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Cesta Miloslava Vlka ke kněžství neby
la přímá a bez překážek. Narodil se  
17. května 1932 v malé vesnici Líšnice 
v jižních Čechách. Vyrůstal v rodině se 
třemi sestrami v Záluží a od dětství 
pracoval na malém hospodářství. 
Skromné poměry znásobené příchodem 
druhé světové války utvářely jeho cha
rakter i hodnotový rámec. Obecnou 
a měšťanskou školu vychodil v soused
ních Chyškách. Ve čtrnácti letech pro
mýšlel svou budoucnost a směr, jakým 
se bude dále ubírat. Již v té době zatou
žil po kněžském povolání, ale připada
lo mu příliš vznešené a pro něho nedo
sažitelné. Jako většina chlapců na 

konci války obdivoval válečné piloty, 
a tak se nakonec rozhodl stát letcem. 

Do gymnázia se přihlásil s předpo
kladem, že po absolvování bude pokra
čovat na letecké škole. Udělal přijíma
cí zkoušky na Jirsíkově gymnáziu 
v Českých Budějovicích2 a díky podpo
ře Charity, která přispívala na chudé 
nadané české studenty, si mohla rodi
na jeho studia a život na internátu 
dovolit. K jeho překvapení mu u přijí
macího pohovoru dal ředitel gymnázia 
potvrzení o přijetí s dovětkem, který 
znovu rozjitřil skrytou touhu: Miloslav 
Vlk je přijat s tím, že dáli Bůh, jednou bude 
knězem.

na další vZdělání ZaPoMeň! 

Nástup komunistického režimu zasá
hl osudově do života celé společnosti 
a nevyhnul se ani studentům Jirsíko
va gymnázia. V dubnu 1948 byl přijat 
zákon o jednotné škole,3 který násled
ně vedl k likvidaci církevního a sou
kromého školství. Jirsíkovo gymná
zium bylo v letech 1951–1952 zbaveno 
přívlastku „Jirsíkovo“ a přestěhováno 
do budovy v České ulici, kam postup
ně převáděli studenty i z ostatních 
církevních a soukromých škol. V tom
to školním roce sem bylo soustředěno 
celkem osm oktáv. 

Čím větší tlak,  
tím kvalitnější, co odolá

Jak se mohlo stát, že nějaký kněz přijal roli spolupracovníka StB? Selhání některých 
duchovních vidí kardinál Miloslav Vlk v nedostatku osobní věrnosti a osobního vzta hu  
ke Kristu: Jestliže má člověk „volnější“ charakter, vždycky si to nějak zdůvodní: toto je 
ještě únosné, místo mne by tu mohl být někdo ještě horší a tisíc podobných ospravedlnění. 
Pokud si člověk nevybere Boha a Boží vůli radikálně a míchá to s tím lidským, tak to 
takhle dopadá. […] Oni chtěli zachraňovat církev pro Pána Boha, žádný z nich to nedělal 
jako zlo; každý si při rozhodování hledal to pozitivní, co taková spolupráce může přinést, 
přeakcentoval to, a to negativní odsunout do pozadí. Kdo uvažuje střízlivě, ten to vidí 
trochu jinak. Kdo není Boží cestě věrný, ten může zablou dit. […] Bohužel tady se ukazuje, že 
jen svěcení nestačí, ale je nutný také život z té svátosti.1

Kardinál Miloslav Vlk ve střetu s komunistickou diktaturou

stanislava vodičková

1  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka. Nové Město, Praha 2002, s. 35.
2  Jirsíkovo gymnázium pro české studenty založil v sedmdesátých letech 19. století Mons. Jan Valerián Jirsík v Českých Budějovicích, kde 

tehdy převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Součástí gymnázia se stal Malý seminář – internát pro chudé české chlapce z venkova.
3  Sbírka zákonů a nařízení č. 95/1948. Zákon ze dne 21. 4. 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), který nabyl účin

nosti dne 1. 9. 1948.
4  Československý svaz mládeže byla jednotná mládežnická organizace, která vznikla v roce 1949 sloučením existujících mládežnických 

organizací. Stal se složkou Národní fronty a přímo podléhal KSČ. V roce 1968 se rozpadl a o rok později se stal jeho nástupcem Socialis
tický svaz mládeže (SSM). 
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Tlak režimu na angažovanost stře
doškolské mládeže sílil snahou získat 
je do řad Československého svazu 
mládeže (ČSM).4 Agitátoři jasně na
značili, že vstup do ČSM podmiňuje 
přijetí na vysoké školy. Padly dokonce 
návrhy, že by celé třídy mohly jednot
ně vstoupit do této masové mládež
nické organizace. Proti tomu vystou
pil student Miloslav Vlk a  tento 
„nápad“ se mu podařilo zvrátit. Vět
šina spolužáků však nechtěla riskovat 
budoucnost, a přestože smýšleli o re
žimu různě, do ČSM nakonec vstou
pili. Pouze tři studenti z celé 8. A se 
nepřidali – Josef Břicháček,5 František 
Cibuzar6 a Miloslav Vlk. 

Krátce nato přišel mezi studenty 
tehdejší ministr zdravotnictví Josef 
Plojhar7 s nabídkou, aby případní 
zájemci o studium teologie nastoupi
li na státem zřízenou CMBF.8 Bisku
pové varovali chlapce před studiem 
na této komunisty kontrolované fa

kultě, která neměla schválení Říma. 
Nic z toho ovšem ministr nezmínil a po 
svém proslovu vyzval přítomné k dis
kusi. Od troufalého studenta Míly se 
mu dostalo otázky, která vyvolala 
nelibost: Jak to, že nám doporučujete 
studium na teologické fakultě vy, před
stavitel režimu, který zrušil všechny 
semináře, a tedy omezil církev? 9 Kon
flikt se sice podařilo nakonec urovnat, 
ale student Vlk se ocitl na „černé 
listině“ a brzy také v centru zájmu 
Státní bezpečnosti (StB).

Těsně před maturitou v roce 1952 ho 
poprvé kontaktovali dva příslušníci 
StB s pokusem o jeho naverbování. 
Oblíbený a přímočarý student s kon
takty na „reakční“ kněze a podobně 
smýšlející vrstevníky byl podle jejich 
názoru vhodným kandidátem na úspěš
ného tajného spolupracovníka. Nejpr
ve se ho vyptávali na jeho studium 
a plány do budoucna. Následně hovor 
stočili k tomu, s kým se stýká a koho 

zná. Požadovali informace a na oplát
ku nabízeli přijetí na libovolnou vyso
kou školu a proškolení v práci nasaze
ného agenta. Ubránil se vábení, ale 
musel podepsat, že o tomto rozhovoru 
nebude s nikým mluvit. 

Při další schůzce už došlo na vyhro
žování: Studuješ, máš dobré výsledky? 
Když odmítneš, také se může stát, že 
nedostuduješ!10 Nezastrašili ho, odmí
tl spolupracovat, přestože hrozba 
nedokončeného vzdělání byla velmi 
reálná. 

V den maturitní zkoušky přišli spo
lečně se studenty Břicháčkem a Ci
buzarem v tmavých oblecích s motýl
kem, zatímco ostatní v  modrých 
svazáckých košilích. Věděli, že to bude 
vnímáno jako provokace, tak se na 
zkoušky náležitě připravili. Miloslavo
vi se podařilo absolvovat výborně ze 
všech předmětů, přesto předseda 
maturitní komise Abund Žlábek 
(1910–1966) odmítl na vysvědčení po

5  Josef Břicháček (1928–2004) studoval v letech 1945–1948 v juvenátu v Libějovicích u Vodňan. V roce 1948 vstoupil do noviciátu redempto
ristů a o rok později složil časné sliby. Po likvidaci klášterů nastoupil v září 1950 vojenskou službu u Pomocných technických praporů 
(PTP) v Komárně a poté ve Sliači. V letech 1951–1952 dostudoval na gymnáziu v Českých Budějovicích. Následně byl opět povolán k PTP, 
nejprve do Klecan, poté do Prahy a Trenčína. Po návratu v roce 1954 pracoval dva roky u bratra v zemědělství a od roku 1956 jako 
účetní na stavbě přehrady Orlík. V letech 1963–1967 studoval teologii na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (CMBF) 
v Praze se sídlem v Litoměřicích a 25. 6. 1967 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil do roku 1969 v Pelhřimově, Veselé a Častrově, 
poté se stal administrátorem v Kdyni a v letech 1974–1990 spravoval farnost Zavlekov. V roce 1990 byl povolán, aby se podílel na obno
vě komunity redemptoristů na Svaté Hoře. Až do roku 1999 zde působil a zároveň spravoval farnost Třebsko. Následně pracoval v du
chovní správě v Pelhřimově a okolí a od roku 2001 byl činný jako správce poutního místa Lomec, duchovní správce Šedých sester  
III. řádu sv. Františka a administrátor v Chelčicích. 

