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maturantem za heyDrichiáDy 

Bohumil Kolář vyrůstal spolu s dalšími 
třemi sourozenci v rodině stavitele. 
Narodil se 7. ledna 1924 v Praze jako 
druhé dítě manželů Anastásie a Bo-
humila Kolářových. V jedenácti letech 
mu matka zemřela na tuberkulózu, 
otec se po čase znovu oženil a do ro-
diny přibyl nevlastní bratr. 

V deseti letech Bohumil pocítil tou-
hu stát se knězem a tato myšlenka 
ho už nikdy neopustila. Po biřmování 
ho kněžská služba a vše, co s ní bylo 
spojeno, přitahovaly ještě víc. Přesto 
však nebyl žádný svatoušek, ale kluk 
jako každý jiný. V období dospívání 
prováděl stejné „lumpárny“ jako jeho 
vrstevníci na klasickém gymnáziu 
v Praze na Královských Vinohradech, 
zlobil a vyrušoval při hodině. Tehdy 
však bylo takové chování považováno 
za velký prohřešek proti kázni, za něž 
si vysloužil dvakrát dvojku z chování.

Důležitým mezníkem v jeho životě se 
stalo duchovní cvičení zvané exercicie, 

které zažil v sedmnácti letech. O vánoč-
ních svátcích roku 1940 je pro studenty 
gymnázia tajně organizoval profesor 
náboženství P. František Soukup, který 
v té době riskoval za porušení zákazu 
shromažďování „převýchovu“ v koncen-
tračním táboře. Studenti se sjeli v noci 
do kláštera na Svaté Hoře u Příbra-
mi, kde žili v určité ilegalitě. Nesměli 
například vycházet ven, aby šlépěje 
ve sněhu neprozradily, že v klášteře 
je víc návštěvníků. Exercicie trvaly 
jen tři dny, ale o to byly intenzivnější.  
B. Koláře velmi oslovily, takže se jich 
příští rok zúčastnil znovu. 

Studium za protektorátu ztěžovalo 
stálé narušování učebního procesu. 
V roce 1940 se kupříkladu kvůli nedo-
statku uhlí protáhly pololetní prázdni-
ny od konce ledna až do poloviny břez-
na. V dalším školním roce se situace 
opakovala, ovšem s tím rozdílem, že 
mrznout začalo dříve, takže vyučování 
skončilo už o vánočních prázdninách 
a bylo obnoveno až začátkem března 
1942. Studentům posledního ročníku 

to značně zkomplikovalo přípravu 
na maturitní zkoušku. Scházeli se ve 
škole pouze jednou týdně na hodinu, 
aby jim profesoři rozdali domácí cviče-
ní a zadali témata pro samostudium. 
Mezitím vyšlo nařízení, které změnilo 
skladbu předmětů, z nichž měli v polo-
vině května, tedy za pár týdnů, skládat 
závěrečnou zkoušku. Z těch původních 
zůstala povinná jen němčina a zeměpis 
německé říše. Nově také rozhodoval 
o známkách předseda komise nebo 
přítomný německý inspektor, jenž měl 
pravomoc změnit i známky z písemných 
maturitních prací. Podle důvěrného 
pokynu směl prospět s vyznamenáním 
pouze jediný žák ve třídě a jen další dva 
mohli získat ohodnocení velmi dobré, 
což v šestistupňovém klasifikačním 
řádu znamenalo jedničku. Nejméně 
dvacet procent studentů mělo podle 
direktiv propadnout, a  to zvláště 
z němčiny.1 Také ve třídě B. Koláře 
při maturitě propadl povinný počet 
studentů, zkoušky však mohli v září 
opakovat a při nich už všichni uspěli.2

„Všechno bylo zakázáno,  
a přesto se toho dalo tolik dělat“

Pater Bohumil Kolář patří ke generaci duchovních, jejichž životní příběhy reflektují 
osud české katolické církve v době nacistického a komunistického režimu. Zažil 
mnoho zvratů a historických mezníků, s nimiž nepočítal a které silně formovaly 
jeho kněžskou osobnost. Při své pastorační činnosti poznal na vlastní kůži, že se 
kněz setkává s nezaslouženou nenávistí, ale také s nezaslouženou láskou.  
U příležitosti svých 90. narozenin potvrdil pravdivost těchto slov, jen s dodatkem, 
že lásky bylo mnohem, mnohem víc.

stanislava voDičková 

Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře

1  MORKES, František: Historický přehled postavení maturitní zkoušky a analýza jejích funkcí. Ústav pro informace ve vzdělávání – Tauris, 
Praha 2003, s. 37.

2  AA, rozhovor autorky s P. Bohumilem Kolářem ze dne 9. 4. 2014 (dále jen rozhovor).
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Samotné maturitní zkoušky začaly 
27. května 1942, tedy v den, kdy vý-
sadkáři československé zahraniční 
armády úspěšně provedli atentát na 
zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha.3 Maturity sice 
v dalších dnech pokračovaly, ale byly 
silně poznamenány tíživou atmosfé-
rou stanného práva a rozpoutaného 
teroru.4 B. Kolářovi se přesto podaři-
lo úspěšně odmaturovat.5 Jeho další 
cesta vedla do semináře v pražských 
Dejvicích.

