídelního biskupa byla zajištěna správa a řízení diecéze.
Mexické fakulty byly představiteli mocenského režimu označovány jako „tajné vatikánské instrukce“, a proto byly prakticky veškeré aktivity, vyplývající z mimořádného
zmocnění, sledovány StB jako protistátní činnost.
• Tvorba textů kritických k režimu.
• Rozmnožování a rozšiřování textů kritických k režimu.
Označením „text kritický k režimu“ jsem ve vyhodnocení nazývala veškeré dokumenty vznikající v církvi, které popisovaly vývoj jednání mezí církví a státem, vysvětlovaly jejich vzájemný vztah, kritizovaly zásahy státu vůči působení církve na veřejnosti a komentovaly aktuální dění v církvi a ve společnosti. Podstatné také bylo, že
v nich církev obhajovala své postoje, často úmyslně a účelově ideologicky znetvořené
v prorežimních sdělovacích prostředcích. K těmto textům patří memoranda biskupského sboru, pastýřské listy, věstníky ordinářů určené duchovenstvu, exkomunikační
dekrety, různá prohlášení a oběžníky. Jde o běžné komunikační prostředky uvnitř
církve, které – zvláště od března 1948 – nabyly na významu. Po zastavení svobodného církevního tisku, dosazení vládních zmocněnců do biskupských konsistoří a po
internaci většiny biskupů byly pastýřské listy a oběžníky, rozvážené pastoračními asistenty nebo jinými zainteresovanými laiky na motocyklech do jednotlivých farností,
jedinou možností, jak zachovat tok informací mezi biskupským sborem a ostatními
členy církve. Tyto dokumenty se dostaly do rukou většině kněží, takže se prakticky
mohly stát velice dobrým nástrojem k odsouzení řady osob, které režimu nevyhovovaly. Osoby, které se podílely na jejich tvorbě či rozmnožování, rozšiřování a uchovávání, byly komunistickou justicí obviněny ze šíření ilegálních tiskovin nebo protistátních letáků.
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• Rozmnožování a rozšiřování náboženských textů.
Jde o texty pouze náboženského charakteru, bez jakéhokoli politického komentáře, tedy o modlitby, liturgické texty, stanovy řeholní společnosti, podklady pro duchovní cvičení, vánoční proslov Pia XII. atd.
• Kritika režimu během kázání a při výuce náboženství.
• Četba pastýřských listů.
• Četba exkomunikačních dekretů.
K těmto heslům se vztahuje veřejná četba nebo kritika, která zazněla z kazatelny
nebo při katechezi. Postih za samotnou četbu byl zprvu řešen pouze na úrovni místních národních výborů. Pokud s veřejnou četbou byla spojena také kritika režimu během kázání, byl kněz již obvykle sledován příslušníky bezpečnostních složek, případně později zatčen. Duchovní či laičtí katecheti, kteří se dopustili této tzv. protistátní
činnosti, byli obviněni z pobuřování či ze sabotování výchovy dětí a mládeže.
• Četba pastýřského listu k prorežimní „Katolické akci a její kritika“.
Četba pastýřského listu „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“,
vydaného v červnu 1949, je uvedena pro svůj zásadní význam zvlášť. První výrazný
pokus totalitního státu oddělit vyšší klérus od nižšího duchovenstva a laiků, a zároveň
vytvořit českou katolickou církev nezávislou na Vatikánu sice ztroskotal, ale byl pro
církev zastrašující už svým zavádějícím názvem „Katolická akce“, který totalitní vláda
úmyslně převzala z označení laického apoštolátu v římskokatolické církvi. U většiny
souzených duchovních byla četba pastýřského listu proti prorežimní „Katolické akci“
zmíněna jako přitěžující okolnost.
• Udržování kontaktů s řeholní komunitou.
• Pomoc řeholníkům v centralizačních klášterech.
• Vzdělávání a vedení bohoslovců mimo fakultu.
Komunity řeholníků a řeholnic byly navzdory zásahům totalitní vlády proti klášterům (akce „K“, akce „Ř“ a další akce, internace a nucené odchody řeholníků a řeholnic do světského života) nadále udržovány. Heslo „Udržování kontaktů s řeholní
komunitou“ vyjadřuje: jednak snahu řeholníků a řeholnic komunikovat spolu navzájem (i přes omezující opatření příslušníků bezpečnostních složek v centralizačních
a internačních klášterech) a dále jejich potřebu udržovat kontakt i po propuštění
z těchto táborů. Možnost komunikace mezi centralizačními a internačními kláštery
zajišťovali většinou laici, kteří přenášeli korespondenci a někdy i důležité dokumenty (jako např. mexické fakulty). Tito laikové často rovněž obstarávali materiální pomoc internovaným řeholníkům a zasílali jim balíčky s potravinami. Skupiny těchto
osob jsou označeny heslem „Pomoc řeholníkům v centralizačních klášterech“. Heslo
„Vzdělávání a vedení bohoslovců mimo fakultu“ úzce souvisí s potřebou kleriků dokončit vzdělávací proces a pokračovat v řeholní formaci. Dokončení studia se týkalo
i diecézních bohoslovců, kteří hledali cesty, jak dostudovat, i když byla bohoslovecká
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učiliště uzavřena a teologické vzdělávání soustředěno pouze do dvou fakult v republice: pražské fakultě (od roku 1952 se sídlem v Litoměřicích) a bratislavské fakultě.
Mnozí bohoslovci, aby se vyhnuli státem povolenému a bedlivě sledovanému studiu
teologie, dali přednost vyučování mimo oficiální vzdělavatelské instituce a studovali
v centralizačních klášterech, na stavbách, kam byli nasazeni na nucené práce, u Pomocných technických praporů a někteří dokonce ve věznicích.
• Vedení a účast v kroužcích Katolické akce.
Katolická akce vycházela z encykliky papeže Pia XI. „Ubi arcano Dei“, vydané roku
1922, a byla celosvětovou iniciativou vyzývající laiky k aktivnímu působení v církvi,
k tzv. laickému apoštolátu. Samotná metodika kroužků Katolické akce vyrostla z hnutí
Křesťanské dělnické mládeže (JOC), založeného roku 1924 belgickým knězem Josefem
Cardijnem. Posláním jocismu (žosismu) původně bylo: na základě vzdělávání a prohlubování víry jednotlivce docílit mravního a náboženského povznesení mládeže. Podle
pravidel „vidět, soudit, jednat“ byli členové kroužků vedeni k odpovědnosti za kvalitu
svého života i společnosti. Po únorovém převratu 1948, v obavě o budoucí vývoj církve,
byla metodika kroužků promýšlena v duchu chorvatského kněze Tomislava Kolakoviče Poglajena jako jedna z možností působení církve i v době totality. Iniciátoři těchto
kroužků byli později obviňováni, že se snažili vytvořit náboženské skupiny, jejichž cílem bylo budit odpor proti vládě, který by vedl ke zvratu státního zřízení.
• Vedení a účast ve spolcích.
Tato kategorie se vztahuje na církevní spolky, které vznikaly většinou v rámci farnosti nebo diecéze, a jejich působnost byla pouze lokální. V závorce uvádím název
spolku a místo působení, případně včetně okresu; jde převážně o mariánské družiny,
mládežnická sdružení apod. Do výběru jsem úmyslně nezahrnula sdružení, která sice
v prostředí katolické církve působila, ale konstituovala se na základě např. mariánských zjevení,54 či spiritistických seancí.55
• Působení ve vojenské duchovní službě.
Vojenští kaplani zahrnutí do kartotéky „48“ byli většinou zataženi do tzv. protistátní činnosti tím, že je kontaktoval provokatér StB, vystupující v roli agenta cizí
rozvědné služby. Obvykle byli poté souzeni za velezradu a vyzvědačství.
• Podpis petice.
Toto heslo bylo uváděno u tzv. ilegálních skupin, v rámci nichž byly odsuzovány osoby, které například podepsaly slib věrnosti arcibiskupovi Josefovi Beranovi
54 ABS, f. V/Ostrava, arch. č. V-2172 Ostrava. Jde o vyšetřování katolíků shromážděných kolem
Libuše Adlerové, která dostávala poselství od údajně zjevené Panny Marie. Tato zjevení nebyla
církví oficiálně akceptována.
55 ABS, f. V/Brno, arch. č. V-207 Brno. Šlo o římskokatolického kněze Jana Bártu z Ořechova u
Brna.
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v roce 1949, nebo petici proti prorežimní „Katolické akci“ či vyjádření k zákonu číslo
218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností atd.
• Přechody hranic.
• Pomoc při přechodu hranic.
Kategorie „Přechody hranic“ se pro námi vymezené kritérium vyhodnocování
z pohledu tzv. protistátní činnosti (tedy aktivity vykonávané ve prospěch církve) jeví
jako problematická. Především jde o jev, který přímo neslouží k zachování možnosti
působení církve. Na druhou stranu se o přechod hranic pokusila řada duchovních,
kteří byli stíháni bezpečnostními složkami totalitního státu, či bohoslovců, kteří doufali, že v zahraničí budou moci dostudovat a přijmout kněžské svěcení. Proto jsem
k tématu „přechodu hranic“ uváděla v tabulce vyšetřovaných osob také kněze, řeholníky a řeholnice a bohoslovce. Naopak jsem zcela vynechávala laiky, kteří například
o přechodu hranice věděli a neoznámili to, a dále ty, kteří sami přecházeli hranici a byli
připojeni do tzv. ilegální skupiny s duchovní osobou, nebo převáděli přes hranici, případně pomáhali k jejímu přejití. I když je samozřejmě sporné, zda laiky, kteří pomáhali přejít hranice duchovním osobám, uvádět či nikoli. Existují tzv. ilegální skupiny
tvořené pouze laiky, kteří napomohli k přechodu hranic jednomu nebo i více kněžím
či řeholníkům. Zde se však opět setkáváme s problémem, který jsem již zmiňovala,
a to: Z jakého popudu tito laici pomoc organizovali, zda z příbuzenského spříznění,
blízkého přátelství, z hlediska pomoci člověku či z pohnutek pomoci duchovní osobě
dostat se do některé z demokratických zemí, aby mohla začít svobodně působit? Rozhodla jsem se tedy laiky v této kategorii prakticky zcela vynechávat. Heslo „Přechody
hranic“ je uváděno u těch duchovních osob, které se pokusily o samotný přechod
nebo ho organizovaly. Kategorie „Pomoc při přechodu hranic“ je přiřazena k duchovním osobám, které o přechodu jiného člověka věděly a tuto skutečnost neoznámily,
které poskytly materiální či duchovní pomoc, zajistily kontakt na převaděče atd.
• Kontakt s provokatérem StB.
Provokatér StB většinou kontaktoval předem určenou osobu v roli agenta cizí rozvědné služby. Tento fakt se velice špatně dokazuje. Podaří se to obvykle pouze v tom
případě, jestliže se dochovaly ve svazku tzv. operativního materiálu dokumenty, svědčící o této skutečnosti. Takovýto fakt se dá doložit např. u Stanislava JUŘÍKA a spol.56
Tam, kde bylo dané heslo použito, a zároveň se nepodařilo z dokumentů tuto skutečnost prokázat, je to v závorce za kategorií uvedeno. I přesto, že uvedené heslo bezpochyby nepatří k námi vymezenému druhu tzv. protistátní činnosti, bylo nutné jej
do vyhodnocení zahrnout, neboť u některých vyšetřovacích spisů, u kterých je zmíněno, by nemohla být jinak uvedena žádná tzv. trestná činnost.