6  František Cibuzar (1932–2002), po ukončení gymnázia v r. 1952 nastoupil do Státního statku v Netolicích. Ve studiu teologie pokračoval 
až od roku 1964 na CMBF. V roce 1969 studium úspěšně zakončil a 29. 6. téhož roku byl Mons. Josefem Hlouchem vysvěcen na kněze. 
Primici sloužil 5. 7. 1969 v děkanském kostele v Netolicích. Do roku 1971 pracoval jako kaplan v Domažlicích a administrátor na Folma
vě. Poté působil jako administrátor v Hostouni. V roce 1993 byl jmenován vikářem v Nepomuku. Zemřel při dopravní nehodě, pohřben 
je v rodinném hrobě v Netolicích.

7  Josef Plojhar (1902–1981), na kněze byl vysvěcen v roce 1925, poté působil jako kaplan v Českých Budějovicích, politicky se angažoval 
v Československé straně lidové (ČSL). Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald a Dachau. V letech  
1945–1948 předsedal krajské organizaci ČSL v Českých Budějovicích a byl členem předsednictva ČSL. V únoru 1948 se stal členem 
Ústředního akčního výboru Národní fronty a komunisty protežovaným „pokrokovým knězem“. V letech 1948–1951 byl nejprve místo
předsedou, v letech 1951–1968 předsedou a od roku 1969 čestným předsedou ČSL. V letech 1948–1968 působil ve funkci ministra zdra
votnictví, v letech 1945–1969 byl poslancem Národního shromáždění a od roku 1969 Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 
1951–1968 předsedal Celostátnímu mírovému výboru katolického duchovenstva a od roku 1952 byl místopředsedou Svazu českosloven
skosovětského přátelství. Ve funkcích se mu podařilo přežít všechny krize režimu až do roku 1968.

8  Podle § 33 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách byla Katolická teologická fakulta vyloučena ze svazku Univerzity Karlovy a spolu 
se seminářem v roce 1953 přemístěna do Litoměřic. Stejný osud potkal i CyriloMethodějskou bohosloveckou fakultu Palackého uni
verzity v Olomouci. Podle § 34 téhož zákona vykonával nad nimi vrchní správu a dozor ministr pověřený řízením Státního úřadu pro 
věci církevní (SÚC). Studijní a zkušební předpisy pro tyto fakulty vydával SÚC po dohodě s ministerstvem školství, věd a umění.

9  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 9.
10  Tamtéž, s. 10.
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tvrdit, že odmaturoval s vyznamená
ním. Znamenalo to jasné sdělení – na 
další vzdělání zapomeň!

Pokusil se o přijetí na medicínu, ale 
jeho přihlášku provázel tak nepříznivý 
posudek z gymnázia, že neměl šanci. 
S nadějí, že s takovým skvělým vysvěd
čením jistě najde práci všude, zamířil 
do Jihočeských cihelen. Ale i zde byl 
odmítnut. Nakonec našel nejméně 
kvalifikovanou a fyzicky těžkou práci 
ve slévárně podniku Motor Union. 
V dopoledních směnách vozil kolečka 
s pískem, v odpoledních vytloukal od
litky z forem. Po čase se u něj projevily 
zdravotní problémy, a proto byl přelo
žen na lehčí práci u soustruhu. 

Nechtěl rezignovat na vysokoškolské 
studium a podal si po roce ve slévárně 
přihlášku na studium latiny a řečtiny 
na Filozofické fakultě Univerzity Kar
lovy. Šanci na přijetí měl tentokrát 
velikou, protože dělníci, kteří chtěli 
studovat, dostávali automaticky před
nost před ostatními uchazeči. U přijí
macího pohovoru však došlo k nařče
ní, že zamlčel studium na církevním 
gymnáziu. Marně se bránil, že gym
názium bylo státní. Jeden bývalý spo
lužák z gymnázia, který už na fakultě 
studoval, podal komisi plné vysvětle
ní, které definitivně pohřbilo jeho 
vyhlídky: Ano, gymnázium bylo státní. 
Církevní byl internát, kde bydlel.11

Během této nesnadné doby plné 
deziluzí byly jeho duchovní posilou 
především stanice sester urbanek,12 

u nichž absolvoval přípravu ke vstupu 
do laického třetího řádu sv. Františka.13 

věčný PotíŽista

V roce 1953 nastoupil vojenskou služ
bu v poddůstojnické škole u mino
metčíků ve Dvorech u Karlových Varů. 
Druhým rokem se stal velitelem druž
stva, které se probojovalo do finále 
armádní soutěže. Velitelství školy se 
před nadcházejícím sjezdem ČSM 
chtělo pochlubit stoprocentní orga
nizovaností svých žáků, ale kazil jim 
to jeden voják – velitel družstva Mi
loslav Vlk. Náčelník školy ho společ
ně s politrukem dlouho přesvědčova
li, přesto do ČSM nevstoupil. Po 
úspěchu družstva bylo vše zapome
nuto a vojákům, včetně svého velite
le se dostalo povýšení.

Během absolvování vojenské služ
by znovu zkusil štěstí s vysokoškol
ským studiem. Podal si přihlášku na 
historii. Potřeboval kladný posudek, 
ale zatvrzele kvůli tomu odmítal 
účelově vstoupit do ČSM. Velitel na
konec vymyslel řešení a do posudku 
napsal: Miloslav Vlk jako vzorný vojín 
je ke vstupu do svazu mládeže za od
měnu připravován.14 Přihláška opat
řená tímto doporučením putovala 
v roce 1955 na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, na kterou byl po 
úspěšném složení zkoušek přijat. 

Zanedlouho zjistil, že je pro něj 
nepřijatelné studovat historii v mar

xistickém podání a připravovat se na 
následnou pedagogickou činnost. 
Přestoupil tedy na archivnictví, které 
ze své podstaty nešlo dost dobře zpo
litizovat. 

V roce 1958 se rozjela další vlna 
prověrek a čistek mezi vysokoškoláky. 
Miloslav Vlk byl předvolán před sku
pinu spolužáků a „obžalován“, že ne
souhlasí s náboženskou politikou 
komunistické strany. Všelijak jsme 
o tom debatovali, až nakonec jeden z nich 
prohlásil, že když nejsem ve svazu, s po
litikou strany souhlasit nemusím.15 Ká
drovákům sice unikl, ale opět se obje
vila StB. V tomto roce začala s jeho 
sledováním, což trvalo téměř nepřetr
žitě až do pádu režimu v roce 1989.

PřicháZí státní BeZPečnost 

StB začala Miloslava Vlka sledovat 
v roce 1958. Celkem na něj založila 
jako na „nepřátelskou osobu“ devět 
svazků tzv. státněbezpečnostního 
rozpracování.16 Samostatný svazek na 
něj nevedla pouze v letech 1966–1969, 
v  té době ho měla podchyceného 
v rámci celé CMBF. 

Dozor nad jeho aktivitami provádě
ly centrální kontrarozvědné útvary 
StB: II. a X. správa SNB a rovněž kraj
ské nebo okresní správy SNB, v závis
losti na příslušném místě působení 
Miloslava Vlka. Svazky nesly krycí 
jména: „Brigáda“, „Ráček“ a „Sekre
tář“.17 Zároveň procházel jako „kon

11  Tamtéž, s. 15.
12  P. Jan Evangelista Urban (1901–1991) založil řeholní institut sester Apoštolátu III. řádu sv. Františka (urbanky), jehož posláním byl 

laický apoštolát, katecheze a sociální a charitní služby. V 50. letech unikly sestry centralizaci, protože nežily pohromadě v klášterech, 
ale většinou po dvou v tzv. stanicích – pronajatých bytech. Na přání svého zakladatele odložily v době pronásledování církve svůj jed
noduchý řeholní šat. V civilu, dál věrny svému řádu, působily mezi laiky jako pečovatelky a ošetřovatelky v nemocnicích. Pokračování 
v řeholním životě a přijímání nových členek vedlo v roce 1958 k velké akci StB. Celkem bylo odsouzeno 12 sester. Více k tématu VLČEK, 
Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšších představených ženských 
řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. října 2003 v kostele sv. Voršily v Praze. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005.