Bohoslovcem  
v Dolních BřeŽanech

Od listopadu 1939 byly všechny české 
vysoké školy uzavřené,6 což se týka-
lo i obou teologických fakult, v Praze 
a Olomouci.7 V ostatních diecézích, 
kde neměli fakulty, sloužila kněžské-
mu dorostu biskupská učiliště. Vzdě-
lání, které poskytovala, bylo hodno-
ceno jako vynikající, v podstatě měla 
učiliště stejnou náplň jako teologické 
fakulty, jen bez statutu vysoké školy, 
takže nemohla udělovat akademické 
hodnosti. Po uzavření pražské teolo-
gické fakulty zřídil arcibiskup Karel 
kardinál Kašpar8 Arcidiecézní boho-
slovecké učiliště pražské, poskytující 
interní seminární studium, které bylo 
zahájeno 15. ledna 1940 v budově dej-
vického semináře v Thákurově ulici.9 
Do činnosti učiliště zasahovalo svévol-

ně Gestapo, které např. rozhodovalo 
o tom, kdo na něm bude vyučovat. 
Pedagogové české teologické fakulty 
nesměli od roku 1940 dále učit a byli 
posláni na dovolenou s čekatelným 
nebo penzionováni. Striktní zákaz učit 
dostali také všichni řeholníci. Poru-
šení tohoto nařízení bylo kvalifiková-
no jako „sabotáž říšských předpisů“ 
a trestáno internací nebo uvězněním 
v koncentračním táboře.10 Profesorské 
kolegium tedy nově tvořily náhradní 

síly – středoškolští učitelé a kněží, 
kteří v praxi vynikali v určitém oboru. 

Seminář sloužil v normální době 
bohoslovcům jako klasická kolej, 
ale zároveň jako místo formace a du-
chovního růstu. Pro kněžské svěcení 
měl společný život v semináři stejný 
význam jako studium na teologické 
fakultě. Rektor semináře během pě-
tiletého studia dostatečně poznal po-
vahové rysy a schopnosti jednotlivých 
bohoslovců a z tohoto důvodu také 

3  ČVANČARA, Jaroslav: Heydrich. Gallery, Praha 2011. 
4  ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických 

dokumentů. Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium, Praha 2012.
5  Jeho maturitní zkouška se skládala z němčiny, zeměpisu německé říše, češtiny, matematiky a řečtiny. AA, rozhovor.
6  Více ke změnám českého školství v době protektorátu viz KUKLÍK, Jan – GEBHART, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XVa. 1938–1945. 

Paseka, Praha – Litomyšl 2006, s. 536–609.
7  Více k tématu pražské teologické fakulty viz NOVOTNÝ, Vojtěch: Katolická teologická fakulta 1939–1990. Prolegomena k dějinám české 

katolické teologie druhé poloviny 20. století. Karolinum, Praha 2007.
8  Karel Kašpar (16. 5. 1870 – 22. 4. 1941), vystudoval teologii v Římě, kde byl také v únoru 1893 vysvěcen na kněze. V roce 1920 přijal bis-

kupské svěcení a o rok později se ujal královéhradeckého biskupského stolce. V říjnu 1931 byl jmenován arcibiskupem pražským a v lis-
topadu intronizován. Dne 16. 12. 1935 mu byl udělen titul kardinála.

9  NA, f. Arcibiskupství pražské – Ordinariát („pozůstalost Beran“), k. 517-5-1/7, sl. 517-5-3, fol. 34–35. Interní seminární studium stačilo 
z kanonizačního hlediska k přípravě na kněžství.

10  Mezi takto postižené patřil např. P. Jan Merell (10. 5. 1904 – 22. 9. 1986), který byl od 14. 8. 1943 internován v kněžském demeritním 
domě v Zásmukách (dále Zásmuky), poté převezen do věznice Gestapa na Pankráci (dále Pankrác), Malé pevnosti Terezín (MPT) 
a koncen tračního tábora (KT) Dachau. Uvězněni byli z různých důvodů i další učitelé arcibiskupského učiliště: P. Karel Kadlec  
(6. 12. 1886 – 26. 1. 1961), od 12. 12. 1942 internován v Zásmukách; P. Josef Zvěřina (3. 5. 1913 – 18. 8. 1990), od 22. 4. 1942 do 1. 8. 1943 

S rodiči a sourozenci v roce 1930 (Bohumil Kolář vlevo)  Foto: archiv B. Koláře
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spolurozhodoval o tom, zda je adept 
zralý na přijetí kněžského svěcení. 

Do semináře se Bohumil Kolář hlásil 
v tísnivé době heydrichiády. Přijal ho 
rektor Josef Beran, který mu poradil, 
jaké doklady si má připravit. Když se 
s nimi po několika dnech vrátil, byl již 
rektor uvězněn v pankrácké věznici.11 
Budoucnost semináře byla nejistá. Dne 
17. června byl rozhodnutím německé-
ho šéfa bytového referátu Magistrátu  
hl. m. Prahy zabrán pro ředitelství 
pošt – Reichspost, a to bez přidělení 
náhradního objektu.12 Do měsíce mu-
sela být budova vyklizena.13 Jedinou 
vhodnou náhradní stavbou, kterou 
vlastnilo arcibiskupství, byla tvrz 
z 15. století v Dolních Břežanech, pře-
stavěná na letní sídlo arcibiskupa. Její 

vnitřní dispozice a vybavení odpovídaly 
životnímu stylu před dvěma sty lety. 
Z moderního dejvického semináře se 
tak muselo 133 studentů vměstnat do 
nevyhovujících, stísněných prostor. Ne-
zbývalo než začít studovat na etapy. Už 
koncem srpna 1942 nastoupil první, 
druhý a pátý ročník. Zhruba po měsíci, 
v závislosti na vydávání potravinových 
lístků, se první dva ročníky vystřídaly 
s třetím a čtvrtým. Studenti si vozili 
domů úkoly a psali seminární práce. 
Jen pátý ročník zůstával v Břežanech 
po celou dobu a intenzivně se připra-
voval na závěrečné zkoušky. 