56 ABS, f. V/MV, arch. č. V-5485 MV.
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Vysvětlivky
k Tabulce vyhodnocení kartotéky „48“
1. sloupec: Název tzv. ilegální skupiny podle hesel kartotéky „48“.
2. sloupec: Osoby vyšetřované v rámci tzv. ilegálních skupin.
K výběru osob viz výše. U jednotlivců je uvedeno příjmení a občanské jméno,
bez akademických a jiných titulů, dále u řeholníků a řeholnic jejich řeholní jméno
(pokud je všeobecně známé), zkratka řádu nebo kongregace (pokud je známa), datum narození, u duchovních osob a laických katechetů zařazení v církvi. Naopak jsem
vynechávala zaměstnání u laiků. Jednak z kapacitních důvodů, jednak také proto, že
některé osoby se už před svým odsouzením staly terčem rozličných forem represí
a často tak nepracovaly ve svém původním povolání. Dále jsem do tabulky zahrnula
místo posledního působení, příp. bydliště. U menších měst či vesnic je uveden okres.
V případě internovaných řeholníků je uváděn poslední centralizační (či častěji internační) klášter, většinou Želiv. Poslední údaj v tabulce označuje vyměřenou výši trestu
odnětí svobody podle rozsudku po hlavním líčení. Nezahrnovala jsem tedy upravené
tresty v případě změny výše trestu v odvolacím rozsudku. Pokud vyšetřování osoby
bylo zastaveno či došlo ke zproštění viny, je toto uvedeno.57
3. sloupec: Citáty hesel StB z kartotéky „48“, vytvořené v letech 1965–1968.
Hesla jsou vypsána přímo z karet kartotéky formou citátů, takže zůstala zachována
stylizace, pravopis, zkratky atd.
4. sloupec: Vyhodnocení podle tzv. protistátní činnosti z roku 2010.
Popis jednotlivých kategorií viz výše.
5. sloupec: Pořadové číslo tzv. ilegální skupiny, uvedené v protokole i na kartách kartotéky „48“.
6. sloupec: Archivní číslo vyšetřovacího spisu, případně spisů, které byly takto
vyhodnoceny.
Z kapacitních důvodů nebylo možné uvést, kdy přesně proběhl daný soudní proces. Církevní procesy uvedené v databázi se konaly v rozmezí let 1948–1954. Pro přesnější časovou specifikaci je nutné nahlédnout do konkrétního vyšetřovacího spisu.
57 ABS, f. V/Plzeň, arch. č. V-143 Plzeň. Pouze v jednom případě se nepodařilo zjistit výši vyměřeného trestu. Podle dokumentů, které byly k dispozici víme, že Jaroslav Císler odsouzen byl, nelze
však zjistit délku trestu.

Tabulka vyhodnocení kartotéky akce „48“
Název tzv.
ilegální skupiny
podle hesel
kartotéky „48“

Osoby vyšetřované v rámci
tzv. ilegálních skupin
(datum narození,
zařazení v církvi u duchovních osob
a laických katechetů,
místo posledního působení,
výše trestu)

Hesla z kartotéky „48“
– Citáty hesel StB
(1965–1968)

Vyhodnocení
podle tzv. protistátní
činnosti (2010)

Pořadové
číslo
tzv.
ilegální
skupiny

Archivní
číslo
vyšetř.
spisu

ANTONY
Václav
a spol.

Antony Václav (6. 8. 1904, kněz,
Domažlice, 15 let)
-Štěpán Václav (23. 9.1921, kněz,
Domažlice, trestní řízení zastaveno)
- Císler Jaroslav (15. 10. 1919, kněz,
Všeruby, délku trestu nelze zjistit)

- ilegalita lidové strany
- ilegalita církevní
- duchovní řím. kat.
- ileg. přechody hranic
- rozvracení

přechody hranic
- pomoc při přechodu
hranic

219

V-143
Plzeň

APPL
František
a spol.

Appl František (30. 9. 1905, kněz,
Jablonec nad Nisou, 2 roky a 6 měsíců)
- Čístecký František (1. 4. 1888, kněz,
Josefodol, trestní řízení zastaveno)

- protistátní tiskoviny tzv.
„Katolické akce“
- církev řím.kat.
- německá národnost

446

V-2028
Ústí nad
Labem

BAREŠ
Václav
a spol.

Bareš Václav (29. 9. 1908, kněz,
Sokolov, 6 let)
- Nebeská Marie (13. 11. 1919, katechetka,
Sokolov, 2 roky a 6 měsíců)

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů
- sabotáž
kritika režimu během
- nepřátelská činnost na úseku kázání a při výuce
církve řím.kat.
náboženství
- Orel, lidovci

840

V-10497
Plzeň

BÁRTA
Josef
a spol.

Bárta Josef, Jan Baptista, OFM (18. 3. 1921,
řeholní kněz, Želiv, 20 let)
- Zvěřina Josef (3. 5. 1913, kněz, Praha, 22 let)
- Holub Jiří (5. 7. 1923, kněz,
Stodůlky u Prahy, 18 let)
- Soukop Josef (17. 5. 1914, kněz,
Brno, 12 let)
- Němčanský Bohumil, Bohuslav,
OPraem. (16. 11. 1909, řeholní kněz,
Brno, 20 let)

vedení a účast v krouž- 1339
cích Katolické akce
- četba pastýřských
listů - četba pastýřského listu k prorežimní
„Katolické akci“ a její
kritika
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-691
MV
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- ilegalita řím.kat.
-řím.kat. kněží
- členové strany lidové a nár.
soc.
- protistátní náboženské
kroužky řím.kat.
- protistátní řím.kat. tiskoviny
- organizování a pomoc při
ileg. přechodech hranic

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

(BÁRTA
Josef
a spol.)

- Valášek Jan (10. 9.1901, kněz,
Brno, 13 let)
- Ondok Josef, Petr, CFSsS (2. 9. 1926,
řeholní kněz, Brno, 17 let)
- Kulhánek František (14. 1. 1896, kněz,
Brno, 1 rok)
- Tutte Josef (25. 3. 1890, kněz,
Praha, 2 roky)
- Šoltés Josef (15. 4. 1926, Brno, 14 let)
- Tomek Miroslav (4. 3. 1924,
Praha, 17 let)
- Zemanová Josefa (24. 3. 1926,
Brno, 10 let)
- Karásek Vladimír (17. 6. 1929,
Bosonohy u Brna, 1 rok)
- Holáň Oldřich (16. 11. 1924, Brno, 11 let)
- Stavělová Olga, ml. (20. 6. 1930,
Brno, 14 let)
- Stavělová Olga, st. (6. 4. 1903,
Tišnov, 8 let)
- Procházková Terezie (29. 4. 1922,
Iváň, okr. Židlochovice, 13 let)
- Velíková Jana (28. 4. 1907,
Moravský Krumlov, 10 let) - Krejčíková
Jiřina (6. 9.1926, Těmnice, okr. Kamenice
nad Lipou, 15 let)
- Gubová Anna (26. 3.1931, Praha, 3 roky)
- Běhalová Věra (31. 7. 1922, Praha, 7 let)
- Jadrná Marie (2. 2. 1923, Praha, 11 let)
- Pellerová Elena (22. 4. 1927, Praha, 8 let)
- Rybenská Františka (9. 3.1930, Praha, 7 let)
- Kratochvílová Božena (21. 12. 1927,
Praha, 5 let)
- Řihák Jaroslav (8. 9. 1927, Praha, 9 let)
- Lacina Václav (5. 4. 1923, Brno, 10 let)
-Kotulán Jiří (15. 1. 1929,
Šlapanice, okr. Brno, 8 měsíců)

- ukrývání protistátně činných
osob
- osobní styk s agenty CIC
a Vatikánem
- agenti CIC Gajda, Holobrádek, Kratochvíl, Schutzner
- špionážní styk se členy
italského a francouzského
velvyslanectví
- vlastizrada

- materiální podpora perzekvovaným
osobám
- vedení a účast ve
spolcích (Sdružení
katolické mládeže,
Katolické kulturní
sdružení, Mariánská
družina, Praha, Brno)
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů
- kontakt s novináři
nebo pracovníky
zastupitelských úřadů
západoevropských
států
- přechody hranic
- ukrývání uprchlíka
- svěcení kněží nebo
biskupů bez státního
souhlasu
- ukrývání církevního
majetku
- kontakt s emigranty

1339

V-691
MV
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

BEČVÁŘ
Jan
HELIKAR
Josef
a spol.
BEDNAŘÍK
Robert
a spol.

Bečvář Jan (26. 5. 1924, kněz,
Litoměřice, 6 let a 6 měsíců)
- Helikar Josef (17. 3. 1923, kněz,
Litoměřice, 7 let)

- církev řím.kat.
- pomoc velezradě
- ohrožení státního tajemství

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických
k režimu

1747

Bednařík Robert (16. 3. 1909, kněz,
Tábor, 29 let)

Hahner Karel, OMI (21. 8. 1903, řeholní
kněz, Varnsdorf, 2 roky)
- Theisen Filip (23. 10. 1893, kněz,
Chomutov, tr. řízení zastaveno)

pomoc při přechodu
80
hranic
- kontakt
s provokatérem StB
(není dokázáno)
- působení ve vojenské
duchovní službě
pomoc při přechodu
429
hranic

V-5686
MV

BLECHOVÁ
Anna
a spol.

- sdružování - organizování
ileg. útěků do zahraničí
- příprava ileg. útěku do
zahraničí
- vyzrazení státního a vojenského tajemství
- nepřátelský živel v ČSA
- příprava k ileg. přechodu
hranic
- ileg. přechod hranic
- příslušník SNB - faráři

BOHDAL
Bedřich
a spol.

Bohdal Bedřich (16. 9. 1912, kněz,
Klenčí pod Čerchovem, okr. Domažlice,
tr. řízení zastaveno)
- Resl Josef (18. 10. 1885, kněz,
Starý Plzenec, okr. Plzeň, 4 roky)
- Forst Karel (22. 4. 1885, kněz,
Stříbro, tr. řízení zastaveno)
- Jílek František (16. 1. 1886, kněz,
Dýšiná, okr. Plzeň, tr. řízení zastaveno)
- Klabouch Václav (28. 9. 1895, kněz,
Vrčeň, okr. Blovice, tr. řízení zastaveno)
- Korál František (20. 4. 1884, kněz,
Strašín, okr. Klatovy, tr. řízení zastaveno)
- Senft Jindřich (4. 5. 1896, kněz,
Kolínec, okr. Sušice, tr. řízení zastaveno)
- Slavíček František (10. 12. 1885, kněz,
Chánovice, okr. Horažďovice, tr. řízení
zastaveno)
- Smetana Karel (2. 7. 1883, kněz, Vřeskovice, okr. Sušice, tr. řízení zastaveno)

- protistátní tiskoviny „KA“
- lidová strana
- církev řím.kat.

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- podpis petice
- četba pastýřských
listů
- četba pastýřského
listu k prorežimní
„Katolické akci“ a její
kritika
- četba exkomunikačních dekretů

V-142
Plzeň

399

V-639
Ústí nad
Labem

V-5303
MV
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Osoby vyšetřované...

(BOHDAL
Bedřich
a spol.)

- Vonka František (11. 5. 1900, kněz,
Manětín, okr. Plasy, tr. řízení zastaveno)
- Zahrádka Josef (23. 11. 1876, kněz,
Čachrov, okr. Klatovy, tr. řízení zastaveno)

BRABEC
Ladislav
a spol.

Brabec Ladislav (1. 6. 1917, kněz,
Mirošov, okr. Rokycany, 18 let)

BRADNA
Antonín
a spol.