13  Zásvětný obřad vedl P. Karel Šmákal (1924–2002).
14  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 20.
15  Tamtéž, s. 22.
16  Za poskytnutí výpisu z evidencí StB k osobě Miloslava Vlka děkuji PhDr. Vladimíře Vaníčkové a PhDr. Světlaně Ptáčníkové.
17  Většina svazků k Miloslavu Vlkovi byla StB zničena, takže se dochovala jen jejich torza nebo záznamy o evidenci svazků. Poslední skar

tace proběhla dne 6. 12. 1989. První osobní svazek státněbezpečnostního rozpracování vedený na jeho osobu s registračním číslem (dále 
jen r. č.) 01737 zavedlo vnitřní zpravodajství III. správy StB, IV. odbor (dále odb.), 1. oddělení (dále odd.) dne 21. 11. 1958 a následně ho pře
dalo I. odb., 1. odd. Tento byl veden podle tematiky JOC (hnutí La Jeunesse Ouvriére Chrétienne – Křesťanská dělnická mládež, která žije 
podle evangelia, studuje Bibli, medituje a podle možností vykonává osobní apoštolát) a vysokoškolská mládež. 
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taktní osoba“ řadou dalších svazků, 
které vedla StB na jeho známé a přá
tele.18 

Jak již bylo výše uvedeno, poprvé ho 
StB začala sledovat již během studií 
na Univerzitě Karlově. Zaměřila se na 
jeho činnost mezi vysokoškoláky s cí
lem shromáždit proti němu usvědču
jící materiály. Společně s ním měla pod 
kontrolou i  jeho spolupracovníky:  
P. Josefa Pyntu, duchovního bez stát
ního souhlasu k výkonu duchovenské 
činnosti (dále bez státního souhlasu),19 
Františka Picha a Václava Konzala, 
s nimiž měl podle zjištění StB organi
zovat tzv. nepřátelskou ideologicko
náboženskou činnost mezi vysoko
školskou mládeží podle spirituality 
laického třetího řádu sv. Františka.

V roce 1960 Miloslav Vlk promoval 
a nastoupil do Okresního archivu v Tře
boni. Brzy došlo k jeho reorganizaci 
a přestěhování do Jindřichova Hradce. 
O rok později přešel do Okresního 
a Městského archivu v Českých Budě
jovicích, kde se stal jeho ředitelem. 

Většinu tzv. pracující inteligence 
provázel po celou profesní dráhu ká
drový posudek plný nashromážděných 
informací, jež režim považoval za 
důležité.20 S Miloslavem Vlkem puto
val navíc ještě jeho osobní svazek 
vedený StB.21 

Důvod rozpracování byl stále stejný 
– práce s mládeží: […] je jedním z hlav
ních iniciátorů a organizátorů nábožen
ské výchovy mezi mládeží, směřující 
k výchově mládeže v duchu vatikánské 

18  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) IV. správa SNB – Správa sledování (dále jen SL),  svazek s krycím jménem 
„Akce Tón“ (František Kohlíček), „Radko“ (František Radkovský) ad.

19  Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti (dále jen státní souhlas) bylo rozhodnutí, kterým státní úřady v komunistickém Českoslo
vensku udělovaly povolení duchovním církví a náboženských společností k výkonu jejich činnosti. O státní souhlas žádala církev nebo 
sám duchovní národní výbor, případně Státní úřad pro věci církevní. Státní souhlas byl zpravidla místně specifikován a krajští tajemníci 
jeho udělování a odnímání používali k vydírání duchovních, k přemístění nepohodlných kněží v rámci republiky či k jejich odstranění 
z duchovní správy. Pokud kněz vykonával své povolání bez státního souhlasu, nebyl mu přiznán plat a následně důchod. Zároveň byla tato 
činnost kvalifikována jako maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178 tr. zák.). Tohoto trestného činu se dopustil 
také kněz, který by vykonal nějaký kněžský úkon (např. zpověď, křest, atd.) mimo území, pro něž byl jeho souhlas vydán.

20  V kádrovém materiálu většinou převládaly informace o rodinném zázemí a původu, dosažené kvalifikaci, profesní dráze, funkcích, 
politických názorech a postojích, charakterových vlastnostech atd.

21  Z Prahy byl osobní svazek pod krycím jménem „Brigáda“ předán S StB České Budějovice, III. odboru, 2. oddělení, kde byl zaregistrován 

Archivářem  Foto: archiv Miloslava Vlka
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ideologie a přípravě kádrů římskokato
lické církve v případu zvratu státního 
zřízení.22 

Podle zjištění StB se kolem něj 
v Českých Budějovicích soustředila 
parta mladých křesťanů. Scházeli se 
po bytech, společně četli Bibli, připra
vovali si různé přednášky a potom 
o nich diskutovali. Zároveň StB zjis
tila, že je Miloslav Vlk napojen na 
zahraničí, odkud získává náboženskou 
literaturu. V tom se nemýlila. Nedo
statek náboženské literatury v Čes
koslovensku řešili křesťané samizda
tovou tvorbou a také pašováním knih, 
například ze sousední Německé de
mokratické republiky (NDR) nebo 
Polské lidové republiky. 

Úder StB přišel v květnu 1963, kdy 
se parta mladých lidí vrátila z tříden
ního výletu do Malšína v Pošumaví. 
Byli předvoláni k výslechům a vysta
veni tvrdému zastrašování. Zpočátku 
StB kvalifikovala činnost této skupi
ny podle § 178 tr. zákona – Maření 
dozoru nad církvemi a náboženskými 
společnostmi. Postupem času závaž
nost přehodnotila a spokojila se s roz
kladným a profylaktickým opatřením 
za účasti vyšetřovacích pracovníků.23

PoPrask v archivu

V tomto období se Miloslavu Vlkovi 
profesně dařilo, publikoval řadu od
borných studií v různých periodikách, 
avšak stále víc toužil po kněžském 
povolání. V roce 1963 navštívil v in
ternaci českobudějovického biskupa 
Josefa Hloucha a po poradě s ním 
podal žádost o studium bohosloví. 
V zaměstnání se všeobecně vědělo, 
že je Vlk praktikující katolík, ale toto 
jeho rozhodnutí přece jen všechny 
zaskočilo. Nadřízený Obvodní národ
ní výbor (ONV) mu nedal doporučení 

ke studiu, takže byl odmítnut. Před
pokládal, že ho vyhodí z práce, ale 
ONV zvolilo jinou taktiku – dostal 
vyšší plat a závodní organizace Revo
lučního odborového hnutí (ROH) si 
dala závazek, že jej ožení. Zůstal však 
zatvrzelý a příští rok si podal přihláš
ku znovu. Tentokrát se lépe připravil 
na argumentační střet s ONV. Jeho 
odhodlání a neústupnost nakonec 
zvítězily, doporučení dostal a nastou
pil na CMBF. 

Na konci kariéry v archivu odhalil 
odposlech ve své pracovně a znemož

nil tak StB posbírat na něj dostatek 
„důkazů o protistátní činnosti“. 

dekonsPirace

Před ochodem na Teologickou fakul
tu v září 1964 došla Miloslavu Vlkovi 
s StB trpělivost. Zašel za známou 
Marií Tunglovou,24 která pracovala 
v archivním oddělení MV, a oznámil 
jí své podezření, že je již delší dobu 
sledován příslušníky StB, a to doslova 
na každém kroku. Podle jeho slov se 
nejednalo o náhodu, ale při kontrole 

dne 25. 7. 1961 a převeden na skupinový svazek pod r. č. 04883. Následně byl 9. 11. 1961 předán StB v Jindřichově Hradci. Později se 
vrátil do Českých Budějovic, kde byl zaevidován pod novým r. č. 07232 (II. odbor, 5. oddělení).