Češi sice nemuseli narukovat do ně-
mecké armády, ale podléhali odvodu 
na tzv. totální nasazení neboli nucené 
práce („Totaleinsatz“). Počátkem roku 
1943 odešly na práce do Říše ročníky 
1918–1922, což se dotklo i značné části 
bohoslovců ze semináře. Pro některé 
se nakonec podařilo sehnat potvrzení 
o zdravotní nezpůsobilosti, přesto po 
Velikonocích 1943 nastoupilo do semi-
náře už jen zhruba devadesát studentů. 

V následujícím roce přišel na řadu 
také ročník 1924. Zdravotní prohlídky 
byly tentokrát velmi přísné. Kolářovi byl 
doporučen český lékař, který mu pro 
komisi napsal zprávu s jen těžko zjis-
titelným nálezem na srdci s dovětkem, 
že jeho matka zemřela na tuberkulózu 
a že i u něj se vyskytl plicní problém. Ko-
mise ho nakonec sice uznala schopným 
práce, ale díky „nálezu“ byl nasazen 
v Protektorátu a nikoliv v Říši. S touto 
diagnózou ho však v továrnách na ma-
nuální práci nechtěli, a tak se nakonec 
po několika odmítnutích mohl vrátit 
do semináře. Podobným způsobem 
se podařilo uniknout nasazení asi jen 
polovině studentů z ročníku. 

Konec války se v Dolních Břežanech 
neobešel bez dramatických okamžiků 
a tragédií. V sobotu 5. května 1945 
se sice poslední vojáci Wehrmachtu 
vzdali místním mužům, ale už ná-
sledující den postupovaly německé 
jednotky z benešovské oblasti na 
Prahu. V ranních hodinách došlo při 
obsazování Dolních Břežan k bojům, 
při nichž zahynulo třináct místních 
obyvatel. Ve městě bylo vyhlášeno 
stanné právo. Němečtí vojáci nejprve 
nahnali bohoslovce do sklepa, ale na-
konec je bez úhony propustili, takže 
se směli vrátit do svých pokojů. Ve 
středu 9. května německé jednotky 
město definitivně opustily. Studenti 
vykopali v zámecké zahradě hroby 
a pohřbili zde mrtvé. Ještě téhož dne 
přišla Rudá armáda.14 

Bohoslovcem v římě

Dne 25. května 1945 se vrátil z kon-
centračního tábora rektor Josef Beran 
a okamžitě začal zařizovat návrat 
bohoslovců do dejvického semináře. 
Jeho budovu převzalo po Němcích čes-
ké ministerstvo pošt a nechtělo se jí 
vzdát. Trvalo několik měsíců, než se 
mohli bohoslovci vrátit. Teologická 
fakulta se prozatímně přestěhovala 
do budovy cukrovarnického koncernu 
na Senovážném náměstí.15

Do semináře se pomalu vraceli 
profesoři i navrátilci z nuceného na-
sazení. Ti mohli přes letní prázdniny 
dohnat zameškané studium teologie, 
aby mohli dostudovat přerušený roč-
ník a v září nastoupit do dalšího. Ni-
kdo tak kvůli válce neztratil víc než 
dva roky studia. B. Kolář tehdy dokon-
čil třetí ročník a s několika dalšími 

internován v Zásmukách; P. Antonín Brand (7. 9. 1890 – 9. 4. 1948), od 9. 9. 1944 internován v Zásmukách; P. Adolf Kajpr SJ (5. 7. 1902 
až 17. 9. 1959), zatčen 20. 3. 1941, následně prošel Pankrácí, MPT, KT Mauthausen a Dachau; P. Josef Miklík CSsR (21. 3. 1886 až  
9. 11. 1947), od října 1944 MPT; opat emauzského kláštera Josef Arnošt Vykoukal OSB (7. 5. 1879 – 9. 9. 1942), nucený pobyt v Plzni, ná-
sledně od 8. 7. 1942 v MPT a KT Dachau, kde zemřel. Uvězněno bylo také několik bohoslovců, diecézních seminaristů a řádových bohoslovců. 

11  Rektor semináře Josef Beran (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969) byl zatčen Gestapem 6. 6. 1942. Více k jeho osobě viz VODIČKOVÁ, Stanislava: 
Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. ÚSTR – CDK, Praha 2009.

12  NOVOTNÝ, Vojtěch: Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 32.
13  BALÍK, Jan – KYLIÁNOVÁ, Irena: S největší vděčností. Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem. Nové město, Praha 2013, s. 32.
14  ODVÁRKA, Antonín: V říši zalomeného kříže. Klub mladých Sedlec-Prčice, Sedlec-Prčice 1995, s. 42–45. 
15  BALÍK, Jan – KYLIÁNOVÁ, Irena: S největší vděčností. Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem, s. 63.

Studentem semináře v Břežanech v roce 1943 
Foto: archiv B. Koláře

PD_03_2014.indb   94 13.10.14   16:07



„Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat“

paměť a dějiny 2014/03 95

nadanými bohoslovci byl vybrán pro 
pokračování studií v Římě.

Ovšem odjet do ciziny nebylo ten-
krát tak snadné. B. Kolář potřeboval 
získat pas, což znamenalo obstarat si 
doklady, že je bezúhonným Čechem 
a že nenavštěvoval německé školy. 
Tím to ale nekončilo. Teologická fa-  
kulta mu musela uznat a zpětně po-
tvrdit studia na arcibiskupském uči-
lišti, totéž pak i Karlova univerzita. 
Nakonec mu pražské arcibiskupství 
vystavilo doklad, že jde studovat do 
Říma z pověření církve. Teprve s tě-
mito dokumenty mohl jít na velvysla-
nectví s žádostí o víza, protože cesta 
vedla přes okupační zóny. Na všech 
úřadech se stály fronty, na vyřízení 
se případně čekalo několik dnů. Dne 
1. listopadu 1945 byla navíc provede-
na měnová reforma a všechny vklady 
v bankách se změnily na tzv. vázané 
a nešlo z nich normálně vybírat, resp. 
jen na určité účely. Získat italské liry 
bylo skoro nemožné. 