Bradna Antonín (26. 11. 1922, kněz,
Velvary, 15 let) - Pilík Karel (24. 12. 1918,
kněz, Horní Sekýřany, 12 let)
- Kolář Bohumil (7. 1. 1924, kněz,
Roudnice nad Labem, 10 let)
- Pijáčková Marie, Huberta, SCB
(12. 1. 1913, řeholnice, Nový Jičín, 10 let)
- Plevová Anna, Numila, SCB (19. 5. 1922,
řeholnice, Nový Jičín, 2 roky a 6 měsíců)
- Straková Jarmila, Lidie, SCB (28. 5. 1909,
řeholnice, Nový Jičín, 18 měsíců)
- Lanča Antonín (6. 6. 1907, kněz,
Nový Jičín, 2 roky a 6 měsíců)
- Šimíková Anna, SCB (10. 6. 1934,
řeholnice, Nový Jičín, 15 měsíců)
- Žídek Leo (8. 9. 1932, Nový Jičín, 8 let)
- Vrbenský Jaroslav (4. 2. 1932,
Praha, 12 let)
- Kaniová Marie (8. 9. 1923,
Petřvald ve Slezsku, 1 rok)

BRODLOVÁ
Vlasta,
KUBEŠOVÁ
Božena

Brodlová Vlasta (31. 5. 1896, Praha, 7 let)
- Kubešová Božena (1. 11. 1904,
Praha, 4 roky)

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...
399

V-142
Plzeň

- velezrada
- příprava k ileg. přechodu
- útěk z výkonu trestu
- církev řím.kat.
- lidová strana
- vlastizrada
- rozvracení
- protistátní letáky
- agenti-chodci
- lidovci
- církev řím.kat.

pomoc při přechodu
hranic
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
ukrývání uprchlíka
- přechod hranic
- pomoc při přechodu
hranic
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů
- vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce

654

V-197
Plzeň

2459

V-734
Ostrava

- vyzvědačství pro Vatikán
- církev řím.kat.
– jezuité
- lidovci

pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- kontakt s emigranty

895

V-4817
MV
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

BURDA
Jaroslav
a spol.

Moškořová Emilie, Ildefonsa, CSCS
(23. 6. 1911, řeholnice, Cheb, 18 měsíců)
- Drábková Zdenka, Karmela, CSCS
(14. 10. 1914, řeholnice, Cheb, 18 měsíců)
- Kalinová Elfrieda, Wernharda, CSCS
(7. 2. 1913, řeholnice, Cheb, 8 měsíců)
- Hajdová Anděla, Siegberta, CSCS
(24. 10. 1904, řeholnice, Cheb, 8 měsíců)
- Ševčíková Barbora, CSCS
(13. 2. 1884, řeholnice, Cheb, zproštěna)
Burian Bohuslav (16. 10. 1919, kněz,
Moravská Nová Ves, okr. Břeclav, 20 let)
- Vozdecký Josef, OPraem. (27. 9. 1920,
řeholní kněz, Brno, 13 let)
- Šmerda Zdeněk (12. 3. 1922, bohoslovec,
Brno, 10 let)
- Hradil Jakub (14. 4. 1910, kněz,
Brno, 7 let)

- sdružování
- příprava k ileg. přechodu
státních hranic
- styk s agentem CIC (Luboš,
emigrantská skupina nár. soc.
Krajina a Hora)
- církev řím.kat.
- nár. soc.
- německá národnost

pomoc při přechodu
hranic

658

- ileg. přechody hranic agent-chodec americké,
vatikánské a francouzské
rozvědky
- vyzvědačství
- krycí hesla
- církev řím.kat. a řecko.kat.
- lidová strana

CUKR
Josef
a spol.

Cukr Josef, SJ (2. 1. 1917, řeholní kněz,
Bohosudov, 11 let)

- vyzvědačství
- styk na ambasády
- církev

ČÁP
Alois
a spol.

Čáp Alois (8. 5.1892, kněz, Přerov, 10 let)
- Bunža Bohumír (17. 3. 1877, kněz, Vyškov)
- Vrana Josef (17. 10. 1905, kněz,
Kroměříž, 3 roky)
- Složil Josef (8. 5. 1893, kněz, Přerov, 6 let)
- Střída Josef (29. 7. 1909, kněz, Měrotín,
okr. Litovel, 5 let)

- rozšiřování protistátních
tiskovin (pastýřské listy)
- sdružování proti státu
- členové čsl. strany lidové

četba pastýřského listu 1338
k prorežimní „Katolické
akci“ a její kritika
- přechody hranic
- kontakt s emigranty
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- pomoc při přechodu
hranic
- materiální podpora
perzekvovaných osob
- ukrývání uprchlíka
kontakt s novináři
1343
nebo pracovníky
zastupitelských úřadů
západoevropských
států
- pomoc při přechodu
hranic
ukrývání církevního
844
majetku
- vedení a účast ve
spolcích (Jednota
katolického duchovenstva arcidiecéze
olomoucké)

BURIAN
Bohuslav
a spol.

V-2276
Karlovy
Vary

V-881
Brno

V-930
Karlovy
Vary
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V-6438
MV

Osoby vyšetřované...

(ČÁP
Alois
a spol.)

- Strnad Jindřich (23. 3. 1874, kněz,
Praha, 3 roky) - Houdek František
(14. 4. 1884, kněz, Ronov nad Doubravou,
okr. Čáslav, 3 roky) - Dobrodinský Jan
(13. 6. 1890, kněz, České Budějovice,
3 roky) - Škeřík František (13. 4. 1889,
kněz, Hradec Králové, 4 roky)
- Kolář František (20. 8. 1896, kněz,
Staré Město - Velehrad, okr. Uherské
Hradiště, 2 roky)
- Schrutz Josef (1. 9. 1901, Praha, 6 let)

DAVÍDEK
Felix,

Davídek Felix (12. 1. 1921, kněz,
Petrovice, 24 let)
- Vašíček Rudolf, SJ (31. 10. 1923,
řeholní kněz, Velehrad, okr. Uherské
Hradiště, 18 let)
- Holáň Stanislav (20. 11. 1923,
Nedakonice, okr. Uherské Hradiště, 14 let)
- Fridrichová Marie (6. 6. 1927, Kyjov, 7 let)
- Bilík Ignác (31. 7. 1920, Boršice,
okr. Uherské Hradiště, 12 let)
- Mikliš Dominik (29. 7. 1920,
Uherský Brod, 6 let)
- Hampl Josef (16. 8. 1924,
Horní Štěpánov, okr. Boskovice, 3 roky)
- Vařeka Ladislav (26. 1. 1931, Horní Štěpánov, okr. Boskovice, 2 roky a 6 měsíců)
- Pluháček Josef (7. 6. 1926,
Horní Štěpánov, okr. Boskovice, 6 let)
- Přikrylová Vlasta (19. 1. 1933,
Horní Štěpánov, okr. Boskovice, 1 rok)
- Vincenec Dominik (1. 12. 1906, kněz,
Veselí na Moravě, 18 měsíců)
- Pospíšil Josef (31. 10. 1887, kněz,
Uherské Hradiště, 14 měsíců)

VAŠÍČEK
Rudolf
a spol.
- akce ZVON

Citáty hesel StB

- vlastizrada
- ilegalita „KA“
- protistátní tiskoviny
- výhrůžné dopisy
- nedovolené ozbrojování
- lidovci (funkcionáři
a členové)
- vedoucí Junáka
- přípravy, pokusy o ileg.
přechody hranic
- církev řím.kat. (duchovní)

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- podpis petice
- četba pastýřských
listů
- četba pastýřského
listu k prorežimní
„Katolické akci“
a její kritika

844

vedení a účast ve
2283
spolcích (Katolické
Atheneum, Chrlice,
okr. Brno-venkov)
- četba pastýřských
listů
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství
- přechody hranic
- vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-6438
MV

V-3180
Brno
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

DOSKOČIL
Hugo

Doskočil Hugo (1. 4. 1875, kněz,
Hradec Králové, 10 let)
- Skýpalová Anděla, Rosina (22. 3. 1910,
řeholnice, Hradec Králové, 15 měsíců)
- Fořtová Kristina, Magnificata (4. 10. 1895,
řeholnice, Hradec Králové, 1 rok)
Dvořák Antonín, SDB (15. 5. 1907, řeholní
kněz, Želiv, 21 let)
- Hnila František, SDB (5. 11. 1916, řeholní
kněz, Želiv, 23 let)
- Svatek Václav, Eliáš, OFMCap. (12. 11.
1914, řeholní kněz, Želiv, 18 let)
- Suchomel František, CSsR
(7. 11. 1893, řeholní kněz, Želiv, 24 let)
- Kubíček František, Inocenc, OFM
(2. 10. 1913, řeholní kněz, Želiv, 22 let)
- Tvrdá Filomena (13. 8. 1921, katechetka,
Praha, 15 let)
- Janík Vladimír (8. 8. 1920, Praha, 17 let)
- Minařík Vladimír (8. 6. 1922,
Praha, 22 let)
- Kremer Vilém (28. 1. 1906, Praha, 16 let)
- Píchová Božena (22. 2. 1908,
Želiv, okr. Humpolec, 12 let)
- Máchal Karel (27. 10. 1888, Praha, 18 let)
- Švecová Anna (13. 11. 1927,
Praha, 16 let)
- Válová Anna (6. 4. 1896, Želiv, 18 let)

- protistátní letáky
- sdružování
- nepřátelská činnost církve
řím.kat.

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- ukrývání uprchlíka

435

- ilegalita řím.kat. církve
- „KA“
- protistátní tiskoviny,
rozmnožování a rozšiřování
- církev (řeholníci: salesiáni,
kapucíni, františkáni,
redemptoristé)
- napomáhání v ileg. přechodech hranic
- ukrývání
- podpora protistátně činných
osob
- ileg. spojení s řeholníky
v internaci
- spojení pomocí tajnopisu
- krycí hesla a jména
- vyzvědačství
- lidovci
- zaměstnanci italského
vyslanectví
- spojení s italskou
a francouzskou ambasádou
- funkcionářka nár.soc.
- funkcionářka Sokola, Junáci

kontakt s nadřízenými 1496
v zahraničí
- kontakt
s internunciaturou
- ukrývání církevního
majetku - udržování
kontaktů s komunitou, navzdory pobytu
v centralizačním
klášteře - četba pastýřských listů - četba pastýřského listu k prorežimní „Katolické akci“
a její kritika - pomoc
při zasílání zpráv do
zahraničí - vedení
a účast ve spolcích
(Česká liga akademická) - pomoc řeholníkům v centralizačních
klášterech - pomoc při
přechodu hranic
- ukrývání uprchlíka
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- podpis petice
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám

a spol.
DVOŘÁK
Antonín,
HNILA
František,
SUCHOMEL
František
a spol.
- akce
ŽELIVSEDLICE

V-315
Hradec
Králové

V-1078
České
Budějovice
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Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

EHRENBERGER
Josef
a spol.

Ehrenberger Josef (3. 5. 1929,
Praha, 4 roky)
- Skořepová Marie (15. 4. 1911,
Praha, 4 roky a 6 měsíců)
- Haring Jindřich (12. 1. 1916,
Praha, 3 roky a 6 měsíců)
- Rázek Adolf (30. 11. 1930,
Praha,3 roky)
- Škabradová Zdeňka (28. 2. 1925,
Praha, 1 rok a 10 měsíců)
- Pejšková Vilma (30. 5. 1921,
Praha, 1 rok a 8 měsíců)

rozšiřování
a rozmnožování textů
kritických k režimu
- vedení a účast ve
spolcích (Sdružení
katolické mládeže,
Praha)
- tvorba textů kritických k režimu
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

1475

V-553
MV

FOJTů
František
a spol.

Stodůlka Ignác (31. 7. 1903, kněz,
Vlachovice, okr. Valašské Klobouky,
2 roky a 6 měsíců)

pomoc při přechodu
hranic

452

V-3209
Brno

FRGAL
Karel
a spol.

Frgal Karel, Ondřej, OFMCap.
(24. 10. 1908, řeholní kněz,
Sokolov, 12 let)
- Konečný Alois, Josafat, OFMCap.
(4. 5. 1909, řeholní kněz,
Sokolov, 2 roky a 6 měsíců)

pomoc při přechodu
hranic
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- podpis petice

420

V-2644
Plzeň

FRUVIRT
Vnislav
a spol.