22  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Č. Budějovice (CBKR), archivní číslo (dále jen a. č.) 1329 ČB, zpráva ze dne 10. 3. 1964, s. 2.
23  ABS, svazek s krycím jménem „Brigáda“, r. č. 7232, S StB České Budějovice, Rozhodnutí o zavedení osobního operativního svazku, s. 9. 

Svazek byl uložen do archivu dne 25. 5. 1965 pod a. č. 1329 ČB.
24  ABS, f. KS SNB Správa StB České Budějovice, díl II. (dále jen B 2/II), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 71, sign. Vlk Miloslav, vedúci 

okresného archívu v Českých Budějovicích – dekonšpirácia, 1964.

Jedna z průběžných zpráv o rozpracovávání M. Vlka Státní bezpečností Foto: ABS
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svého okolí agenty několikrát přisti-
hl. Zároveň jí sdělil, že má v kancelá-
ři skrytý odposlech, který tam v jeho 
nepřítomnosti namontovali dva pří-
slušníci ministerstva vnitra. Odhalil 
také odposlech telefonu a identitu 
nasazené spolupracovnice StB Dědi-
čové. V této souvislosti mluvil také 
o tom, že byl od svých přátel informován, 
že se kolem jeho osoby něco děje a že 
jeho případ má být v říjnu ukončen. 
Dokonce prý mu jeden z jeho přátel při-
nesl zprávu, že se o něm někde v restau-
raci u piva bavili příslušníci StB.25 

Dekonspirace takového rozsahu StB 
nemile zaskočila a snažila se ve zprá-
vách jednotlivých oddělení svá pochy-
bení bagatelizovat nebo zpochybňovat. 
Jako důvěrnice v akci byla opravdu 
využívána jeho kolegyně z Okresního 
archivu Dědičová, a to od poloviny  

r. 1963. Podávala informace o Vlko-
vých návštěvách, o jeho vzdálení se 
z pracoviště apod. V rozporu se sku-
tečností se ve zprávě uvádí: Podle 
známé situace zde k dekonspiraci ne-
došlo…26 

Odhalený termín ukončení jeho roz-
pracování v říjnu také různě zpochyb-
ňovali, přestože se ukázalo, že byl jako 
možný projednáván v květnu u zástup-
ce náčelníka 2. odboru S StB České 
Budějovice s. Ledinského. Příslušníky 
StB, kteří se měli u piva dopustit pro-
zrazení termínu ukončení akce proti 
Vlkovi, se identifikovat nepodařilo.

Odposlech byl v jeho kanceláři na-
sazen celkem na devětašedesát dnů. 
Zaměstnanci z oddělení operativní 
techniky do prostor vedoucího archi-
vu vnikli od montáže do demontáže 
celkem čtyřikrát. Popřeli však jakéko-

liv pochybení. Pro krytí akce byla 
vytvořena legenda, při níž dva přísluš-
níci StB potřebovali nutně v doprovo-
du náčelníka archivního oddělení MV 
Veselého zajistit nějaké staré časopisy, 
a proto vstoupili ve večerních hodinách 
do archivu. Vlkovo podezření umoc-
nilo chování náčelníka Veselého, kte-
rý mu to takto vysvětlil a následně se 
choval v místnostech s odposlechem 
nepřirozeně. Navíc zjistil, že mu odpo-
slouchávají i telefon, když po rozhovo-
ru s kamarádem StB dotyčného kvůli 
Vlkovi kontaktovala. Odhalení odpo-
slechu přičetli ve zprávě na vrub přímo 
Vlkovi, který se údajně každý den 
zabýval jeho hledáním. 

Zpráva také zpochybnila, že by Vlk 
poznal konkrétní pracovníky sledo-
vací skupiny, přestože připouštěla, že 
pozorně sledoval okolí, měnil směr 
své chůze, dobíhal dopravní prostřed-
ky a v důsledku toho musely být akce 
několikrát přerušeny. Jeho sledování 
probíhalo deset dnů, s přestávkami 
od 20. června do 16. července 1964, 
a vystřídalo se při něm celkem dvacet 
příslušníků StB. Po zhodnocení situ-
ace bylo nakonec připuštěno, že mohl 
někoho vidět vícekrát a z toho dělat 
mylné závěry, jak o tom hovoří před 
prac.[ovnicí] arch.[ivního] oddělení 
Tunglovou. Tak např. v záznamu hovo-
ří, jak prováděl kontrolu z trolejbusu. 
Po celou dobu sledování použil trolejbus 
celkem 2x a v žádném případě nebyl 
trolejbus pracovníky dobíhán, ale sle-
dování prováděno služebním vozem.27 
Podle zprávy viděl M. Vlk v každém 
agenta, ale skutečné příslušníky údaj-
ně neodhalil. 

K výsledkům shrnující zprávy byl 
připsán dodatek vyjadřující údiv nad 
alibismem jednotlivých oddělení: Je 
to již několikátý případ vážného pode-
zření na proval. Nebylo by správné 
chytat se slovíček a dokazovat opak, ale 
naopak kriticky zhodnotit úroveň práce 
a zaměřit se na její zkvalitnění!28

25  Tamtéž, s. 1. 
26  Tamtéž, s. 5.
27  Tamtéž, s. 8.
28  Tamtéž.

Požehnání od maminky Foto: archiv Miloslava Vlka
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BohoslovceM

CMBF byla státní institucí a lidé v jejím 
vedení pečlivě vybraní a prověření 
režimem.29 Pokud nespolupracovali 
přímo s StB, ovládali je komunisté 
nějakým jiným způsobem. Také mezi 
seminaristy se objevili donašeči, ale 
ty ostatní studenti většinou rozpozna
li podle toho, jak se chovali a mluvili.  

I na fakultě jsme měli církevního ta
jemníka, soudruha Souhradu. Dřív hlídal 
kněze v nějakých koncentračních tábo
rech, nyní hlídal bohoslovce. Byl stále 
přítomen, na všechno dohlížel a vše 
kontroloval. Museli jsme absolvovat 
pohovory k aktuálním politickým udá
lostem, přetrpět oslavy Velké říjnové 
revoluce a podobně.30 

Duchovní vedení a oporu hledali 
seminaristé mimo fakultu. Miloslav 
Vlk ji našel při svých návštěvách NDR. 
Místní řeholníci, oratoriáni,31 posíla
li zpočátku náboženskou literaturu 
do Československa hromadně. Výcho
doněmecké ministerstvo státní bez
pečnosti (Ministerium für Staatssi
cherheit – Stasi) ve spolupráci s StB 
rozbilo tento „ilegální kanál“. Řehol
níci tedy zvolili jinou strategii – kníž
ky dodávali německým kněžím a ti je 
pak rozesílali jednotlivě na vybrané 
adresy v Československu. „Spojkou“ 

Miloslava Vlka se stal P. Johannes 
Klante. Časem se spolu setkali i osob
ně a díky němu poznal Hnutí fokoláre32 
– Dílo Mariino,33 jehož silnou spiritu
alitu vnímal jako potřebnou právě pro 
dobu komunistického pronásledová
ní církve.  

Časté návštěvy NDR a pašování 
křesťanské literatury aktivizovaly 
složky tajné policie, které si ho něko
likrát během studia pozvaly k výsle
chu. Znovu mu byly připomínány 
schůzky společenství mladých věří
cích z Budějovic: Mělo to i psychologic
ké důvody, bylo to takové připomenutí, 
abych si nemyslel, že když jsem v semi
náři, mám už vyhráno.34

Osmašedesátý rok významně zasá
hl i do života jáhna Vlka. Sepisovali 
jsme různé petice: Dubčekovi, aby umož
nil návrat biskupů do svých diecézí, 
kardinálu Tomáškovi, aby na předsta
vitelích státu žádal větší svobodu pro 
církev, a tak dále.35 Bylo pro nás význam
né, že nás pražští univerzitní studenti 
pozvali na své shromáždění ve velké aule 
Filozofické fakulty. Měl jsem možnost 
tam být jako litoměřický delegát. Bylo 
patrné, jak to mezi studenty vře.36

Vzhledem k tomu, že již dříve pro
moval jako archivář, studium teologie 
mu bylo zkráceno z pěti na čtyři roky.37 
Kněžské svěcení přijal 23. června 1968 

v českobudějovické katedrále z rukou 
Mons. Josefa Hloucha,38 jenž se po 
dlouhých letech internace mohl zno
vu 1. června 1968 ujmout svého úřa
du.39 O měsíc později se kněz Vlk stal 
jeho sekretářem.40