Dne 17. listopadu 1945 tak B. Kolář 
odjížděl spolu s dalšími studenty 
do Itálie takřka bez peněz. V noci 
24. listopadu konečně dorazili přes 
rozbombardovanou Evropu do čes-
koslovenské papežské koleje Nepo-
mucenum16 v Římě. Ani zde nebyly 
začátky snadné. Ve městě prakticky 
nefungoval přídělový systém, pošta 
odesílala a přijímala pouze telegra-
my, vázlo zásobování potravinami 
a hygienickými potřebami. Situace 
se upravila až zhruba po měsíci.17

Studium na Papežské lateránské 
univerzitě bylo důkladné a mělo vyso-
kou úroveň. Trvalo celkem šest let, dva 
roky se studovala filozofie a poté čtyři 

roky teologie. B. Kolářovi při zápisu 
uznali jako válečnému poškozenci celé 
dva roky filozofie a rok teologie, takže 
nastoupil rovnou do čtvrtého ročníku. 
Většina oborů se tehdy přednášela 
a zkoušela v latině, jen některé dopl-
ňující v italštině. Zkoušky probíhaly 
vždy pouze na konci školního roku. 
Bohoslovci si mohli vybrat ze dvou 
studijních modulů – méně náročný 
magisterský (corsus minor) a končící 
licenciátem (corsus maior). B. Kolář 
absolvoval licenciátem v létě 1948.

Kněžské svěcení přijal o několik 
měsíců dříve, v  sobotu 21. února 
1948, a druhý den sloužil svou primi-
ci v bazilice Santa Maria Maggiore. 
Slavnosti se zúčastnili také jeho nej-
bližší příbuzní – otec, nevlastní matka 
a nejstarší bratr Miloslav. 

knězem v hoDině velké zkoušky

V červenci 1948 se Bohumil Kolář 
vrátil do vlasti a arcibiskup Beran 
ho ustanovil kaplanem v Roudnici 
nad Labem. Komunistický stát po-
zvolna rozjížděl tvrdou perzekuci 
církve. V červnu 1949 byla založena 
rozkolnická Katolická akce (KA), 
řízená komunisty, která neměla nic 
společného s celosvětovým katolickým 
hnutím stejného názvu.18 Komunisté 
se snažili do své organizace získat co 
nejvíce duchovních. Za tímto účelem 
byly vytvořeny skupiny, sestávající ze 
dvou komunistických úředníků z ONV 
a jednoho formálního katolíka, které 
obcházely kněze a přemlouvaly je sli-
by i výhružkami k podpisu členství. 
Noviny pak zveřejňovaly dlouhé se-
znamy duchovních, kteří se měli ke 

KA přidat a podpořit ji svým podpisem. 
Ukázalo se, že na seznamech byla řada 
duchovních, kteří svůj podpis nepři-
pojili, nebo jména již dávno zemřelých 
kněží. Také jméno P. Koláře se ocitlo 
mezi signatáři, ovšem s chybným 
křestním jménem Josef. Následující 
neděli tedy při mši sdělil, že souhlas 
s tzv. Katolickou akcí nepodepsal, 
a dodal, že při dobrovolném podpisu 
automaticky následuje exkomunikace. 

Jeho postoje začala sledovat StB. 
Přes varování úřadů a různá zastra-
šování přečetl 19. června 1949 při mši 
pastýřský list Hlas biskupů a ordinářů 
věřícím v hodině velké zkoušky.19 Ná-
sledovalo předvolání na ONV, kde se 
dověděl, že mu stát za tento přečin 
zastavuje vyplácení mzdy. Listonoš-
ka, která mu dříve pravidelně nosívala 
výplatu, tuto zprávu roznesla mezi vě-
řícími, kteří se už postarali, aby jejich 
farář netrpěl nouzí. Teprve za pár mě-
síců mu přišlo předvolání k okresnímu 
soudu kvůli spáchání trestného činu 
„pobuřování“, kterého se měl dopus-
tit tím, že přečetl při mši „zakázaný“ 
pastýřský list. Tentokrát odsouzení 
unikl, protože u příležitosti 28. října 
1949 byla vyhlášena amnestie, která 
omilostňovala také tento „trestný čin“. 

vězněm komunistického reŽimu

P. Kolář byl zatčen 23. srpna 1952  
brněnskou StB za poskytnutí úkry-
tu P. Antonínu Bradnovi20, který se 
skrýval před nástupem trestu (byl od-
souzen na rok a půl odnětí svobody za 
neoznámení trestného činu), za „nabá-
dání“ A. Bradny a Karla Pilíka21 k „ile-
gálnímu provádění náboženských 

16  Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého sloužila od roku 1929 jako kněžský seminář pro české a slovenské bohoslovce v Římě. Po roce 
1948 byl zakázán nejen odjezd studentů z ČSR do Říma, ale také návrat jeho absolventů do vlasti.

17  AA, rozhovor.
18  Původní Katolická akce (KA) byla organická součást katolické církve, která zavedla účast laiků na apoštolátu církve. Inicioval ji papež 

Pius XI. encyklikou Ubi arcano Dei z 23. 12. 1922. Hlavním cílem bylo šíření katolicismu mezi všemi vrstvami obyvatelstva a systematic-
ká příprava laiků pro účast na hierarchickém apoštolátu.

19  Pastýřský list biskupů a ordinářů ČSR o spolupráci církve a státu – červen 1949. In: OPATRNÝ, Aleš a kol.: Pastýřské listy 1945–2000. 
Arcidiecéze pražská – Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2003, s. 73–74.