Fruvirt Vnislav (11. 7. 1923, kněz,
Mašovice, okr. Znojmo, 10 let)

- rozvracení
- za pomocí cyklostylu
rozmnožování a rozšiřování
protistátních letáků a pastýřských listů: Pro Boha, Církev
a pravda, Modlitba a síla, Bůh
- církev
- vlast
- členové Národního souručenství, ČSL a obrozené strany
lidové, členové a funkcionáři
SKM („Sdružení katolické
mládeže“)
- příslušníci základní vojenské
služby
- letáky
- nedovolené ozbrojování
- napomáhání vojenskému
zběhovi
– církev
- farář řím.kat.
- ilegalita církve - „KA“
- napomáhání v ileg.
přechodech hranic
- protistátní leták, rozmnožování
- církev (členové řádu kapucínů)
- velezrada
- sdružování
- rozšiřování ileg. letáků
„Smrt komunismu“
- teror - příprava
- činnost řím.kat. církve
- lidovci - nár. soc.
- Orel - Kuratorium

četba pastýřských listů
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

2407

V-919
Brno
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

HARTL
Josef
a spol.

Hartl Josef, Faustin, OH (7. 12. 1898,
řeholník, Brno, 15 let)

Koza Vítězslav (20. 7. 1923, kněz,
Příbram, 15 let)
- Bosáček Václav (29. 3. 1923, kněz,
Doupov, okr. Kadaň, 8 let)

HLADÍK
Alois
a spol.

Sysel Vladislav (30. 4. 1922, kněz,
Kralovice, okr. Plasy, 12 let)

rozmnožování
1852
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- pomoc při přechodu
hranic
- kontakt s emigranty
rozmnožování
791
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování náboženských textů
- vedení a účast v
kroužcích Katolické akce
kontakt s emigranty
784
- pomoc při přechodu
hranic

V-448
Brno

HERZINGER
Adolf
a spol.

HOFMANOVÁ
Antonie
a spol.

Hofmanová Antonie (13. 6. 1923,
katechetka, Hostinné, okr. Vrchlabí, 6 let)
- Říkovský Antonín (24. 11. 1914, kněz,
Hostinné, okr. Vrchlabí, 1 rok a 6 měsíců)
- Fajstavrová Ludmila (5. 2. 1931,
Hostinné, okr. Vrchlabí, 1 rok a 6 měsíců)
- Šoustal Josef (15. 8. 1925, Roztoky,
okr. Jilemnice, 2 roky)
Hochman Jan (21. 1. 1912,
Boršov, okr. Kyjov, 4 roky)

- vyzvědačství
- vlastizrada
- rozšiřování protistátních letáků
- spojení s emigrantem
- šifry
- lidovci
- velezrada
- sdružování
- ileg. letáky
- nepřátelská činnost, úsek
církev řím.kat.
- lidovci
- nár. soc.
- bývalý příslušník ČSA
- ileg. přechody hranic,
převody osob do Německa
- napomáhání
- uprchlíci
- agent CIC a emigrace (Kurcin
Štefan) - vyzvědačství
- duchovní řím. kat. církve
- bývalý příslušník SNB
- ilegalita řím.kat.církve

vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- ukrývání uprchlíka

1823

V-190
Hradec
Králové

- protistátní organizace ZVON
- sdružování
- nadržování
- ileg. letáky (pastýřské listy)
- činnost řím.kat. církve
- lidová strana

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických
k režimu

2533

V-1914
Brno

V-2630
MV

V-278
Plzeň
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HOCHMAN
Jan
a spol.

Pořadové... Archivní...

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

HOLUBNÍČEK
Josef
a spol.

Holubníček Josef (23. 3. 1892, kněz,
Olomouc, 8 let)
- Pospíšil Antonín (6. 6. 1892, kněz,
Hradečná, okr. Šternberk, 3 měsíce)
- Sigmund Jan (30. 1. 1888, kněz,
Olomouc, 3 měsíce)
- Jiříčková Anna (28. 5. 1914,
Sv. Kopeček, okr. Olomouc, 4 měsíce)

- velezrada
- ileg. tiskoviny
- pobuřování
- lidová strana
- kněží řím.kat.církve

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů

2510

V-2378
Ostrava

HOŠEK
Josef
a spol.

Hošek Josef (29. 4. 1922, Praha, 15 let)
- Komárek Karel (2. 11. 1921,
Čistá u Horek, okr. Nová Paka, 10 let)
- Vaško Václav (26. 4. 1921, Praha, 13 let)
- Schwarzová Anna, OCarm. (14. 3. 1921,
řeholnice, Praha, 11 let)
- Ondráš František (6. 8. 1926, Praha, 7 let)
- Drbohlavová Charlota (28. 11. 1928,
katechetka, Praha, 2 roky)

- sdružování
- příprava ileg. útěku
- církev řím.kat.
- JOC kroužky (Rodina)
- funkcionář čs. strany lidové
- špionáž pro Vatikán

vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- pomoc řeholníkům
v centralizačních
klášterech

1436

V-2298
MV

HRAZDIL
Josef
a spol.

Hrazdil Josef (11. 1. 1910, kněz,
Ivanovice na Hané, okr. Vyškov,
1 rok a 8 měsíců)

- sdružování
- výhrůžné dopisy
- církev řím.kat.
- pastýřské listy
- strany lidová, Orel, Národní
souručenství

četba pastýřského listu 2437
k prorežimní „Katolické akci“ a její kritika
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství

V-370
Brno

HUDEC
Jan
a spol.

Strejček František (28. 1. 1900, kněz,
Rozstání, okr. Prostějov, 8 let)

- vyzvědačství - rozvracení
- nedovolené ozbrojování
- organizování útěků do
zahraničí
- rozmnožování a rozšiřování
protistátních letáků
a výhrůžných dopisů
- farář řím.kat.církve
- čtení pastýřských listů
- členové strany živnostenské,
ČSL a nár. soc.

četba pastýřského listu 2258
k prorežimní „Katolické akci“ a její kritika
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

V-2961
Brno
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

HUML
Jaroslav
a spol.

Kozlík Jan (19. 5. 1917, kněz,
Spálené Poříčí, okr. Blovice, 10 let)

- protistátní letáky a nápisy
- příprava k ileg. útěku
do zahraničí
- nár. soc., Junáci, Sokolové
- církev (děkan řím.kat.)

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

606

V-83
Plzeň

CHALOUPKA
František
a spol.

Chaloupka František (30. 5. 1917,
Olomouc, 2 roky)
- Skládal Vojtěch (1. 4. 1929,
Olomouc, 7 měsíců)
- Hübner Antonín (12. 1. 1915,
Lutín, okr. Olomouc, 5 měsíců)

- ilegalita řím.kat. církve
- rozšiřování náboženských
tiskovin
- sdružování proti republice

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů

2488

V-2273
Ostrava

JANDA
Josef
a spol.

Houžvička Bohumil (3. 9. 1914, kněz,
Praha, 8 let)

- spojitost s akcí BLAHETA
a spol.
- ileg. přechod hranic do NSR
a zpět
- přímý styk s orgány CIC
v NSR a s agentem CIC v ČSR
- bývalý důstojník ČSA
- vlastizrada
- organisování ileg. přechodů
do zahraničí
- zneužití náboženské funkce
- kaplan řím.kat.církve
- ileg. časopis POCHODEŇ

pomoc při přechodu
hranic

373

V-5464
MV

JANIŠ
Alfréd
a spol.

Janiš Alfréd (14. 2. 1910, kněz,
Brno, doživotí)

- velezrada
- vyzvědačství
- styk s agentem CIC
- organizování a příprava
ileg. útěků do zahraničí

pomoc při přechodu
235
hranic
- působení ve vojenské
duchovní službě

V-6233
MV

JANOUŠEK
Jan
a spol.

Janoušek Jan (18. 6. 1933,
Praha, 2 roky)

- církev řím.kat.
- pomoc k útěku do zahraničí
- podpora reakčních osob
- funkcionáři čs. strany lidové

vedení a účast
ve spolcích
(Mariánský kroužek,
Praha)

V-522
MV

1440
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

JAROLÍMEK
Antonín
a spol.

Jarolímek Antonín (21. 5. 1894, kněz,
Želiv, 13 let) - Malý Augustin (2. 6. 1911,
kněz, Hájek u Prahy, 10 let) - Říha Václav
(10. 4. 1923, kněz, Nepomuk, okr. Blovice,
12 let) - Šídlo Josef (19. 12. 1902, kněz,
České Budějovice, 11 let) - Janča Rudolf,
OFM (14. 10. 1919, řeholní kněz, Uherské
Hradiště, 9 let) - Hasmandová Antonie,
Vojtěcha, SCB (25. 3. 1914, řeholnice,
Prachatice, 8 let) - Soukupová Marie,
Evarista, SCB (6. 8. 1909, řeholnice,
České Budějovice, 5 let)
- Bílková Terezie, Edigna, SCB (16. 9. 1916,
řeholnice, Prachatice, 6 let) - Janáková
Marie, Doloris, SCB (11. 4. 1921, řeholnice,
Prachatice, 3 roky a 6 měsíců)
- Motáčková Marie, Hermela, SCB
(6. 12. 1895, řeholnice, České Budějovice,
4 roky) - Houšťová Marie, Christiana, SCB
(22. 9. 1898, řeholnice, Strakonice, 3 roky)
- Vondrášková Alžběta, Method, SCB
(16. 11. 1899, řeholnice, Písek, 3 roky)
- Gabrielová Ludmila, Placidie, SCB
(20. 4. 1899, řeholnice, Vimperk,
okr. Prachatice, 3 roky)
Jileček Wolfgang (1. 4. 1914, kněz,
Horšovský Týn, okr. Domažlice, 5 let)

- církev řím.kat.
- rozšiřování protistátních
letáků (pastýřské listy)
- pomoc k útěku do zahraničí

vedení a účast
1541
v kroužcích Katolické
akce
- četba pastýřských listů
- četba pastýřského listu
k prorežimní „Katolické akci“ a její kritika
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- podpis petice
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- přebírání pověření
a činnost vyplývající
z mexických fakult
- ukrývání uprchlíka
- kontakt s internunciaturou
- pomoc při přechodu
hranic
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-786
České
Budějovice

- příslušníci SNB
- organisování a provádění
přechodů do zahraničí
- agenti CIC - špionáž
- spojení s agenty CIC

pomoc při přechodu
hranic

248

V-3352
MV

Juřík František, Stanislav, OFM
(18. 9. 1909, řeholní kněz, Praha, 14 let)
- Vavrochová Růžena, Priscila, SCB
(3. 6. 1913, řeholnice, Praha, 7 let)

- velezrada
- spojení s neznámou
rozvědkou
- církev řím.kat.
- františkáni

kontakt s provokatérem StB - četba pastýřského listu k prorežimní „Katolické akci“
a její kritika - četba
pastýřských listů

812

V-5485
MV

JILEČEK
Wolfgang
a spol.
JUŘÍK
František
a spol.

Pořadové... Archivní...
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

JUST
Josef,

Just Josef, SJ (17. 2. 1896, řeholní kněz,
Bohosudov, 3 roky)
- Pieschová Laura (19. 8. 1910, katechetka,
Dubí, okr. Teplice, 4 roky)

- pobuřování
- zneužití náboženské funkce
- farář řím.kat. církve
- funkcionářka lidové strany
- rozvracení
- rozšiřování protistátních
tiskovin (pastýřské listy)

V-2061
Ústí nad
Labem

KAŠE
Evžen
a spol.

Vadlejch Karel (13. 12. 1916, kněz,
Bukovník, okr. Sušice, 14 měsíců)

KAŠPAR
Jaroslav
a spol.