Přes všeobecné společenské uvol
nění to neměla církev snadné. Na 
činnost diecézí stále dohlíželi církev
ní tajemníci, kteří byli často spjati 
přímo s StB. Při umisťování kněží do 
farností musel biskup nebo jeho zá

29  Podle § 34 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách měl nad CMBF vrchní správu a dozor ministr pověřený řízením SÚC. 
30  PALÁN, Aleš: Tanky rozdrtily svobodu, která přicházela. Katolický týdeník, 2008, č. 33 (12.–18. srpna 2008), s. 5.
31  Kongregace světských kněží, založená r. 1522, jejímž hlavním posláním byla obnova Říma novými metodami pastorace (kázání pro děti, 

poutě, náboženský zpěv v lidové řeči, duchovní cvičení atd.).  
32  „Fokolare“ v překladu znamená „rodinný krb“.
33  Hnutí fokoláre vzniklo uprostřed těžkých bombardování v průběhu 2. světové války v italském Tridentu. Představitelkou hnutí se stala 

Chiara Lubichová, která se společně s několika kamarádkami rozhodla pro radikální přijetí Ježíšových slov: Milujte se navzájem, jako Já 
miloval vás. Tato slova přijaly bezpodmínečně a jednaly podle nich. Začaly shromažďovat a roznášet potraviny a ošacení potřebným po 
městě. Jejich příklad brzy strhl k podobnému jednání další lidi. Hlavním smyslem Hnutí je vytvářet společenství na různých úrovních: 
rodin, mladých, kněží, dětí atd. a v nich vzájemnou láskou podnítit jednotu na nejrůznějších úrovních v církvi i ve společnosti.

34  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 34.
35  ABS, f. B 2/II, inv. j. 155, Vyhodnocení operativní situace II. odboru 5. oddělení SStB České Budějovice 1969–1970.
36  PALÁN, Aleš: Tanky rozdrtily svobodu, která přicházela, s. 5.
37  Národní archiv (dále jen NA), f. Ministerstvo kultury – Sekretariát pro věci církevní (dále jen MKSÚC) – neuspořádáno, karton (dále jen 

k.) 124, Zápis o pohovoru s admin. f. ú. Chraštice Františkem Laňkou z 26. 7. 1979, s. 1.
38  Josef Hlouch (1902–1972), na kněze vysvěcen v roce 1926, od roku 1945 působil jako profesor pastorální teologie. Dne 25. 6. 1947 byl 

jmenován biskupem českobudějovickým a konsekrován 15. 8. 1947. V letech 1950–1963 byl internován ve své rezidenci a později na 
různých tajných místech mimo svou diecézi. Znovu se ujal biskupského úřadu až v roce 1968.

39  ABS, Sekretariát ministra vnitra 1948–1959, I. díl (A 2/1), inv. j. 732, Návrh na uvolnění z internace biskupa Josefa Hloucha.
40  Tamtéž.

Jako sekretář Mons. Josefa Hloucha
 Foto:  ABS
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stupce požádat o souhlas církevního 
tajemníka. Každý kněz potřeboval 
státní souhlas, aby mohl vůbec vyko
návat svou práci. Církev směla půso
bit jen v prostorách kostelů; stále bylo 
trestné provádět pastoraci v rodinách, 
formovat mládež nebo bez povolení 
pořádat veřejné průvody. Pokud chtěl 
kněz provést nějaký církevní úkon 
mimo oblast, pro niž měl státní sou
hlas, potřeboval speciální povolení. 
Řády formálně neexistovaly, přestože 
nebyly nikdy oficiálně zrušeny. 

Ve většině diecézí dosud nesídlili 
biskupové, ale kapitulní vikáři dosa
zení režimem. Jen velmi pomalu se 
obnovovala církevní struktura a bis
kupové se vraceli do svých úřadů. 
Mons. Karel Skoupý41 se ujal česko
budějovické a Mons. Štěpán Trochta42 
litoměřické diecéze. Pražský arcibis
kup Josef Beran pobýval ve vyhnanství 
v Římě,43 v úřadu jej po dohodě mezi 
komunistickým státem a Svatým stol
cem zastupoval ve funkci administ
rátora Mons. František Tomášek.44 
Všechny tyto překážky v práci duchov
ních stále platily i v době uvolnění 
a jen velmi pozvolna se některé z nich 
dařilo odstraňovat.

V Českých Budějovicích brzy vzni
kl katolický klub, který organizoval 
charitativní činnost, exercicie (du
chovní cvičení), koncerty, přednášky, 
akce pro mládež atd.45 Ve školním roce 
1968–1969 stoupl v rámci kraje počet 
přihlášek na náboženství na čtrnáct 
tisíc, což bylo o pět tisíc žáků více než 
v roce předešlém.46  

Ve funkci biskupova sekretáře prožil 
Miloslav Vlk nadějné Pražské jaro i vpád 
vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo
venska. Po okupaci vydal biskup Hlouch 
podobně jako ostatní biskupové protest, 
který jeho sekretář přečetl v českobu
dějovickém rozhlase. Snažili jsme se v té 
době lidi uklidňovat a povzbuzovat a sa
mozřejmě jsme se modlili; sdíleli jsme se 
všemi obrovské zklamání.47 

Těžce vydobyté svobody z doby 
uvolnění režimu fungovaly ještě ně
jaký čas. Sekretář Vlk dál vedl sku
pinu mladých lidí a mimo výuku ná
boženství s  nimi chodil také na 
výlety. Brzy však začalo přituhovat.

Znovu do ilegality

V roce 1969 byla zrušena náboženská 
výuka pro středoškoláky a další rok 

vydal Státní úřad pro věci církevní 
(SÚC) stanovisko k vyhlášce minister
stva vnitra o ohlašovací povinnosti při 
konání církevních akcí a shromáždě
ní. Vágní formulace umožňovala cír
kevním tajemníkům libovolný výklad 
toho, co vše spadá pod ohlašovací 
povinnost.

Skupina mladých kolem P. Vlka ze 
sebe udělala oficiálně kostelní pěvecký 
sbor a ve svých schůzkách pokračova
la. V tomto roce přijel na návštěvu 
z Říma do rodných Českých Budějovic 
profesor Karel Skalický,48 který jim 
slíbil organizační pomoc se zájezdem 
do Itálie. Přípravy zabraly téměř celý 
rok, protože v této době již bylo možné 
vycestovat do kapitalistických států 
pouze individuálně na osobní pozvání. 
Tato římská pozvání zhruba dvaceti 
mladým lidem zařídil u italských rodin 
právě profesor Skalický, takže se zájezd 
mohl uskutečnit v létě 1970. Vedoucím 
skupiny se stal P. Hrdina. 

Krátce před odjezdem se do sboru 
infiltrovala StB. Chlapec s dívkou, 
jejichž žádosti o vycestování byly 
nezvykle rychle vyřízeny, se ale brzy 
prozradili fatální neznalostí základní 
křesťanské morálky.  

41  Karel Skoupý (1886–1972), na kněze vysvěcen 16. 7. 1911. V roce 1921 se stal profesorem na brněnském alumnátu a od roku 1923 byl 
rektorem biskupského semináře. Dne 3. 4. 1946 byl jmenován a 30. 6. 1946 konsekrován sídelním biskupem diecéze brněnské. Od r. 1950 
byl internován nejprve ve své rezidenci, později na různých utajovaných místech mimo diecézi. V roce 1963 byla tato internace uvolně
na, nicméně dál žil pod dohledem StB v charitním domově v Žernůvce u Tišnova. V roce 1968 se znovu ujal svého úřadu.

42  Štěpán Trochta (1905–1974), v roce 1923 vstoupil do noviciátu salesiánské kongregace, řeholní sliby složil 24. září 1925 a v roce 1933 
přijal kněžské svěcení. V období Protektorátu se stal ilegálním členem Obrany národa a Politického ústředí. V červnu 1942 byl zatčen 
Gestapem a následně vězněn na Pankráci, v Malé pevnosti Terezín, koncentračním táboře Mauthausen a Dachau, kde zůstal až do 
konce války. V roce 1947 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým. V letech 1948–1949 se stal mluvčím českých biskupů při jed
náních s představiteli komunistické státní moci, v letech 1949–1953 byl internován ve své rezidenci. V roce 1954 byl odsouzen na zákla
dě vykonstruovaných obvinění k 25 letům vězení. V roce 1960 byl propuštěn, pracoval jako stavební dělník a instalatér. V roce 1968 se 
ujal biskupského úřadu a v roce 1973 byl jmenován kardinálem.