20  Antonín Bradna (26. 11. 1922 – 19. 2. 2006) přijal kněžské svěcení 20. 6. 1948 a následně působil v Černoušku a Velvarech. Koncem roku 
1951 odjel do Nového Jičína, kde se ukrýval až do svého zatčení. Po propuštění v roce 1964 pracoval jako dělník. V roce 1968 nastoupil 
jako pastorační referent na pražském arcibiskupství a od roku 1971 byl farářem a následně děkanem v Podřipsku.

21  Karel Pilík (24. 12. 1918 – 1. 4. 2007) studoval v Římě, kde také 17. 3. 1945 přijal kněžské svěcení. Po návratu do Prahy nastoupil jako 
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úkonů“ v roudnickém klášteře a Leo 
Žídka22 a A. Bradny k nezákonnému 
opuštění republiky.23 Zanedlouho jej 
z brněnské vyšetřovací vazby převezli 
do Ostravy.24 Dne 17. listopadu 1952 
mu byla vazba poprvé prodloužena, 
aby vyšetřovatelé stihli „zpracovat 
celou organizaci“, znovu pak 20. ledna 
1953 a 11. února 1953.25 Vazba nakonec 

trvala skoro rok a podle vzpomínek  
P. Koláře byla nejhorším úsekem ce-
lého věznění, s nejtvrdším režimem, 
s dlouhými, psychicky i fyzicky ná-
ročnými výslechy a nejistotou, co 
bude dál. 

Rozsudkem Krajského soudu v Os-
travě ze dne 25. června 195326 byl  
P. Kolář v  rámci jedenáctičlenné 

skupiny „Bradna a spol.“ odsouzen 
pro trestný čin velezrady podle § 78 
odst. 1c a 2a trestního zákona k deseti 
letům těžkého žaláře, propadnutí ce-
lého majetku a ztrátě čestných práv 
občanských na dobu deseti let.27 Od 
soudu byl převezen do věznice v Mladé 
Boleslavi, kde jako vězeň pracoval se 
slídou. Odtud ho 20. listopadu 1953 es-
kortovali do Valdic. Tady zůstal až do 
svého propuštění.28 Vystřídal tu něko-
lik pracovišť, přičemž nejdéle pracoval 
pro Koh-i-noor a následně v brusírně 
skla.29 Aktivně se zúčastňoval tajného 
vězeňského života, např. přednášek 
teologů či jiných odborníků, a také 
skrytého náboženského života.30

Sám o milost nikdy nepožádal. Žá-
dost poslala v lednu 1956 prezidentské 
kanceláři jeho nevlastní matka. Náčel-
ník věznice ve Valdicích nedoporučil 
žádosti vyhovět – podle jeho posudku si 
odsouzený odpykal příliš krátkou dobu 
ze svého trestu, jeho chování a přístup 
k práci navíc nezaručovaly nápravu.31 
O dva měsíce později vystavil náčelník 
věznice další posudek, v němž hodnotil 
odsouzeného po stránce pracovní mo-
rálky a „třídního charakteru“: Pracovní 
morálku a pracovní výkon má dobrý, nor-
mu plní na 105 %. Pracovní závazky a zlep-
šovací návrhy nepodal. Zvláštní odměnu 

kaplan v Dolní Bělé u Plzně a od roku 1946 byl prefektem Arcibiskupského studentského konviktu v Příbrami, a to až do jeho zrušení 
v roce 1948. Poté působil pouze tajně na různých místech republiky. Dne 18. 8. 1952 byl zatčen StB a v procesu „Bradna a spol.“ odsouzen 
za velezradu na 12 let. Trest si odpykával nejprve v Leopoldově a od roku 1957 ve Valdicích. Propuštěn byl na amnestii v květnu 1960. 
Začal pracovat jako skladník a stal se jednou z vůdčích osobností „skryté církve“ a Hnutí fokoláre v Československu. V roce 1968 mu 
byl vrácen státní souhlas a na podzim nastoupil jako farář v Karlíně, kde působil až do roku 1990. V říjnu téhož roku se stal sídelním 
kanovníkem v kapitule Všech svatých v Praze a rektorem obnoveného semináře v pražských Dejvicích a následně v Nepomucenu v Římě 
(1993–1995). Ze zdravotních důvodů se vrátil do Prahy a až do své smrti vypomáhal v pražských farnostech.

22  Leo Žídek (nar. 8. 9. 1932), konstruktér Stavoprojektu Ostrava. Více o něm viz http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1830/
page/42?locale=cs_CZ (citováno k 8. 8. 2014).

23  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Ostrava (dále jen OV-V), vyšetřovací spis a. č. V-734 Ostrava, Antonín Bradna a spol., Osobní spis státněbez-
pečnostního vyšetřování proti Boh. Kolářovi, s. 52.

24  Tamtéž, s. 4.
25  ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-20595 Ostrava, s. 14–16.
26  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-734 Ostrava, Antonín Bradna a spol., Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Boh. Kolářo-

vi, Protokol o hlavním líčení: předseda senátu Dr. František Kaleta, soudci Marie Žižková, Karel Hrkal, prokurátor Dr. František Antl, 
zapisovatelka Dagmar Lukšová, obhájce Dr. Bláha, advokát a člen AP v Ostravě za obv. Bohumila Koláře, s. 36.

27  Spolu s ním byli ve skupině odsouzení další tři kněží: Antonín Bradna na 15 let, Karel Pilík na 12 let a Antonín Lanča na 2 a půl roku. 
Viz spis Krajského soudu v Ostravě Bradna a spol., sp. zn. T 19/53 (s. 4–5) uložený ve Spisovně krajského soudu v Ostravě.