Kašpar Jaroslav (28. 5. 1918, kněz,
Opava, 12 let) - Bindač Arnošt (1. 1. 1911,
kněz, Opava, 4 roky)
- Říšský Drahoslav, OFM (23. 9. 1925,
řeholní kněz, Stará Boleslav, 12 let)
- Khodl Alois (25. 11. 1934, bohoslovec,
Čtyři Dvory, okr. České Budějovice,
2 roky)
- Tělupil Miroslav (27. 1. 1923,
Olomouc, 10 let)
- Dušek Jan (7. 5. 1933, Praha, 2 roky)
- Kaňák Štěpán (16. 9. 1934,
Frýdlant, 18 měsíců)

- ohrožení státního tajemství
- rozvracení - pobuřování
- hanobení republiky
- zneužití náboženské funkce
- letáky - agent CIC
- ileg. přechod hranic
- bývalý příslušník ČSA
- aktivní příslušník SNB
- farář řím.kat.
- sdružování
- rozšiřování pastýřských listů
- církev řím.kat.

kritika režimu během 811
kázání a při výuce
náboženství
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba pastýřského listu
k prorežimní „Katolické
akci“ a její kritika
rozmnožování
151
a rozšiřování textů
kritických k režimu

vedení a účast v krouž- 1228
cích Katolické akce
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- ukrývání uprchlíka
- četba pastýřských
listů
- přechody hranic
- udržování kontaktů
s řeholní komunitou

V-454
České
Budějovice

kontakt s provokatérem StB
(není dokázáno)

V-3190
Brno

PIESCHOVÁ
Laura

Kunický Josef (8. 3. 1915, kněz,
Otrokovice, 3 roky)

- neoznámení tr. činů
- poskytování pomoci agentu
nezjištěné rozvědky
- církev řím.kat.
- nár. soc.

1873

V-104
České
Budějovice

V-735
Ostrava
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KOHN
Miloslav,
MIZERA
Vojtěch a spol.

Pořadové... Archivní...

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

KLABÍK
Václav
a spol.

Korynta Augustin (17. 7. 1912, kněz,
Budňany, okr. Beroun, 24 let)
- Nedbal Antonín (11. 6. 1905, kněz,
Kralupy nad Vltavou, 16 let)
- Brabec Karel (4. 10. 1912, kněz, Svárov,
okr. Kladno, 16 let)
- Kuthan Václav (3. 4. 1913, kněz,
Stodůlky, okr. Praha, 16 let)
Kocábek Josef (11. 2. 1915, kněz,
Praha, 15 let) - Dušek Rudolf, SJ
(20. 11. 1917, kněz, Praha, 12 let)
- Fingerlandová Anna (10. 6. 1890,
Praha, 12 let)
Koryčanská Ludmila, Archanděla, CSCS
(9. 6. 1908, řeholnice, Ostrava-Zábřeh,
6 měsíců) - Pospíšilová Františka, Celestie,
CSCS (4. 11. 1885, řeholnice, OstravaZábřeh, 10 měsíců) - Burdová Marie,
Venancie, CSCS (9. 2. 1896, řeholnice,
Ostrava-Zábřeh, 7 měsíců) - Kudělásková
Marie (13. 5. 1911, Ostrava-Zábřeh,
14 měsíců) - Skřížovská Emilie (6. 5. 1906,
Petřvald ve Slezsku, 14 měsíců)
Kosatík František (30. 6. 1905, Olomouc,
12 let) - Schneeweis Stanislav (5 . 5. 1905,
kněz, Olomouc, 11 let) - Kulíšek Bronislav
(3. 9. 1927, bohoslovec, Olomouc, 12 let)
- Pejčoch Karel (23. 10. 1915, Šternberk,
14 let) - Vynikal Václav (22. 7. 1921,
Valašské Meziříčí, 14 let) - Štorzerová
Kamila (13. 5. 1921, učitelka náboženství,
Lísky, okr. Kroměříž, 3 roky) - Čechová
Natálie (12. 5. 1930, Ludeřov, okr. Olomouc, 6 měsíců) - Husičková Františka
(8. 3. 1901, Olomouc, 2 roky) - Pinkavová
Božena (12. 6. 1922, Olomouc, 18 měsíců)

- ileg. skupina má souvislost
s ileg. skupinou č. 896
- ileg. odchod do zahraničí
- styky s uprchlíky
- špionáž pro nezjištěnou
rozvědku
- kněží řím.kat. církve
- pobuřování proti státu
- přípravy, napomáhání
v ileg. přechodech hranic
- spojení s AVV
- vyzvědačství pro Vatikán
- církev řím.kat.
- nepřátelské jednání
proti republice
- rozmnožování a rozšiřování
náboženských tiskovin
- představená a řeholnice řádu
sv. Kříže
- členka a funkcionářka ČSL

kontakt s emigranty
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

901

V-137
České
Budějovice

pomoc při přechodu
hranic
- ukrývání uprchlíka
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů

857

V-2663
MV

2476

V-540
Ostrava

- vlastizrada, vyzvědačství,
rozvracení
- styk s agentem CIC, pokus
o ileg. přechod hranic
- soukromý živnostník,
rozmnožování ileg. tiskovin
- bývalý živnostník, advokát
- řím.kat. farář a církevní
úředníci
- protistátní tiskoviny
„Aby všichni jedno byli“

vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce - tvorba textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba exkomunikačních dekretů
- ukrývání uprchlíka
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám

1302

V-2174
Ostrava

KOCÁBEK
Josef
a spol.
KORYČANSKÁ
Ludmila
a spol.

KOSATÍK
František
a spol.
- akce
ZVON
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

(KOSATÍK
František
a spol.

- Hadrava Bedřich (10. 12. 1919, Oslavany,
okr. Rosice, 8 let)
- Mejzlík Jan (15. 5. 1912, Šternberk,
4 roky) - Suk Bohumil (18. 12. 1925, Šternberk, 6 let) - Škrabánek Josef (3. 10. 1921,
Dolní Dlouhá Loučka, okr. Šternberk,
18 měsíců) - Reimer Jan (11. 12. 1924,
Nasoburky, okr. Litovel, 7 let)
- Černá Ludmila (17. 12. 1928, Ivančice,
okr. Rosice, 4 roky) - Mikule Josef
(6. 6. 1885, Olomouc, 3 roky)
Koulová Milena (19. 1. 1922, Plzeň, 3 roky)
- Šlégl František (18. 5. 1921, Praha, 2 roky)
- Pavlíková Jarmila (1. 7. 1926,
Kaničky, okr. Klatovy, 2 roky a 6 měsíců)
- Němec Miroslav (12. 2. 1917, Chválenice,
okr. Plzeň, 3 roky) - Kunešová Marie
(27. 11. 1923, Domažlice, 4 roky)
- Vančura Jaroslav (29 . 5. 1929,
České Budějovice, 4 roky) - Chudáčková
Eliška (30. 10. 1915, Plzeň, 6 let)

- akce
ZVON)

KOULOVÁ
Marie
a spol.

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

- ukrývání církevního
majetku

1302

V-2174
Ostrava

- rozšiřování náboženských
tiskovin
- církev řím.kat.
- sdružování
- podpora reakčních osob

vedení a účast
1605
v kroužcích Katolické
akce
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství

V-979
Plzeň

Prát František (22. 11. 1907, kněz,
Třebíč, 4 roky a 6 měsíců)

- členové lidové strany
- sdružování proti státu
- farář řím.kat. církve
- pomoc osobě uprchlé
z internačního střediska

ukrývání uprchlíka
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám - pomoc při
přechodu hranic

2552

V-1516
Brno

KRIŠTOF
Josef
a spol.

Krištof Josef (6. 2.1891, kněz,
Chrasť u Chrudimi, 8 let)
- Blahník Josef (16. 12. 1918, kněz,
Předhradí, okr. Hlinsko v Čechách, 9 let)

- ilegalita církve řím.kat.
- rozšiřování protistátních
tiskovin
- rozkrádání národního
majetku
- bývalí členové lidové strany

kritika režimu během 1804
kázání a při výuce
náboženství
- četba pastýřských listů - přebírání pověření
a činnost vyplývající
z mexických fakult
- ukrývání církevního
majetku

V-1175
Hradec
Králové
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KRAJCAR
Jan
a spol.

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

KRUTÍLEK
František
a spol.

Krutílek František, SDB (26. 7. 1911,
řeholní kněz, Hoštka u Litoměřic, 13 let)
- Šemík František (24. 9. 1917, kněz,
Benešov nad Ploučnicí, 5 let)
- Kovalová Marie (4. 8. 1911,
Litoměřice, 14 let)
- Horníková Marie (3. 1. 1913,
Ploskovice u Litoměřic, 10 let)
- Zbrojová Marie (7. 9. 1910,
Mělník, 10 let)

- ileg. skupina KRUTÍLEK
František a spol.
- špionáž ve prospěch
Vatikánu
- velezrada
- organizování ileg. útěků
do zahraničí
- funkcionáři řím.kat. církve
- čtení pastýřských listů

1375

V-331
MV

KUČERA
Karel
a spol.

Sobola Tomáš (27. 12. 1908, kněz,
Městec Králové, 10 let)
- Kocián Ladislav (4. 2. 1923, kněz,
Městec Králové, 2 roky)

kontakt s nadřízenými
v zahraničí
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- pomoc při přechodu
hranic
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- ukrývání církevního
majetku
- pomoc řeholníkům
v centralizačních
klášterech
pomoc při přechodu
hranic

1251

V-10366
Plzeň

přechody hranic
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženské literatury
- kontakt s emigranty
- ukrývání uprchlíka

2335

V-2021
Brno

KUNČÍK
Jindřich
a spol.

- velezrada
- neoznámení tr. činu
- ileg. převádění přes hranice
- řím.kat. církev
- Orel, republikánský dorost,
lidovci, nár.soc.
- styky s agenty CIC
Šelaisem a Dolínkem
- vlastizrada
Kunčík Jindřich (10. 8. 1932, bohoslovec,
- ileg. přechody hranic
Dolní Němčí, okr. Uherský Brod, 10 let)
- Němčický Josef (20. 7. 1931, bohoslovec, -uprchlíci
- agent chodec (Jindřich
Kunovice, okr. Uherské Hradiště, 8 let)
KUNČÍK)
- Pijáček Josef (21. 3. 1931, bohoslovec,
Ostrožská Nová Ves, okr. Veselí na Moravě, - agent CIC, Vatikánu, francouzské služby a emigrace
8 let) - Krejčiřík Antonín, SJ (28. 6. 1933,
(František OMASTA)
bohoslovec, Staré Město, okr. Uherské
Hradiště, 1 rok a 6 měsíců) - Bilavčík Bo- protistátní letáky
huslav (7. 5. 1934, bohoslovec, Staré Město, - náboženské texty
okr. Uherské Hradiště, 10 měsíců)
- církev řím.kat. (studenti)
- Šoustar Jiří (21. 4. 1925, bohoslovec, Uherské Hradiště, 2 roky a 6 měsíců) - Popelka
Miloslav (17. 11. 1934, bohoslovec, 1 rok)
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

LANDSMANN
Bohumil,

Landsmann Bohumil (5. 2. 1916, kněz,
Býčkovice, 7 let)
- Trochta Štěpán, SDB (26. 3. 1905, biskup,
Litoměřice, 25 let)
- Vlček František (20. 3. 1903, kněz,
Rovensko pod Troskami, 15 let)
- Rabas František (20. 9. 1901, kněz,
Cvikov, 20 let)

- velezrada
- vyzvědačství
- agenti Vatikánské zprav.
služby (ŘO De LIVA)
- spojení s francouzskou
ambasádou
- nepřátelská činnost
na úseku církve řím.kat.
- pastýřské listy
- protistátní dopisy apod.

kontakt s nadřízenými 1515
v zahraničí - kontakt
s internunciaturou
- udílení pověření
v intencích mexických
fakult - tvorba textů
kritických k režimu
- rozmnožování a rozšiřování textů kritických k režimu - ukrývání církevního majetku - přebírání pověření
a činnost vyplývající
z mexických fakult
- četba pastýřských
listů - pomoc při zasílání zpráv do zahraničí

V-2309
MV

LANG
Josef
a spol.

Lang Josef (19. 3. 1914, Praha, 5 let)
- Remišer Jan (22. 5. 1912,
Praha, 4 roky)
- Sršeň Ladislav (24. 5. 1904,
Praha, 2 roky)

- rozšiřování protistátních
tiskovin
- zprostředkování ileg.
odchodů do zahraničí
- styk s agentem CIC
- agent CIC Andrle Josef

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

1410

V-1334
MV

MÁDR
Oto
a spol.