43  Koncem února 1965 byl po šestnáctileté internaci z Československa vyhoštěn bez možnosti návratu pražský arcibiskup Josef kardinál 
Beran (1888–1969). Je pohřben v bazilice sv. Petra v Římě.

44  František Tomášek (1899–1992), vysvěcen na kněze 5. 7. 1922, dne 12. 10. 1949 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a násle
dující den byl tajně vysvěcen. V letech 1951–1954 internován v internačním táboře v Želivu. Po propuštění působil v letech 1954–1965 
jako farář v Moravské Huzové. V letech 1965–1978 působil jako apoštolský administrátor pražské arcidiecéze. Dne 24. 5. 1976 povýšen 
na kardinála in pectore a dne 27. 6. 1977 bylo jeho jmenování kardinálem zveřejněno. Od 30. 12. 1977 zastával funkci arcibiskupa praž
ského a primase českého. 

45  Po srpnu 1968 se klub rozpadl.
46  ABS, f. B 2/II, inv. j. 133, Zpráva o činnosti SStB České Budějovice za rok 1968.
47  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 44.
48  Karel Skalický (1934), v roce 1956 ilegálně emigroval a v Římě na Lateránské univerzitě vystudoval teologii a filozofii. V roce 1961 přijal 

kněžské svěcení. V letech 1966–1969 působil jako druhý sekretář  kardinála Berana. Od roku 1968 vyučoval na Lateránské univerzitě. 
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V reakci na tyto aktivity pěveckého 
kostelního sboru zavedla StB České 
Budějovice 4. května 1970 na Milosla
va Vlka svazek s krycím jménem „Se
kretář“, později změněným na „Rá
ček“,49 a monitorovala „protizákonnou“ 
činnost sboru.50 Mladé lidi postupně 
vystavila náročným výslechům a za
strašování. Otázky při výsleších do
kazovaly, že informace získávala StB 
z odposlechů telefonů a nezákonných 
prohlídek.

„Tajnou osobní prohlídku“ však 
jednou provedl i sekretář Vlk. K bis
kupu Hlouchovi chodil na různá jed
nání krajský církevní tajemník Leo 
Drozdek, který zde vykonával dozor 
státu nad církví. Vysedával dlouhé 
hodiny u biskupa, kouřil, nechal si 
nalévat alkohol a přitom se dostával 
do ráže. Ze své mocenské pozice bis
kupovi vyhrožoval a vydíral ho při 
projednávání církevních záležitostí. 
Po jedné schůzce u něj ale zapomněl 
v zasedací místnosti svůj záznamník. 
Sekretář Vlk si notes prolistoval a na
šel v něm plán na založení kolaborant
ského sdružení kněží Pacem in terris51 
v českobudějovické diecézi. Zapsána 
zde byla i jména vytipovaných kněží, 
které chtěl církevní tajemník oslovit 
jako potenciální členy. Sekretář Vlk 
je všechny objel a upozornil na odmí
tavé stanovisko biskupa Hloucha 
k účasti na tomto novém, komunisty 
organizovaném hnutí.   

tak tady jste skončil

Ve funkci sekretáře skončil v roce 
1971, kdy byl pod nátlakem StB pře
ložen.52 Státní souhlas mu pro České 
Budějovice odňal okresní církevní 
tajemník 1. května 1971 a znovu udě
lil prachatický až v červnu téhož roku, 
kdy začal působit jako administrátor 
v Lažišti a Záblatí na Šumavě.53 Kon
takty s českobudějovickými věřícími 
se sice omezily, ale společenství, kte
ré založil, se scházelo dál. 

V Lažišti začal přestavovat faru, aby 
se stala otevřeným domem pro všech
ny příchozí. Přijížděli mu pomáhat 
přátelé z Českých Budějovic: Jejich 
přítomnost byla i určitou evangelizací 
– lidé vnímali vztahy mezi námi, viděli, 
že fara není žádný uzavřený hrad, a tak 
se vytvářelo společenství.54 

Naplno uplatňoval umění komuni
kovat se všemi, fara byla vždy plná lidí, 
navštěvoval místní rodiny, jezdil s mlá
deží na výlety, a to vše při plném vě
domí, že je stále pod dohledem StB.

Po šestnácti měsících mu krajský 
církevní tajemník Leo Doubek znovu 
odňal státní souhlas s výkonem kněž
ské služby pro Lažiště a Záblatí. 
V úředním dopise se dočetl: Protože 
nesplňujete předpoklady k působení 
v této farnosti, odnímáme vám ke dni  
2. 11. 1972 souhlas.55 

Místní předseda KSČ vysvětlil lidem 
stanovisko strany k odstranění oblíbe

ného faráře: Když ten Vlk něco řekl, tak 
se všichni mohli přetrhnout, když jsme 
něco řekli my, každý se na to vykašlal.56 

Jiné vysvětlení se dozvěděl farář Vlk 
od svého biskupa: Pan biskup Hlouch 
mi ještě před svou smrtí napsal, že je na 
něho vyvíjen velký tlak, aby mě přeložil, 
protože jsem prý pochovával matku57 
„Krále Šumavy“ (Josefa Hasila – pozn. 
aut.), udělal jí slavný pohřeb, na který 
přišli i Němci. Ano, přišli tam, to je prav
da, jak jsem jim v tom ale mohl zabránit? 
A proč vůbec? 58

nové PůsoBiště

Po třech měsících dostal znovu státní 
souhlas, ale v jiném kraji. Měl nastou
pit v Rožmitále pod Třemšínem. Spo
lu s ním putoval i kádrový posudek 
vypracovaný prachatickým církevním 
tajemníkem: V Lažišti se projevoval 
jako zaujatý nepřítel našeho socialistic
kého zřízení. Má velké vztahy ke kněžím, 
kteří jsou oddáni Vatikánu, a sám jest 
jeho věrným služebníkem. Stýká se 
s lidmi, kteří nemají poměr k našemu 
zřízení. Při projednávání úředních zále
žitostí s výše jmenovaným jest nutné být 
dobře obeznámen s projednávanou zá
ležitostí, neb Vlk jest záludný…59 

Po svém příchodu přetvořil farnost 
v živé společenství, úspěšně vedl pas
toraci v rodinách a mezi mládeží, pro
bíral veřejně závěry II. vatikánského 
koncilu, které přinášely obnovu církve. 

Byl členem Křesťanské akademie v Římě a redigoval časopis Studie. V roce 1994 se vrátil do svého rodiště, kde se stal farářem v Hlubo
ké a vedoucím katedry křesťanské filozofie na TF Jihočeské univerzity.

49  Svazek s r. č. 08578 byl založen jako pozorovací, 9. 10. 1970 převeden na osobní, poté (datum neuvedeno) na pozorovací a 22. 7. 1971 opět 
na osobní.

50  ABS, f. B 2/II, inv. j. 171, Rozbor operativní činnosti SStB České Budějovice a II. odboru SStB za rok 1971; tamtéž, inv. j. 174, Plán práce 
II. odboru SStB České Budějovice na rok 1972 + vyhodnocení. 

51  Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKDPIT) bylo pokračovatelem Mírového hnutí katolického duchovenstva. Podporo
valo komunistický režim a jeho církevní politiku.