28  NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis B. Koláře, evidenční karta.
29  Tamtéž, Přemístění, zaměstnání ve věznici a NPT.
30  Více k tématu SYNEK, Jan: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu. ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2013.
31  NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis B. Koláře, Posudek náčelníka NPT Valdice z 8. 3. 1956.

Fotografie P. Bohumila Koláře na deskách vězeňského spisu z 50. let Foto: NA
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za práci neobdržel. Chování ve výkonu 
trestu má dobré, kázeňsky trestán nebyl. 
[…] Na svém pracovišti stýká se s odsou
zenými různého třídního a politického 
smýšlení. Mezi odsouzenými vyhledává 
odsouzené, kteří mají buržoazní sklon.32

Teprve až amnestie vyhlášená 
v květnu 1960 mu zkrátila výkon tres-
tu o dva roky. Po propuštění se však 
nemohl vrátit do pastorační služby. 
Nastoupil jako skladník v pražském 
velkoskladu čisticích prostředků firmy 
Řempo. Tady pracoval až do roku 1968, 
kdy ho tehdejší apoštolský administrá-
tor Mons. František Tomášek33 znovu 
uvedl do kněžské služby v Roudnici 
nad Labem. 

Krátce po návratu do farnosti mu 
začaly problémy s krajským církev-
ním tajemníkem, který ho několikrát 
navštívil a přemlouval ke vstupu do 
prokomunistické kněžské organiza-
ce Pacem in terris34. Během hovoru 
plynule přecházel od velkorysých 
nabídek a slibů až k bezostyšnému 
vyhrožování. Stejně jako v případě 
státem organizované tzv. Katolické 
akce, ani tentokrát komunisté P. Ko-
láře pro spolupráci nezískali. Různí 
lidé ho navíc mnohokrát upozorňovali 
na to, že je pod dohledem StB, která 
mu zachytává korespondenci a nechá-
vá na poště nahrávat jeho telefonní 
hovory. Věděl, že musí při kázání vá-
žit každé slovo, protože bohoslužby 
navštěvovali i udavači. Na veškerou 
činnost dohlíželi církevní tajemníci, 

kteří drželi duchovní v šachu hroz-
bou ztráty tzv. souhlasu s výkonem 
duchovenské činnosti, tedy „státní 
laicizace“, a odchodu „do výroby“.  
P. Kolář figuroval jako „kontaktní oso-
ba“ v řadě operací StB zaměřených na 
jeho přátele a známé.35 Na duchovní 
byl i v té době vyvíjen trvalý, inten-
zivní tlak, což skončilo až s pádem 
komunistického panství. 

ve sluŽBě „skryté“ církve 

Už ve vězení začal P. Kolář přemýšlet 
v intencích fokolarínské spirituality 36. 
Za mřížemi vznikalo společenství kně-
ží zcela automaticky, navazovala se 
pevná přátelství, která přetrvávala 
i na svobodě. V tíživých letech, kdy 
kněžskou službu omezovaly a kompli-
kovaly nové zákony, si byli navzájem 
oporou. Pravidelně se scházeli, a to 
i přesto, že veškerá setkání více než 
dvou kněží bral stát jako „ilegální 
protistátní činnost“ a provinilcům 
hrozilo další uvěznění. 

Stejně riskovali „bývalí“ duchovní 
bez státního souhlasu,37 kteří praco-
vali v dělnických profesích, a přitom ve 
svém volném čase poskytovali duchov-
ní péči věřícím. P. Kolář vzpomíná na 
toto období svého života jako na velmi 
přínosné a inspirativní. Tehdy udržoval 
blízké styky s rodinami laiků, vyučoval 
jejich děti náboženství, sloužil domácí 
mše, zpovídal, vedl exercicie, navště-
voval nemocné a zároveň měl možnost 

setkat se v práci s lidmi, kteří o církvi 
neslyšeli nebo se o ni nezajímali, a pas-
toračně působit také mezi nimi. 

Se spiritualitou Hnutí fokoláre se 
setkali P. B. Kolář a P. Karel Pilík v roce 
1968 během své cesty do Itálie a stali 
se jeho významnými protagonisty 
v Československu. V době, kdy se 
komunistický režim snažil kněze co 
nejvíce izolovat, byli iniciátory velmi 
živých společenství kněží na mnoha 
místech celého tehdejšího Českoslo-
venska. Přes všechny zákazy, omezení 
a špehování se stali vyhledávanými 
a obětavými vychovateli dětí a mláde-
že. To vše – schůzky kněží, pastorace 
v rodinách, mezi mládeží a dětmi, 
rozšiřování samizdatu – vnímal režim 
jako „protistátní činnost“, kterou peč-
livě monitorovala Státní bezpečnost. 
Přesto se hnutí mezi kněžími i laiky 
dynamicky rozvíjelo a jeho členové se 
podíleli na všech aktivitách „skryté“ 
církve. 

V době, kdy byly všechny činnosti 
mimo mši v kostele zakázané a církev 
„umlčena“, počínalo si hnutí nezvyk-
le troufale. Zpočátku se organizovala 
velká letní setkání zvaná Mariapoli 
jednou ročně v Praze, ale protože 
zájemců přibývalo, začala se pořádat 
častěji po menších skupinách. Kvůli 
utajení probíhala setkání většinou 
v přírodě. V brdských lesích účastníci 
občas narazili na houbaře, proto jim 
jako krytí sloužila hra na kytary a zpěv 
trempských písní. „Lesní“ Mariapoli 

32  Tamtéž, Posudek náčelníka NPT Valdice z 21. 5. 1956.
33  František Tomášek (30. 6. 1899 – 4. 8. 1992), vysvěcen na kněze 5. 7. 1922, dne 12. 10. 1949 byl jmenován pomocným biskupem olomouc-

kým a následující den 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 byl apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. Dne 24. 5. 1976 
povýšen na kardinála in pectore (neoznámen jmenovitě, ponechán v tajnosti) a dne 27. 6. 1977 bylo jeho jmenování kardinálem zveřej-
něno. Od 30. 12. 1977 zastával funkci arcibiskupa pražského a primase českého.