Mádr Oto (15. 2. 1917, kněz,
Praha, doživotí)
- Jukl Vladimír (19. 4. 1925,
Bratislava, 25 let) - Langrová Žofie,
Bohumila, SCB (1. 12. 1896, řeholnice,
Praha, 20 let) - Vacková Růžena
(23. 4. 1901, Praha, 22 let)
- Razík Václav (10. 9. 1921, kněz,
Brno, 18 let) - Vintrová Marie (24. 6. 1902,
řeholnice, Rajhrad u Brna, 17 let)
- Ledabyl Stanislav (13. 11. 1919, kněz,
Doubravník, okr. Tišnov, 14 let)

- ilegalita řím.kat. církve
- protistátní řím.kat. tiskoviny
- protistátní náboženské
kroužky řím.kat. - členové
lidové strany - organizování
a pomoc při ileg. přechodech
hranic - ukrývání protistátně
činných osob v klášteře a jinde
- osobní styk s agenty CIC
a Vatikánu - Schutzner
- špionážní styk s členy
italského a francouzského
vyslanectví v Praze

vedení a účast v krouž- 1319
cích Katolické akce
- tvorba textů
kritických k režimu
- rozmnožování a rozšiřování textů kritických
k režimu - pomoc
při zasílání zpráv do
zahraničí - přechody
hranic - kontakt s nadřízenými v zahraničí
- ukrývání uprchlíka
- materiální podpora

V-2742
MV

TROCHTA
Štěpán
a spol.

Pořadové... Archivní...
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

(MÁDR
Oto
a spol.)

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

- nezákonné ukrývání cenných
bohoslužebných předmětů
- vlastizrada
- vyzvědačství
- vražda

MACHALKA
Augustin
a spol.

Machalka Augustin, OPraem. (14. 9. 1906,
opat, Nová Říše, 25 let)
- Tajovský Vít, Bohumil, OPraem.
(3. 3. 1912, opat, Želiv, 20 let)
- Barták Stanislav, Rudolf, OPraem.
(3. 1. 1915, řeholní kněz,
Nová Říše, 2 roky)
- Šilhan František, SJ (7. 1. 1905, řeholní
kněz, Praha, 15 let)
- Kajpr Adolf, SJ (5. 7. 1902, řeholní kněz,
Praha, 12 let)
- Mikulášek František, SJ (24. 4. 1913,
řeholní kněz, Praha, 9 let)
- Braito Josef, Silvestr, OP (14. 6. 1898,
řeholní kněz, Olomouc, 15 let)
- Mastiliak Ján, Ivan, CSsR (5. 11. 1911,
řeholní kněz, Obořiště, doživotí)
- Blesík Jan, CSsR (23. 6. 1909, řeholní
kněz, Praha, 10 let)
- Urban Josef, Jan Evangelista, OFM
(20. 2.1901, řeholní kněz, Praha, 14 let)

MIKULKA
František
a spol.

Mikulka František (24. 2. 1891, kněz,
Kelč, okr. Valašské Meziříčí, 7 let)

perzekvovaným osobám 1319
- kontakt s emigranty
- pomoc při přechodu
hranic
- ukrývání církevního
majetku
- vlastizrada
kontakt s nadřízenými 785
- vyzvědačství
v zahraničí
- neoznámení a nepřekažení
- ukrývání církevního
tr. činu
majetku
- nedovolené ozbrojování
- rozmnožování
- napomáhání a příprava
a rozšiřování textů
k ileg. útěku do zahraničí
kritických k režimu
- agent vatikánské zpravodaj- - kritika režimu během
ské služby (Mastilák Jan)
kázání a při výuce
- špionáž pro vatikánskou
náboženství
rozvědku
- pomoc při zasílání
- rozšiřování protistátních
zpráv do zahraničí
letáků (pastýřské listy)
- kontakt
- zasílání špionážních zpráv
s internunciaturou
neuvedené rozvědce do Paříže, - četba pastýřských
Holandska a Belgie
listů
- představitelé řádu jezuitů,
- četba pastýřského
dominikánů, redemptoristů,
listu k prorežimní
františkánů a premonstrátů
„Katolické akci“ a její
- funkcionáři Orla, Junáka
kritika - četba exkomua ČSL
nikačních dekretů

V-2742
MV

„Katolická akce“
- církev řím.kat.
- veřejné pobuřování

V-1234
Ostrava

četba pastýřských listů
- četba pastýřského
listu k prorežimní
„Katolické akci“ a její
kritika - četba exkomunikačních dekretů

462

V-2844
MV
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

MOŠTĚK
Josef
a spol.

Moštěk Josef (28. 2. 1913, kněz,
Olomouc, 10 let)
- Rozehnal Alois (8. 1. 1922, Praha, 12 let)
- Sklenovský Bruno (23. 11. 1919, kněz,
Olomouc, 9 let)
- Dörner Rudolf (17. 4. 1901, kněz,
Praha, 4 roky)
- Barták Vladislav (28. 12. 1926,
Praha, 10 let)

- ilegalita církve řím.kat.
- „Katolická akce“
- vyzvědačství pro Vatikán
- protistátní tiskoviny
(rozmnožování a rozšiřování)
- lidovci

rozmnožování
855
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství - vedení
a účast v kroužcích
Katolické akce - kontakt
s internunciaturou
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-7875
MV

NOVÁČEK
Vladimír
a spol.

Nováček Vladimír (1. 10. 1918, kněz,
Korouhev, okr. Polička, 12 let)
- Doležal Josef (2. 2. 1911, kněz,
Poniklá nad Jizerou, okr. Jilemnice, 12 let)
- Cibulka Ladislav (16. 3. 1904, kněz,
Jevíčko, okr. Moravská Třebová, 10 let)
- Svozil Václav (28. 8. 1921, kněz,
Syrovice, okr. Brno, 10 let)
- Malík Josef (11. 4. 1909, kněz,
Pozořice, okr. Slavkov, 6 let)
- Pazderka František (12. 8. 1912, kněz,
Újezd u Sokolnic, 4 roky)
- Bednář Vincenc (20. 1. 1906, kněz,
Mutěnice, okr. Hodonín, 3 roky)

- velezrada
- vyzvědačství
- nepřátelská činnost na úseku
církve řím.kat.
- Národní souručenství
- Svaz pro spolupráci s Němci
- spolek Aliance Francaise
- spolek Orel
- strana lidová

vedení a účast
1230
v kroužcích Katolické
akce - svěcení kněží
nebo biskupů bez
státního souhlasu
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů
- pomoc při přechodu
hranic
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- ukrývání uprchlíka
- četba pastýřských listů
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství

V-893
Brno

NOVÁK
František
a spol.

Novák František, CSsR (11. 10. 1907, řeholní
kněz, Libějovice, okr. Prachatice, 5 let)
- Nezval František, CSsR (14. 5. 1913, řeholní kněz, Libějovice, okr. Prachatice, 5 let)
- John Jan (11. 5. 1913, kněz, Rejštejn, 1 rok)

- organizování ileg. přechodů
do zahraničí
- přechovávání osob
hledaných bezpečností

přechody hranic
- pomoc při přechodu
hranic
- ukrývání uprchlíka

V-103
České
Budějovice

94
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

(NOVÁK
František
a spol.)

- Král Václav, CSsR (27. 7. 1909, řeholní
- neoprávněné držení zbraní
kněz, Libějovice, okr. Prachatice, zproštěn) - faráři řím.kat. církve

NOVOSAD
Jaroslav
a spol.

Novosad Jaroslav (6. 8. 1919, kněz,
Králíky, okr. Žamberk, 14 měsíců)
- Lopour Ladislav (27. 2. 1926,
Krchleby, okr. Čáslav, 13 měsíců)

- ilegalita řím.kat. církve
- rozšiřování protistátních
letáků
- ukrývání osoby hledané
bezpečností

OTČENÁŠEK
Karel
a spol.

Otčenášek Karel (13. 4. 1920, biskup,
Hradec Králové, 13 let)
- Hájek Josef (11. 3. 1904, kněz,
Hradec Králové, 17 let)
- Procházka Josef (30. 7. 1900, kněz,
Hradec Králové, 15 let)
- Štěpánek Petr (29. 6. 1912, kněz,
Nové Město nad Metují, 15 let)
- Kupsová Barbora, Celestina (26. 9. 1906,
řeholnice, Praha, 8 let)

- ilegalita řím.kat. církve
(tajné fakulty)
- rozšiřování protistátních
letáků
- ileg. písemné spojení
s Vatikánem
- vyzvědačství pro Vatikán

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...
94

ukrývání uprchlíka
1836
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- pomoc při přechodu
hranic
udílení pověření
1834
v intencích mexických
fakult - přebírání
pověření a činnost
vyplývající z mexických fakult - svěcení
kněží nebo biskupů
bez státního souhlasu
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba exomunikačních dekretů - četba
pastýřských listů
- ukrývání církevního
majetku - vedení
a účast v kroužcích
Katolické akce - pomoc při zasílání zpráv
do zahraničí - četba
pastýřského listu
k prorežimní „Katolické akci“ a její kritika
- kontakt s novináři

V-103
České
Budějovice
V-231
Hradec
Králové

V-1192
Hradec
Králové
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

(OTČENÁŠEK
Karel
a spol.)

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

nebo pracovníky
1834
zastupitelských úřadů
západoevropských států - vedení a účast ve
spolcích (Schönstattské
hnutí, Nové Město nad
Metují)

V-1192
Hradec
Králové

Pácha Václav (6. 3. 1917, kněz,
Praha, 13 let)
- Michálek Alois (14. 2. 1908, kněz,
Brno, 9 let)
- Ryška Josef (20. 5. 1915, kněz,
Olomouc, 12 let)
- Rykýř Rudolf (1. 4. 1913, kněz,
Hradec Králové, 12 let)
- Brabec Stanislav (13. 11. 1913, kněz,
České Budějovice, 10 let)
- Tomšů Karel (30. 7. 1911, kněz,
České Budějovice, 3 roky)
- Beránek Tomáš (15. 8. 1897, kněz,
Vodňany, 11 let)
- Hynek Josef, CSsR (7. 2. 1894, kněz,
Příbram, 12 let)
- Burýšek Josef (23. 11. 1891, kněz,
Hradec Králové)
- Čeřovský Jan (6. 4. 1912, Praha, 4 roky)

- ilegalita řím.kat. církve
- „Katolická akce“
- vyzvědačství pro Vatikán
- protistátní tiskoviny
(rozmnožování a rozšiřování)
- lidovci

tvorba textů kritických 856
k režimu
- četba pastýřských
listů
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu kontakt
s internunciaturou
- podpis petice
- četba exkomunikačních dekretů
- materiální podpora
persekvovaným
osobám
- kritika režimu
během kázání a při
výuce náboženství
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-5506
MV

PÁV
Josef
a spol.

Procházka František (24. 3. 1919, kněz,
Volary, okr. Prachatice, 14 let)

- vlastizrada
- organizování ileg. přechodů
(včetně agentu CIC PETROVI
a jeho družce)
- nedovolené ozbrojování
- nár. soc.
- farář řím.kat.
- zneužití náboženské funkce

pomoc při přechodu
1049
hranic
- četba pastýřských
listů
- četba pastýřského listu
k prorežimní „Katolické
akci“ a její kritika

V-138
České
Budějovice
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PÁCHA
Václav
a spol.

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

PEKÁREK
Alois,

Pekárek Alois (22. 1. 1915, kněz,
Bořitov, okr. Blansko, 4 roky)

- sdružování proti státu
- pastýřské listy
- funkcionáři ČSL

V-644
Brno

PERNEGER
František
a spol.
- akce
JAVůREK

Pernegr František (7. 1. 1890, kněz,
Písek, 1 rok)

- neoznámení tr. činu
- napomáhání vojenskému
zběhu k útěku do zahraničí

četba pastýřského
2015
listu k prorežimní
„Katolické akci“
a její kritika
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství
pomoc při přechodu
1555
hranic

PÍCHA
Vladimír
a spol.