52  ABS, f. B 2/II, inv. j. 171, Rozbor operativní činnosti SStB České Budějovice a II. odboru SStB za rok 1971.
53  NA, f. MKSÚC – neuspořádáno, k. 124. Miloslav Vlk se odvolal proti svévolné prodlevě mezi odnětím a znovu udělením státního souhla

su 21. 6. 1971 na MK, odd. SÚC. Církevní tajemník Leo Drozdek kategoricky prohlásil, že nic měnit nebude. 
54  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 66.
55  Tamtéž, s. 68.
56  Tamtéž.
57  Rozálie Hasilová zemřela 18. 5. 1972.
58  PALÁN, Aleš: Tanky rozdrtily svobodu, která přicházela, s. 5.
59  Osobní archiv kardinála Miloslava Vlka.
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příběh 20. století

Jeho působení bylo vnímáno OStB 
Příbram jako hrozba a „činnost namí
řená proti státu“. Za tuto aktivitu byl 
„rozpracováván“ pro podezření ze 
zneužívání náboženské funkce podle  
§ 101 tr. zákona, za což mu hrozilo 
odnětí svobody na šest měsíců až tři 
roky.60 Usvědčující materiál proti němu 
shromažďovali průběžně pomocí od
poslechů a tajných domovních prohlí
dek až do roku 1978.61

V roce 1973 byl vyslýchán OStB Pří
bram v souvislosti s monitorováním 
činnosti německé organizace Acker
mann Gemeinde (AG) na území tehdej
šího Československa. Obsáhlý svazek 
vedený na generálního tajemníka  
AG Adolfa Kunzmanna (1920–1976) nesl 
krycí název „akce Revanš“.62 Tato orga
nizace kontaktovala formou rozesílání 
balíčků s různými potravinami desítky 
lidí a snažila se mezi nimi vytipovat 
spolehlivé kněze a laiky, kterým násled
ně posílala, v rámci akce pomoci vý
chodním zemím, náboženskou a filozo
f ickou literaturu. Pomáhala také 
spolufinancovat opravy kostelů, daro
vala automobily kněžím, kteří sloužili 
pro nedostatek duchovních v několika 
vzdálených farnostech apod. Miloslav 
Vlk obdržel balíček s kakaovým práš
kem, což při výpovědi přiznal, zároveň 
dodal, že se s Adolfem Kunzmannem 
osobně nezná a styky s ním přerušil 
v květnu 1973, tedy krátce před svým 
výslechem na StB.

V rámci tažení proti Chartě 77 po
žadovala StB také po katolické církvi 
její odmítavé vyjádření. Iniciativu 
veřejně odsoudilo kolaborantské hnu
tí Pacem in terris. Také kardinál Fran

tišek Tomášek se od Charty 77 distan
coval. Jeho odpor vzbudila především 
ta okolnost, že jedním z první trojice 
mluvčí se stal reformní komunista Jiří 
Hájek, který mj. v letech 1965–1968 
zastával post ministra školství, do 
jehož kompetence tehdy spadala i cír
kevní problematika. V této funkci se 
choval vůči představitelům církve 
arogantně a na arcibiskupa při jed
náních několikrát i křičel.63  

Duchovní se vůči Chartě 77 zacho
vali většinou zdrženlivě,64 přesto StB 
hledala každé jejich možné spojení 
nebo podporu: Negativně vystupuje 
duchovní Vlk z Rožmitálu, k němuž jsou 
zjišťovány poznatky, že soukromě na
bádá věřící, aby poslouchali zahraniční 
rozhlas, kde je charta publikována.65 

OStB Příbram nashromáždila do 
roku 1978 dostatečné množství „doku
mentace o negativní činnosti“ kněze 
Vlka a na základě toho mu byl znovu 
odebrán státní souhlas.66 Záminkou 
se pro církevního tajemníka staly dět
ské mše. Varování, ať s tím okamžitě 
skončí, Vlk odmítl s odkazem na ofi
ciálně schválený oběžník kardinála 
Tomáška, který duchovní k jejich po
řádání vyzýval. Po další odsloužené 
dětské bohoslužbě v září 1978 mu byl 
od následujícího měsíce státní souhlas 
odebrán. Tentokrát natrvalo.

vZPoura 

Místní varhaník Emil Stehlík sepsal 
stížnost na postup státních orgánů 
a odeslal ji prezidentu republiky.67 
Součástí dopisu byly i archy s více než 
dvěma sty podpisy rožmitálských vě

řících. V dopise se pozastavil nad ne
smyslností odnětí státního souhlasu: 
Miloslavu Vlkovi byl státní souhlas 
k výkonu duchovenské činnosti odňat 
s odůvodněním, že nesplňuje podmínky 
všeobecné způsobilosti podle § 2 zákona 
218/40 Sb., přičemž ustanovení tohoto 
paragrafu se týká toho, že k výkonu 
duchovenské činnosti je nutný státní 
souhlas…68

Kapitulní vikář se pokusil o zmírně
ní dopadu rozhodnutí a žádal pro kně
ze pouze přeložení do jiné farnosti 
a zachování státního souhlasu. Jeho 
pokus o kompromis zůstal nevyslyšen. 

Situaci nevyřešila ani schůzka vě
řících s představiteli státu 5. prosince 
1978. V zápise z jednání se uvádí, že 
mu byl odňat souhlas a místo něj usta
noven nový duchovní. O jeho další 
činnosti má rozhodnout nadřízený 
ordinář. Věřící museli podepsat poda
né vysvětlení státních úředníků – před
sedy MěNV v Rožmitále pod Třemší
nem, tajemníka pro věci církevní ONV 
Příbram a zástupce Ministerstva 
kultury ČSR. Z jejich stanoviska bylo 
však objasnění nedostačující a po 
ukončení schůzky se odebrali na faru, 
kde sdělili odvolanému knězi výsledek 
jednání.

Soudruzi z národního výboru zašli 
také na místní faru, aby požádali no
vého kněze P. Uhlíře o uklidnění vě
řících. Při odchodu na ně čekali laici 
a přiměli je k jednání s P. Vlkem: Při 
tomto rozhovoru p. Vlk argumentoval 
tím, že jeho případ je porušováním lid
ských práv. Když mu bylo vysvětleno, 
jakými zákony se vztahy mezi státem 
a církví řídí, prohlásil, že je to konkrét

60  OStB Příbram založila 15. 3. 1973 osobní svazek s krycím názvem „Akce Sekretář“, r. č. 19672.
61  ABS, přírůstek Praha z r. 1986, balík č. 15, Roční prováděcí plán OStB Příbram na r. 1978; ABS, f. Správa SNB hlavního města Prahy 

a Středočeského kraje – správa StB Praha 1964–1981 (dále jen B 1/II), inv. j. 59, Prováděcí plán práce OStB Středočeského kraje po linii 
2. odboru SStB Praha na r. 1976 + vyhodnocení.

62  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MVKR), a. č. 631420 MV. Svazek s krycím jménem „Revanš“ byl zaveden 
22. 5. 1968 na KS SNB, Správě Státní bezpečnosti Brno.

63  V průběhu času svůj postoj k Chartě 77 přehodnotil.
64  Mezi signatáře Charty 77 z řad katolické církve patřili: PP. Josef Zvěřina, Václav Malý, František Lízna SJ a Josef Kordík.
65  ABS, f. B 1/II, inv. j. 79, Roční prováděcí plány OStB Středočeského kraje na r. 1977 po linii 2. odboru SStB Praha + vyhodnocení.
66  ABS, přírůstek Praha z r. 1986, balík č. 15, Vyhodnocení plánu práce OStB Příbram za r. 1978.
67  NA, f. MKSÚC – neuspořádáno, k. 124, Zápis z 30. 9. 1978.
68  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 83.
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ní projev diktatury proletariátu.69 Případ 
faráře Vlka se dostal na stránky za-
hraničního tisku, jako příklad poru-
šování lidských práv podle Helsinské-
ho protokolu: Uvedená stížnost byla 

později v tendenční podobě publikována 
v zahraničním tisku, kde jí bylo využito 
k novým útokům na státní církevní po-
litiku v naší republice.70  

Odvážná aktivita farníků nepomoh-
la, P. Vlk musel přejít do civilního 
zaměstnání. Domluvil se se svým 
nástupcem, zůstal prozatímně bydlet 
na faře a od 13. listopadu 1978 praco-
val znovu u soustruhu v místním 
Kovodružstvu Věšín. K 1. prosinci 
podal výpověď a odešel do Prahy. Pří-
bramská StB proto ukončila jeho 
sledování, akci vyhodnotila a předa-
la svazek s krycím názvem „Akce 
Sekretář“ kolegům do Prahy.71

Umývačem oken a  výloh

Se svým kádrovým posudkem měl 
velmi ztíženou pozici při hledání ci-
vilního zaměstnání. Nakonec se mu 
podařilo najít práci umývače oken 
a výkladních skříní u pražské firmy 
Úklid. Po osmi letech musel ze zdra-
votních důvodů zaměstnání opustit 
a našel místo jako archivář Českoslo-
venské státní banky. 