34  Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKD-PIT) bylo pokračovatelem Mírového hnutí katolického duchovenstva (1951–1968). 
Podporovalo komunistický režim a jeho církevní politiku od svého vzniku v roce 1971 až do pádu komunistického režimu.

35  ABS, f. SL, svazek Akce Tón – František Kohlíček; svazek Akce Radko – František Radkovský; svazek Akce Sekretář – Miloslav Vlk atd.
36  Hnutí fokoláre vzniklo uprostřed těžkých bombardování v průběhu II. světové války v italském Tridentu. Jeho spoluzakladatelkou byla 

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. Svým příkladem brzy strhly k podobnému jednání další lidi. Hlavním smyslem tohoto hnutí je vytvářet společenství na různých 
úrovních (rodin, mladých, kněží, dětí atd.) a v nich vzájemnou láskou podnítit jednotu v církvi i ve společnosti.

37  Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti (dále jen státní souhlas) bylo rozhodnutí, kterým úřady v komunistickém Českosloven-
sku udělovaly povolení duchovním církví a náboženských společností k výkonu jejich činnosti. Církev nebo sám duchovní o něj žádali 
národní výbor, případně Státní úřad pro věci církevní. Státní souhlas byl zpravidla místně specifikován a krajští tajemníci jeho udělo-
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pak nejčastěji zakončili mší v kostele 
sv. Klimenta v Holešovicích, kterou 
sloužil kněz fokoláre P. František 
Kohlíček38. 

Několikrát proběhlo setkání také 
na východním Slovensku v chatě pro 
padesát hostů nebo na Českomoravské 
vysočině ve velké ubytovně, kterou vy-
užívaly sportovní kluby k soustředění.39 
Krytí Mariapoli nebylo vždy dokonalé. 
V roce 1988 zamluvil jeden z členů hnutí 
celý kulturní dům v malé vesnici na Mo-
ravě. Jako účel uvedl svatební hostinu 
a zařídil dokonce i ženicha s nevěstou. 
Pět set hostů z různých koutů republiky, 
kteří během „hostiny“ pojídali párek 
z tácku, přesto vzbudilo údiv místních.40 

Ve východním Německu měla mi-
noritní katolická církev větší svobo-
du, takže Mariapoli pořádala takřka 
veřejně. Účast na podobných akcích 
nebyla pro českou stranu bez problé-
mů, protože tehdy se musela vyplňovat 
celní prohlášení a žádosti o výjezdní 
doložky, což StB poskytovalo dobrý 
přehled o pohybu sledovaných osob. 
Po přejezdu hranic přebíralo sledování 
českých kněží německé Ministerstvo 
státní bezpečnosti (Ministerium für 
Staatssicherheit – Stasi).

Přes různé nedostatky v konspiraci 
StB nikdy setkání nenarušila, přes-
tože mnohé akce monitorovala. V té 
době používala spíše zastrašování, 

perlustrace, výslechy, rozkladná a pro-
fylaktická opatření, odposlechy a sle-
dování nejvýraznějších členů hnutí. 
Svou pozornost zaměřila především 
na setkávání kněží fokoláre, jejichž 
napojení na cizinu a „spolčování“ vní-
mala jako zvláště nebezpečné pro stát. 

na Prahu svoBoDné éry

V září 1989 papež Jan Pavel II. oznámil, 
že bude svatořečena Anežka Česká. 
Na přípravě procesu kanonizace se 
podílely dva organizační výbory. 
Římskému předsedal Mons. Jaroslav 
Škarvada41, biskup sídlící v Římě a ko-
ordinátor duchovní služby českých 

vání a odnímání používali k vydírání duchovních, k přemístění nepohodlných kněží v rámci republiky či k jejich odstranění z duchov-
ní správy. Pokud kněz vykonával své povolání bez státního souhlasu, nebyl mu přiznán plat a ani 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 vykonal nějaký kněžský úkon (např. zpověď, křest atd.) mimo území, pro něž mu byl souhlas vydán.

38  František Kohlíček (11. 5. 1914 – 29. 1. 2007) přijal kněžské svěcení v roce 1939 v Římě, po návratu působil v pastorační službě v Příbra-
mi, následně na pražských Vinohradech a od roku 1947 pracoval jako vicerektor dejvického semináře. V roce 1950 byl internován 
v internačním táboře Želiv a ještě téhož roku převezen do Ostravy a odsouzen k 18 letům vězení. Po propuštění na amnestii v roce 1960 
pracoval devět let jako dělník v gumárně Mitas. Stal se výrazným členem podzemní církve a Hnutí fokoláre. V období Pražského jara 
byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. Antonína Paduánského v Praze. V roce 1983 přišel o státní souhlas, ale po půl roce znovu na-
stoupil do služby jako administrátor ve Chválenicích u Plzně. Od roku 1990 byl knězem v karlínské farnosti.