Pícha Vladimír, SMOM (10. 1. 1913, řeholní kněz, Praha, 20 let)
- Jukl Rudolf (30. 11. 1911, Praha, 7 let)
- Kolman František (16. 9. 1913,
Praha, 6 let)
- Tyl Josef, Heřman, OPraem. (31. 7. 1914,
řeholní kněz, Teplá, 12 let)
- Kováč Alfons, SDB (11. 8. 1919, kněz,
Praha, 11 let)
- Štverák, František (5. 3. 1909, kněz,
Praha, 20 měsíců)
- Dvořák Antonín (6. 4. 1909, kněz,
Olomouc, 13 let)
- Prášek Josef (28. 9. 1921, kněz,
Olomouc, 5 let)
- Bergrová Viktorie (19. 12. 1893,
Praha, 6 let)

- vlastizrada
- ohrožení státního tajemství
- rozvracení
- rozšiřování protistátních
letáků
- styky s cizími diplomaty
z USA velvyslanectví
- ukrývání osob hledaných
SNB
- příslušník SNB
- vyzvědačství
- zpronevěra církevních peněz
- církevní hierarchie
- špionáž pro Vatikán
- špionáž pro USA
- organizování ileg.
přechodů hranic
- členové lidové strany

rozmnožování
1028
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- kritika režimu
během kázání a při
výuce náboženství
- četba pastýřských
listů - četba exkomunikačních dekretů
- podpis petice
- kontakt s internunciaturou - pomoc při
přechodu hranic
- kontakt s emigranty
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám - kontakt s novináři nebo pracovníky
zastupitelských úřadů
západoevropských
států - ukrývání
církevního majetku
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

V-2862
MV

SEDLÁKOVÁ
Marie
a spol.

Pořadové... Archivní...

V-577 ČB
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

POLÁČEK
Zdeněk
a spol.

Poláček Zdeněk, SchP. (29. 4. 1920, řeholní
kněz, Želiv, 7 let a 6 měsíců)
- Beneš Jaroslav, OP (6. 10. 1912, řeholní
kněz, Želiv, 8 let)
- Tobola Jaroslav, Ambrož, OFM
(28. 4. 1920, řeholní kněz,
Želiv, zemřel při vyšetřování)
- Adámek Jaroslav, CSsR (21. 7. 1914,
řeholní kněz, Želiv, 7 let)
- Malá Božena (11. 9. 1903, Praha, 8 let)
- Zvířecí Karel (31. 12. 1913, Praha, 5 let)
- Tulachová Anežka (10. 12. 1924, Sedlice,
okr. Humpolec, 2 roky)
- Zadníčková Ludmila (8. 11. 1919,
Želiv, 2 roky a 6 měsíců)
- Papáčková Kristýna (16. 8. 1906,
Veselí nad Lužnicí, 7 let)

- ilegalita řím.kat. církve
- „Katolická akce“
- protistátní tiskoviny
- církev (řeholníci: redemptoristé, piaristé, dominikáni,
františkáni)
- ukrývání, podpora, přechovávání osob před útěkem do
zahraničí
- ileg. spojení s řeholníky
v internaci
- krycí jména a značky
- lidovci
- nár. soc.

kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- ukrývání církevního
majetku - udržování
kontaktů s komunitou,
navzdory pobytu
v centralizačním
klášteře
- pomoc řeholníkům
v centralizačních klášterech
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

2551

PRAŽÁKOVÁ
Marie,

Pražáková Marie (5. 1. 1913,
Kojetín, 12 let)
- Kotek Alois (21. 7. 1927, bohoslovec,
Kojetín, 6 let)

- ilegalita církve řím.kat.
- rozšiřování protistátních
tiskovin
- velezrada

vedení a účast ve spol2332
cích (Kroužek studentů
z františkánské koleje
sv. Antonína, Kroměříž)
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů

V-2022
Brno

PůČEK
František
a spol.

Půček František (30. 10. 1895, kněz,
Nedašov, okr. Valašské Klobouky, 2 roky)

- pobuřování
- nepřátelská činnost řím.kat.

kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství

V-3208
Brno

ROH
Antonín
a spol.

Roh Antonín (8. 9. 1916, kněz,
Dolní Bukovsko, okr. Týn nad Vltavou,
3 roky a 6 měsíců)
- Kondrys Ferdinand (3. 5. 1914, kněz,
Pacov, trestní řízení zastaveno)

- protistátní tiskoviny
- „Katolická akce“
- církev řím.kat.

četba pastýřského listu 454
k prorežimní „Katolické akci“ a její kritika
- četba pastýřských
listů - četba exkomunikačních dekretů
- podpis petice

KOTEK
Alois

1886

V-1107
České
Budějovice
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V-90
České
Budějovice

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

ŘEZNÍČEK
Karel
a spol.

Řezníček Karel (4. 11. 1894,
Praha, 12 let)

- ilegalita řím.kat. církve
- „KA“ - napomáhání v ileg.
přechodu hranic
- vyzvědačství pro Vatikán
- protistátní tiskoviny
- církev (františkáni, jezuité)
- styky s venezuelským vyslanectvím

kontakt
s internunciaturou
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

1150

V-2768
MV

SASINA
Stanislav
a spol.

Sasina Stanislav (28. 4. 1920, kněz,
Benešov nad Černou, okr. Kaplice, 22 let)
- Sukdol Jan (22. 2. 1893, kněz,
Borovany, okr. Trhové Sviny, 13 let)
- Vích František, Martin, CFSsS
(12. 6. 1921, řeholní kněz,
České Budějovice, 10 let)

- vlastizrada - vyzvědačství
- neoznámení tr. činů - organisování a uskutečnění ileg.
přechodů do Rakouska a NSR
- agenti USA, západoněmecké
a vatikánské rozvědky (SASINA, JENTSCHER, PASTOR,
KREISL, SCHUMAJER)
- styk agenta SASINY (v zahraničí) s JENTSCHEREM,
pracovníkem náboženské
sekty „nuretáni“
- styk agenta SASINY
(v zahraničí) s pracovníky
Katolické charity NSWC
a s pracovníky „SE“ (ŠTEFANEM) a s úředníky vatikánského státního sekretariátu
a vatikánského rozhlasu
(BAFILEM a FEŘTEM)
- krycí jméno SASINY (Josef
Hácha) - faráři řím.kat.
- členky strany lidové
- osoby národnosti německé
a státní přísl. německé
a rakouské
- čtení zakázaných
pastýřských listů

přechody hranic
- četba pastýřských
listů
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství
- udržování kontaktů
s řeholní komunitou
- pomoc při přechodu
hranic
- ukrývání uprchlíka
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- kontakt s emigranty

1433

V-685
MV
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Citáty hesel StB

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

SKLENÁŘ
Josef,

Sklenář Josef (20. 8. 1893, Praha, 12 let)
- Sklenářová Vilma (20. 7. 1909,
Praha, 3 roky)

- špionáž pro vatikánskou
rozvědku
- styky s úředníkem vatikánského zastupitelského úřadu
v Praze
- rozšiřování protistátních
letáků
- napomáhání
- ukrývání osob
- přípravy k ileg. útěku za
hranice
- církev řím.kat.

kontakt
s internunciaturou
- ukrývání církevního
majetku
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

845

V-5086
MV

pomoc při přechodu
hranic

463

V-1999
Ostrava

- vyzvědačství
- velezrada
- spolupráce s vatikánskou
zpravodajskou službou
(agenti KRIVÝ, REINER,
STRNISKO, TOMKO,
Dr. MÁDR – vedoucí vatikánské špionážní služby v ČSR)
- spolupráce s CIC
(ŘO Josef Vicena)
- spojení s nunciaturou
(Dr. RITTER, De LIVA)
- spojení s církevními hodnostáři, řím.kat. biskupy
Vojtašákem [spr. Vojtaššákem
- pozn. aut.] a Čarským
- HSLS, HM, HG
- saleziáni (Vicena – agent
CIC)

vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

1526

V-2489
MV

SKLENÁŘOVÁ
Vilma
SOVADINA
František
a spol.

Sovadina František, Agathangelus,
OFMCap. (10. 2. 1912, řeholní kněz,
Fulnek, 4 roky)
- Zrebený Rajmund, Albín, OFMCap.
(17. 6. 1915, řeholní kněz,
Fulnek, 10 měsíců)

ŠESTÁK
Rudolf
a spol.

Šesták Rudolf (11. 4. 1914, kněz,
Žilina, 23 let)
- Bartosiewicz Dominik (21. 4. 1910, kněz,
Nitra, 16 let)
- Jendželovský Juraj (7. 8. 1915, kněz,
Bajerov, okr. Prešov, 18 let)
- Jenčík Vojtěch (22. 10. 1920, kněz,
Pezinok, 16 let)
- Hanus Ladislav (26. 2. 1907, kněz,
Liptovský sv. Mikuláš, 16 let)
- Konopa Martin (10. 5. 1917, kněz,
Nesluš, okr. Kysucké Nové Město, 21 let)
- Žalobín Juraj (19. 5. 1919, Košice, 11 let)
- Puobiš Ján (30. 3. 1920, Košice, 14 let)
- Eichler Pavel (6. 2. 1917,
Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, 11 let)
- Neuwirth Anton (22.1.1921,
Košice, 12 let)
- Porázik Ivan (25. 5. 1923,
Košice, 11 let)
- Baníková Julie (29. 5. 1931,
Košice, 4 roky)
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Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Hesla z kartotéky „48“...

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

ŠIMEK
Josef
a spol.

Menhart Karel (25. 10. 1923, kněz,
Prachatice, 2 roky)
- Kosová Kristina, Judita (17. 3. 1901, řeholnice, Kardašova Řečice, okr. Jindřichův
Hradec, 1 rok) - Šimek Josef (7. 4. 1924,
Litoradlice, okr. Týn nad Vltavou, 2 roky)
- Hirsch Vladimír (17. 5. 1916,
Český Krumlov, 2 roky a 6 měsíců)
- Jakeš Jan (28. 11. 1915,
Český Krumlov, 1 rok a 6 měsíců)
- Šmejkal Václav (26. 9. 1906,
Český Krumlov, 1 rok)

- ilegalita řím.kat. církve
- rozšiřování protistátních
letáků
- sdružování

vedení a účast
v kroužcích Katolické
akce
- vedení a účast ve
spolcích (Česká liga
akademická, České
Budějovice)
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

1562

V-469
České
Budějovice

ŠUPKA
Pavel
a spol.

Šupka Pavel (12. 3. 1932, bohoslovec,
Praha, 5 let)

- velezrada - napomáhání
k ileg. útěku do zahraničí
- nepřátelská činnost
na úseku církve řím.kat.

přechod hranic

1352

V-1177
MV

TEPLÍK
Ludvík
a spol.

Teplík Ludvík (25. 9. 1913, kněz,
Praha, 20 let)

- nepřátelské živly v ČSA
- špionáž pro nezjištěnou
rozvědku

kontakt
751
s provokatérem StB
- působení ve vojenské
duchovní službě

V-5964
MV

TOMANOCZY
Josef
a spol.

Tomanoczy Josef (1. 5. 1893, kněz,
Spišská Kapitula, 12 let)
- Matis Pavel (19. 8. 1904, kněz,
Spišská Bystrá, 11 let)
- Cehula Josef (5. 3. 1898, kněz,
Harichovce, 12 let)
- Štefan Milan (12. 3. 1925, kněz,
Černová, okr. Ružomberok, 11 let)
- Mrkva Michal (23. 9. 1900, kněz,
Spišský Hrušov, 12 let)
- Smorádková Antonie (4. 5. 1919,
Bratislava, 10 let)

- vlastizrada
- vyzvědačství
- přes VOJTAŠÁKA [spr. VOJTAŠŠÁKA - pozn. aut.]
a NAHALKU zasílání špionážních zpráv do Vatikánu
- ileg. úkryt na území ČSR
(MILAN Štefan a NAHALKA
Št.)
- ileg. útěk do zahraničí agenta
Vatikánu NAHALKY
- bývalí kněží a představitelé
řím.kat. církve
- bývalá učitelka - bývalí funkcionáři HM, HS, SKM

udílení pověření
1432
v intencích mexických
fakult - přebírání
pověření a činnost vyplývající z mexických
fakult - rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba exkomunikačních dekretů - vedení
a účast ve spolcích
(Jednota katolických
žen, Spišský Hrušov)
- vedení a účast v kroužcích Katolické akce

V-2332
MV
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Název tzv....