Během let prožitých v Praze vykoná-
val tajně kněžské povolání v malých 
skupinkách středoškolské a vysoko-
školské mládeže, v rodinách, v hnutí 
Fokoláre a patřil mezi přední předsta-
vitele tzv. podzemní církve. Jak vyplývá 
z archivních materiálů, byl podle SÚC 
a StB vyhodnocen jako jeden z nejne-
bezpečnějších kněží bez státního sou-
hlasu: Z jeho charakteristiky vyplývá, že 
Dr. Vlk je velmi zkušený a obratný du-
chovní s výrazně negativním vztahem 
k našemu společenskému zřízení…72

V „podzemí“ probíhala celá řada ak-
tivit, jež nemohla vykonávat oficiální 
církev: různá setkávání podobně smýš-
lejících lidí, modlitební kroužky, forma-
ce mládeže, schůzky kněží a vyměňo-
vání informací, překlady a vlastní 
tvorba textů, jejich rozmnožování, 
rozšiřování apod. Jádro „podzemní“ 
církve tvořili kněží bez státního sou-
hlasu, kněží-důchodci nebo ti, kteří 
nebyli vytíženi v pustých farnostech. 

Těmito „nezákonnými“ církevními 
aktivitami a „mařením dozoru nad 
církvemi a náboženskými společnost-
mi“ se zabývala StB73 a reagovala na 

69  NA, f. MK-SÚC – neuspořádáno, k. 124, Zápis z 7. 12. 1978.
70  Tamtéž, Zápis z 3. 1. 1979.
71  ABS, přírůstek Praha z r. 1986, balík č. 15, Vyhodnocení plánu práce O-StB Příbram za r. 1978.
72  NA, f. MK-SÚC – neuspořádáno, k. 134, Informace o situaci, 3. 1. 1979.
73  Svazek s krycím jménem „Akce Sekretář“/„Sekretář“, r. č. 20723 byl dne 3. 5. 1979 předán S StB Praha, 2b odbor 5. oddělení a odtud 

25. 2. 1987 na 4. oddělení téhož odboru. Dne 14. 9. 1987 byl předán X. správě V. odb, 1. odd. Ke skartaci došlo 1. 12. 1989. Kontrolní 
svazek s krycím názvem Sekretář, r. č. 34279, zaregistrovaný 14. 9. 1987 na X. správě, 5. odb., 1. odd. byl předán II. správě IX. odb.,  
1. odd. a skartován 6. 12. 1989. Skupinový svazek s krycím názvem „Ráček“ r. č. 8688, byl StB České Budějovice-vedení, 5. odd. uložen 
do archivu 22. 7. 1971, poda. č. 1987 ČB.

Při umývání výlohy
 Foto: archiv Miloslava Vlka

Fotodokumentace pořízená StB. Na cestě do práce.  Foto: ABS
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ně „zostřeným dohledem“: tajně po
řizovala fotodokumentaci,74 bez jeho 
přítomnosti mu prováděla v bytě 
nezákonné prohlídky (ZTÚ ANALÝ
ZA)75 a zabudovala do něj stálý odpo
slech (montáž ZTÚ DIAGRAM)76 
s cílem rozložit jeho působení a vliv na 
mládež.77 

Ovšem i Miloslav Vlk byl „bdělý 
a ostražitý“ a různými způsoby uni
kal svým hlídačům. Ve zprávách StB 
se dočteme, že prováděl proti svému 
sledování různá protiopatření: zá
sadně nastupoval a vystupoval z do
pravních prostředků na poslední 
chvíli, bedlivě sledoval své okolí, což 
mařilo jeho sledování. Pokaždé však 
neunikl. Jeli jsme na sraz kněží, ale 
byli jsme sledováni. Předpokládal jsem, 
že jdou po mně, tak jsem z auta vystou
pil v Průhonicích a vydal jsem se par
kem na procházku, abych je setřásl. 
Šli stále za mnou až k místu, kde cesta 
končila u zdi. Otočil jsem se, šel jim 
naproti a řekl: „Pánové, dál to vážně 
nevede, musíme se vrátit.“ Sedl jsem si 
na lavičku a čekal. Vraceli se zpět 
a tentokrát jsem je pro změnu zase 
sledoval já.78  

Teprve 1. ledna 1989 mu byl vrácen 
státní souhlas k výkonu kněžského 
povolání, avšak jen „podmínečně“ na 
dobu jednoho roku.79 Pro státní úřa
dy bylo výhodnější vrátit mu státní 
souhlas a dostat tak nepohodlného 
kněze z pražských ulic. Pastorační 
službu vykonával ve farnostech na 
Klatovsku v Žihobcích a Bukovníku, 
později v Čachrově, Javorné, Železné 
Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 

Miloslav Vlk jako „volavka“ v průhonickém parku na fotografiích StB  Foto: ABS

74  ABS, f. SL, svazek „Sekretář“ (Miloslav 
Vlk).

75  Tamtéž, s. 12.
76  Tamtéž, s. 14.
77  ABS, přírůstek Praha z r. 1986, balík  

č. 15, Plán rozpracování úkolů OStB 
Příbram na r. 1979.

78  Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem 
vedený dne 16. 5. 2012.

79  NA, f. MKSÚC – neuspořádáno, k. 124, 
Státní souhlas k výkonu duchovenské 
činnosti pro PhDr. Miloslava Vlka  
z 22. 12. 1988.
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Z PodZeMí na vrchol

Po změně režimu v Československu jej 
papež Jan Pavel II. jmenoval 14. února 
1990 českobudějovickým biskupem. 
Biskupské svěcení přijal 31. března 
1990 v českobudějovické katedrále. Po 
rezignaci pražského arcibiskupa Fran
tiška Tomáška se stal 27. března 1991 
jeho nástupcem. Miloslav Vlk byl jme
nován 35. arcibiskupem pražským, 
metropolitou a primasem českým. Do 
úřadu byl slavnostně uveden 1. června 
1991. 

Od tohoto roku stál devět let v čele 
Československé a později České bis
kupské konference. V letech 1993 až 
2001 byl předsedou Rady evropských 
biskupských konferencí (CCEE). V roce 
1994 se stal členem Papežské rady pro 
sdělovací prostředky a Kongregace 
pro východní církve a také moderá
torem Hnutí Fokoláre. 

Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan 
Pavel II. jmenoval kardinálem. V dub
nu 2005 se účastnil konkláve ve Va
tikánu, kdy sbor kardinálů zvolil 
hlavou katolické církve nového pape
že Benedikta XVI.

Kardinál Miloslav Vlk se stal nosite
lem řady ocenění. V roce 1999 obdržel 
vysoké státní vyznamenání Spolkové 
republiky Německo „Grosses Verdienst
kreuz“. V roce 2001 obdržel čestnou 
medaili Tomáše Garrigua Masaryka od 
Masarykova demokratického hnutí 
a mezinárodní cenu města Görlitz – 
„Brückepreis“. O rok později  mu prezi
dent Václav Havel propůjčil řád Tomá
še Garrigua Masaryka za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva. 
V roce 2006 obdržel ocenění organiza
ce AckermannGemeinde atd. 

Kardinálu Vlkovi byly v letech 1992 
až 1993 uděleny čestné doktoráty na 
Illinois Benedictine College a Univer

sity of St. Thomas v USA a čestný dok
torát teologie na univerzitě v bavorském 
Pasově. V roce 2001 obdržel čestný 
doktorát Papežské teologické akademie 
v polském Krakově a v roce 2002 čest
ný doktorát Opolské univerzity.

Obdržel také čestná občanství měst 
Rožmitál pod Třemšínem, Cedar Ra
pids/USA a Baltimore/USA (vše 1992), 
Třeboň a Klodzko/PL (obě 1996), Roud
nice nad Labem (1997), Mníšek pod 
Brdy (1998) a Brandýs nad LabemSta
rá Boleslav (2010). Je čestným členem 
České archivní společnosti.

V únoru 2010 přijal papež Benedikt 
XVI. rezignaci kardinála Vlka na 
pastorační vedení pražské arcidiecé
ze z důvodů dosažení stanovené vě
kové hranice. Aktivním knězem však 
zůstal i nadále. V tom mu nikdy ne
zabránila státní mašinerie ani při
bývající roky.

Na audienci u papeže Jana Pavla II.  Foto: archiv Miloslava Vlka
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