39  BALÍK, Jan – KYLIÁNOVÁ, Irena: S největší vděčností. Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem, s. 193–195.
40  PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka. Nové město, Praha 2002, s. 96.
41  Jaroslav Škarvada (14. 9. 1924 – 14. 6. 2010) přijal kněžské svěcení v březnu 1949 v Římě, studia zakončil doktorátem, kvůli politické 

situaci mu byl znemožněn návrat domů. V Itálii pak přednášel dogmatiku v regionálním semináři v Chieti, od roku 1965 až do smrti 
kardinála Berana pracoval jako jeho sekretář. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů. V letech 

Každý propuštěný vězeň musel podepsat slib mlčenlivosti, za jehož porušení mu hrozilo šestileté vězení. Pasová fotografie umožňovala sledovacím 
týmům seznámit se s podobou P. Koláře.  Foto: NA, ABS
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krajanů rozptýlených po celém světě. 
Pražský přípravný výbor vedl pomocný 
biskup Antonín Liška42. Nikdo z or-
ganizátorů však nepředpokládal, že 
by režim povolil větší účast českých 
katolíků na obřadu. Doma i venku měli 
za to, že potřebné výjezdní doklady 
dostanou jako obvykle jen prokádro-
vaní „poutníci“, jejichž hlavním cílem 
budou nákupy a prohlídka památek. 
Po zprávě, že potřebné doklady získa-
jí všichni, kteří o ně požádají, vznikl 
v pražském arcibiskupském paláci 
narychlo tým dobrovolníků, kteří 
poskytovali poutníkům praktickou po-
moc s dopravou, různými formalitami 
atd. Římský výbor pomáhal především 
s organizací stravování a ubytování 
pro poutníky a připravoval pro ně 
náboženskou literaturu. 

K překvapení všech nakonec dora-
zilo do Říma zhruba deset tisíc pout-
níků, kteří se 12. listopadu zúčastnili 
v bazilice sv. Petra svatořečení. Z Čes-
koslovenska je sem dopravily čtyři 
zvláštní vlaky, jeden letecký speciál, 
nepočítaně osobních aut a přes sto 
autobusů. Jedním z nich přijeli i roud-
ničtí poutníci, které provázeli kněží 
Bohumil Kolář a Miloslav Vlk. 

Část mše živě přenášela Českoslo-
venská televize, takže bylo možné sly-
šet ovace: „Ať žije Svatý otec!“, „Papež 
do Prahy!“, „Ať žije kardinál Tomášek!“. 
Další den pokračovala slavnost v Aule 
Pavla VI., kdy hodinovému programu 
předcházela papežská audience. Dne 
25. listopadu 1989, již v době probíha-
jící revoluce, byly oslavy svatořečení 
Anežky České zakončeny ve svato-
vítské katedrále v Praze. Davy lidí ji 
celou zaplnily, a to včetně prostranství 
kolem.43 Přestože komunistický režim 

během své čtyřicetileté vlády využíval 
všech mocenských prostředků k uml-
čení a likvidaci církve, nezbylo mu než 
bezmocně přihlížet, jak kardinál Fran-
tišek Tomášek vyzývá přítomné k odva-
ze a podpoře probíhajících změn. Také 
tento obřad přenášela Československá 
televize. Odpoledne se pak konala na 
Letenské pláni demonstrace, na níž 
přes půl milionu lidí volalo po svobodě, 
demokracii, dodržování lidských práv 
a konci vlády jedné strany. 

nové úkoly ve svoBoDné zemi

Po pádu komunistického režimu stál 
P. Bohumil Kolář u obnovy struktur 
církve v Československu. V roce 1990 
byl povolán jako vyučující katechetiky 
a pedagogiky na obnovenou pražskou 
Katolickou teologickou fakultu Univer-
zity Karlovy a zároveň měl jako spiri-

tuál v dejvickém semináři deset let vliv 
na formaci bohoslovců. V roce 1992 byl 
jmenován sídelním kanovníkem u Met-
ropolitní kapituly při katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. V roce 2008 mu byl 
udělen titul monsignore. 

V životě prožil mnoho situací, které 
neplánoval a s nimiž nepočítal – vál-
ku, kriminál, ale i návrat na fakultu 
a do semináře. Když rekapituluje svůj 
život, přiznává, že vyrovnat se s da-
ným stavem občas nebylo lehké, ale 
všechny ty zvraty hodnotí ze zpětného 
pohledu jako užitečné a inspirující pro 
jeho osobnostní růst a rozvoj pasto-
rační činnosti. V lednu 2014 se dožil 
devadesáti let, ale do „kněžského 
důchodu“ neodešel a stále vypomáhá 
při pastoraci v pražských farnostech. 
V tomto jeho celoživotním poslání mu 
nedokázalo zabránit vězení, církevní 
tajemníci ani přibývající léta. 

1970–1991 byl spolupracovníkem vatikánského Státního sekretariátu. V prosinci 1982 byl jmenován titulárním litomyšlským bisku-
pem. V srpnu 1991 se stal pražským pomocným biskupem, v letech 1991–2001 byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a od roku 
1993 do roku 2002 proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. 

42  Antonín Liška CSsR (17. 9. 1924 – 15. 10. 2003), od roku 1944 člen řádu redemptoristů, při akci „K“ v dubnu 1950 internován v Králíkách 
a na podzim nasazen k PTP. V září 1951 byl Mons. Kajetánem Matouškem tajně vysvěcen na kněze. Po návratu z PTP pracoval v civilních 
povoláních a současně se tajně podílel na činnosti podzemní církve. Do pastorační služby nastoupil v roce 1971 v Poříčí nad Sázavou. 
V květnu 1991 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem arcidiecéze pražské a v srpnu 1991 biskupem českobudějovickým. 

43  Více k tématu VAŠKO, Václav: Ne vším jsem byl rád. Vlastní životopis. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, s. 351–366. Srov. 
PIRNOSOVÁ, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, s. 105; BALÍK, Jan – KYLIÁNOVÁ, Irena: S nej
větší vděčností. Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem, s. 211–213.

P. Bohumil Kolář při slavení eucharistie v Centru Mariapoli, leden 2014 Foto: Markéta Jírů

PD_03_2014.indb   99 13.10.14   16:07