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Hesla z kartotéky „48“...

(TOMANOCZY
Josef
a spol.)

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

- četba pastýřských listů
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí
- podpis petice
Blaise František (19. 9. 1913, kněz,
Bohosudov, 12 let)

- ileg. skupina
TRUNEC Otakar a spol.
- protistátní letáky
- ileg. přechody hranic
- písemný špionážní styk
se zahraniční emigrací
prostřednictvím pašeráka,
převaděče, spojky BUTY
- nár. soc., kněží řím. kat.
- vlastizrada, vyzvědačství

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- pomoc při přechodu
hranic

UNGER
Adolf
a spol.

Furch Otto (20. 6. 1916, kněz,
Frýdek, 11 let)
- Nogol Josef (6. 1. 1913, kněz, Želiv, 10 let)
- Bilko Leopold (15. 10. 1892, kněz,
Želiv, 1 rok)
- Mikeska Antonín (12. 5. 1908,
Český Těšín, 9 let)
Unzeiting Antonín (3. 6. 1907, kněz,
Zděchov, okr. Vsetín, 15 let)
- Železník Jan (26. 12. 1921, kněz,
Bezdice, okr. Doksy, 13 let)
- Prda Petr (17. 10. 1909, Holice, 6 let)
- Skalická Anna (25. 5. 1912,
Holice, 4 roky)
- Medek Vojtěch (21. 1. 1924,
Holice, 5 let a 6 měsíců)
- Němec František (16. 12. 1926,
Štěpánov, okr. Olomouc, 5 let)
- Šiška Karel (28. 10. 1903, Holice, 4 roky)
- Kosková Anežka (31. 12. 1912,
Holice, 3 roky)

- souvislost se skupinou
pořadové číslo 839
- špionáž pro vatikánskou
rozvědku
- reakční duchovenstvo
řím.kat.církve
- sdružování
- ilegalita řím.kat. církve
- rozšíření protistátních letáků
- členové čs. strany lidové
- velezrada

kontakt s internuncia- 1038
turou - rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba pastýřských listů
- četba exkomunikačních dekretů
vedení a účast
2495
v kroužcích Katolické
akce
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- četba pastýřských
listů
- přebírání pověření
a činnost vyplývající
z mexických fakult
- ukrývání církevního
majetku

UNZEITIG
Antonín
a spol.

949

V-867
Ústí nad
Labem

V-776
Ostrava

V-2165
Ostrava
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TRUNEC
Otakar
a spol.

Osoby vyšetřované...

Hesla z kartotéky „48“...

URBAN
Alois
a spol.

Urban Alois (2. 5. 1905, kněz,
Rychaltice, okr. Místek, 9 let)
- Bílek Ferdinand (2. 11. 1917, kněz,
Hájek u Prahy, 7 let)
- Rybenský Josef (4. 4. 1913, kněz,
Stará Bělá u Ostravy, 4 roky)
- Uher Jan (26. 8. 1926, laický katecheta,
Ostrava-Zábřeh, 6 let)
- Dvořáčková Marie (25. 9. 1927, katechetka, Nový Jičín, 5 let)
- Tkáč Antonín (7. 1. 1920,
Ostrava-Zábřeh, 6 let)
Valena František (2. 10. 1913,
Praha, 22 let)
- Šalša Vincenc (19. 5. 1916, kněz,
Šumperk, 18 let)
- Dacík Vincenc, Reginald, OP (21. 1.
1917, řeholní kněz, Olomouc, 19 let)
- Vaněk Václav (7. 10. 1926, bohoslovec,
Ostrava, 16 let)
- Černý Bohuslav (24. 1. 1924,
Olomouc, 20 let)
- Razík Mečislav (26. 6. 1920, Brno, 15 let)
- Vlček Josef (6. 6. 1920, Olomouc, 21 let)
- Plocek Josef (8. 3. 1925, Praha, 13 let)
- Svinka Adolf (29. 6. 1920, Kyjov, 15 let)
- Havel Richard (26. 3. 1922, Praha, 17 let)
- Löw Leopold (16. 8. 1914, Praha, 7 let)

- rozvracení
- protistátní letáky
- pastýřské listy
- ukrývání a poskytování
finanční pomoci hledaným
osobám
- poskytování pomoci
k útěkům do zahraničí
- církev
- lidovci

vedení a účast v krouž- 2447
cích Katolické akce
- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- materiální podpora
persekvovaným
osobám - pomoc při
přechodu hranic
- vzdělávání a vedení
bohoslovců mimo
fakultu
- vlastizrada
vedení a účast v krouž- 1034
- vyzvědačství
cích Katolické akce
- podvod (peněžní machinace) - kontakt s emigranty
- protistátní a výhružné letáky, - kontakt s novináři
časopisy a dopisy
nebo pracovníky
- styky do zahraničí přes
zastupitelských úřadů
italské vyslanectví v ČSR
západoevropských stá- styk s agenty západní
tů - pomoc při zasílání
rozvědky CIC
zpráv do zahraničí
- písemný a osobní styk
- rozmnožování
do Vatikánu cestou agentů
a rozšiřování textů
CIC a přes IVV
kritických k režimu
- lidovci
- přechod hranic
- napojení na vysokou
- tvorba textů kritických
církevní hierarchii
k režimu - četba pastýřských listů - kontakt
s internunciaturou

V-706
Ostrava

Vrbík Josef, Dismas, OH
(5. 9. 1908, řeholník, Praha, 12 let)
- Šulc Václav, Celestýn, OH (2. 5. 1891,
řeholník, Praha, zemřel při vyšetřování)
- Hányš Vladimír, Longinus, OH
(18. 7. 1914, řeholní kněz, Praha, 7 let)
- Vrbík Jan (28. 12. 1921, Praha, 1 rok)

- napomáhání v ileg.
přechodech osob do zahraničí,
uprchlíci
- vyzvědačství (pro Vatikán)
- církev
- členové řádu Milosrdných
sester

V-6420
MV

VALENA
František
a spol.

VRBÍK
Josef
a spol.

Vyhodnocení (2010)

přechod hranic
- pomoc při přechodu
hranic
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

Pořadové... Archivní...

932

V-6419
MV

92 | STUDIE

Název tzv....

Osoby vyšetřované...

Hesla z kartotéky „48“...

Vyhodnocení (2010)

Pořadové... Archivní...

WÁGNER
Václav
a spol.

Voráček Rudolf (6. 6. 1904,
Praha, 7 let)

- ileg. přechody, uprchlíci
- agenti americké CIC
- vyzvědačství (CIC, Vatikán)
- protistátní tiskoviny
- lidovci - církev řím.kat.

rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu

762

V-6388
MV

WITKOVÁ
Anežka
a spol.

Witková Anežka, Antonie, OT (2. 3. 1894,
řeholnice, Opava, 15 let) - Stuchlík Jindřich
(22. 8. 1913, kněz, Kyjov, 12 let)
- Knajblová Marie, Helena, OT
(25. 4. 1888, řeholnice, Opava, 10 let)
- Moravcová Ludmila, Klotildis, OT
(9. 9. 1895, řeholnice, Opava, 7 let)
- Dittmerová Marie, Inocencia, OT
(9. 10. 1906, řeholnice, Svitavy, 2 roky)
- Vanková Anastazie, Gisela, OT
(11. 7. 1908, řeholnice, Opava, 6 let)
- Podmanická Margita, Reineria, OT
(17. 2. 1914, řeholnice, Opava, 4 roky)
- Beňová Marie, Koleta, OT (13. 11. 1908,
řeholnice, Svitavy, 6 let)
- Axmanová Anna, Remigia, OT
(17. 7. 1900, řeholnice, Opava, 5 let)
- Moravcová Hedvika, Virgilia, OT
(1. 8. 1918, řeholnice, Opava, 1 rok)
Dostál Josef (27. 8. 1908, kněz,
Nové Syrovice, okr. Moravské Budějovice,
4 roky)

- rozšiřování tzv. pastýřských
listů
- špionáž pro Vatikán
- machinace s národním
majetkem
- církev řím.kat.

kontakt s nadřízenými
v zahraničí
- kontakt
s internunciaturou
- kontakt s emigranty
- četba pastýřských
listů
- ukrývání církevního
majetku
- kontakt s novináři
nebo pracovníky
zastupitelských úřadů
západoevropských
států
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů

1210

V-704
Ostrava

- pomoc při ileg. útěku do
zahraničí - farář řím. kat.
- sdružování proti státu
- neoznámení tr. činu
- církevní hierarchie (církev
řím.kat.)
- rozšiřování protistátních
letáků
- rozšiřování pastýřských listů
- špionáž pro vatikánskou
rozvědku

pomoc při přechodu
hranic

2554

V-1525
Brno

kontakt s nadřízenými
v zahraničí - kontakt
s internunciaturou
- kontakt s emigranty
- udílení pověření
v intencích mexických
fakult - tvorba textů
kritických k režimu

839

V-3881
MV

ZACH
Alois
a spol.
ZELA
Stanislav
a spol.

Zela Stanislav (12. 7. 1893, biskup,
Olomouc, 25 let)
- Opasek Jan, Anastáz, OSB (20. 4. 1913,
opat, Praha, doživotí)
- Boukal Jan (8. 5. 1906, kněz, Praha, 18 let)
- Mandl Antonín (27. 3. 1917, kněz,
Praha, 25 let)
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Osoby vyšetřované...

Hesla z kartotéky „48“...

Vyhodnocení (2010)

(ZELA
Stanislav
a spol.)

- Švec Otakar (27. 8. 1888, kněz,
Praha, 20 let)
- Mrtvý Václav, SDB (1. 10. 1907, řeholní
kněz, Praha, 15 let)
- Kulač Jaroslav (29. 5. 1887, kněz,
Praha, 17 let)
- Jarolímek Stanislav, Bohuslav, OPraem.
(14. 11. 1900, opat, Praha, 20 let)
- Čihák Josef (11. 9. 1880, kněz,
Praha, 10 let)

- styky s cizími diplomaty
z francouzského, italského
a belgického vyslanectví
v Praze
- špionáž pro francouzskou,
belgickou a italskou rozvědku
- členové čs. strany lidové

- rozmnožování
a rozšiřování textů
kritických k režimu
- rozmnožování
a rozšiřování
náboženských textů
- pomoc k přechodu
hranic
- kritika režimu během
kázání a při výuce
náboženství - vedení
a účast v kroužcích Katolické akce - materiální
podpora persekvovaným osobám - kontakt
s novináři nebo pracovníky zastupitelských
úřadů západoevropských států - ukrývání
církevního majetku
- pomoc při zasílání
zpráv do zahraničí

ZOUHAR
Emil,

Zouhar Emil (26. 12. 1912, kněz,
Bystřice pod Pernštýnem, okr. Nové Město
na Moravě, 13 let)
- Zouharová Helena, Anuše (10. 5. 1907,
řeholnice, Praha, 5 let)
- Stražovský Vladimír (9. 7. 1920, kněz,
Bystřice pod Pernštýnem, okr. Nové Město
na Moravě, 4 roky)
- Zmrzlík Alois, SDB (16. 9. 1912, řeholní
kněz, Praha, 8 let)
- Stejskal Felix, SJ (21. 5. 1900, řeholní
kněz, Praha, 2 roky)
- Hlavínová Františka, Cypriána (10. 9. 1874,
řeholnice, Praha, 6 měsíců)

- organizování ileg. odchodů
do zahraničí
- styky s emigranty
- lidovci
- agent CIC Matějka Karel,
krycí jméno. Fr. HORA
- špionáž pro CIC
- sdružování
- členové čs. strany lidové
- nedovolené ozbrojování

pomoc při přechodu
hranic
- materiální podpora
perzekvovaným
osobám
- ukrývání uprchlíka

SVAČINA
Vratislav

Pořadové... Archivní...

802

V-5488
MV
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